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A PARTIR DAS RESERVAS DO ROVUMA

Gasoduto pode
ligar Moçambique
ao Malawi
senvolvimento da mini-hídrica de Berua de 1,9 megawatts
para a partilha pelas populações de Milanje, em Moçambique, e Thyolo, no Malawi.
Houve também acordo
quanto à proposta do Malawi
de iniciar a negociação sobre
“o estabelecimento de um corredor diplomático de dados na
internet para permitir que o
país do interior se ligue ao cabo
de fibra óptica em Moçambique.
No âmbito da cultura e língua, o comunicado conjunto
refere-se à decisão de introduzir o ensino da língua portuguesa no Malawi e a formação

de diplomatas deste país numa
universidade moçambicana.
O comunicado reporta
ainda as boas perspectivas de
crescimento económico dos
dois países, motivadas pelo
crescente nível de grandes investimentos em carteira, particularmente no sector energético e ferro-portuário.
De referir que, o Malawi
partilha a maior extensão das
suas linhas de fronteira com
o Norte e Centro de Moçambique, país que o permite o
acesso ao Oceano Índico para
o transporte de mercadorias e
a partir do qual obtém parte da
energia que consome.
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Segundo Mandlate, houve mais dificuldades de consenso nos sectores de
hotelaria, pesca e agricultura.
Por sua vez, o presidente para o
pelouro laboral na Confederação das
Associações Económicas de Moçambique (CTA), Paulino Cossa, em representação do presidente da agremiação, Agostinho Vuma, indicou que
o aumento salarial vai representar a
dinâmica da economia, da inflação e
factores negociais adicionais, de modo
a não comprometer o futuro dos trabalhadores.
“Houve uma tendência positiva
para o reajuste salarial em todos os sectores de actividades”, considerou.
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30,00MT

Presidentes Nyusi e Macron encontraram-se ano passado em Paris

O CHEFE do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou ontem
uma mensagem de felicitações
ao seu homólogo Emmanuel
Macron, pela reeleição para o
cargo de Presidente da República Francesa.
Na sua mensagem, o Chefe
do Estado refere que a expectativa é que durante o segundo
mandato de Macron, os governos dos dois países se engajem

em iniciativas de cooperação
muito mais amplas e profundas,
em consonância com a visão da
França na arena internacional e
o desiderato de desenvolvimento sustentável de Moçambique,
num contexto de enormes desafios globais contemporâneos.
“Tenho a elevada honra de
endereçar as minhas mais calorosas felicitações pela vossa
reeleição ao alto e prestigioso

sobre o Direito da Integração
Regional da UEM.
Um comunicado da Presidência da República recebido
na Redacção do Notícias indica ainda que, em despachos
presidenciais separados e sob
proposta do Conselho Universitário da Universidade Lúrio,
o Chefe do Estado reconduziu
Marcelino Marta Liphola ao
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FERNANDO Faustino foi ontem reconduzido ao
terceiro mandato no cargo de secretário-geral da
Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN).
A eleição teve lugar no final da VI Conferência Nacional da associação em que Faustino se
apresentou como candidato único à sua própria
sucessão. Ainda ontem foram eleitos os membros do Secretariado do Comité Nacional, num
dia dominado igualmente por debates sobre o
plano quinquenal da agremiação para o período
2022-2027.
Mais detalhes sobre a magna reunião dos
combatentes nas páginas 8 e 9 da presente edição.

MANUEL Guilherme Júnior é
novo reitor da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM). A
sua nomeação foi feita ontem
pelo Chefe do Estado, Filipe
Nyusi, sob proposta do Conselho Universitário da mais antiga universidade do país.
O académico sucede no
cargo o Professor Doutor Orlando Quilambo que vinha
dirigindo a instituição desde

2010. O novo reitor é Doutor
(PhD) em Direito pela UEM,
Mestre e pós-graduado em Direito Comercial Internacional
(2008) pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau. Licenciou-se em Direito
(2005) pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo
Mondlane, onde é docente. À
data da sua nomeação era director do Centro de Estudos

BREVES

Covid-19 pressiona
finanças dos Aeroportos

Nyusi efectua visita a Uganda

58325
6
108156
658325
0

dente eleito, formulando “votos
de muitos sucessos no exercício
de tão nobre função”.
Na missiva, o Chefe do Estado manifesta ainda a sua disponibilidade e empenho para
prosseguir com o trabalho bilateral em curso, com vista ao
reforço, cada vez maior, dos laços de amizade, solidariedade e
cooperação existentes entre os
dois países.

Manuel Guilherme
novo reitor da UEM

Fernando Faustino reeleito
secretário-geral da ACLLN

Fernando Faustino, de pé

cargo de Presidente da República Francesa, como resultado
da renovada confiança que o
povo francês depositou na vossa
capacidade de continuar a trazer resultados, em prol do seu
bem-estar social, prosperidade
e progresso”, diz Nyusi.
Em nome do Governo moçambicano e em seu próprio, o
Presidente endereça “as mais
calorosas” felicitações ao Presi-
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5.69 por cento. Por seu turno, André
Mandlate, representante da Organização dos Trabalhadores de Moçambique-Central Sindical (OTM-CS),
indicou que as negociações foram difíceis devido à pandemia da Covid-19
e à instabilidade no Norte do país, pelo
que não se atingiram as expectativas da
classe laboral.
“Apesar de não estarmos satisfeitos,
estamos encorajados a continuar com a
negociação de pacotes sociais ao nível
de actividades para reforçar o poder de
compra”, referiu, acrescentando que o
ideal seria que o trabalhador auferisse
um salário mínimo de 30 mil meticais
para suprir as suas despesas básicas.
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A PROPOSTA de novos salários mínimos por sector de actividade poderá
ser conhecida proximamente.
Para o efeito, a Comissão Consultiva
do Trabalho que integra representantes do Governo, da Organização dos
Trabalhadores de Moçambique e empregadores esteve reunida na III sessão plenária ontem, em Maputo, para
apresentar e apreciar os acordos alcançados para o reajuste salarial.
O porta-voz da Comissão Consultiva do Trabalho, Emídio Mavila, afirmou que as propostas de novos salários
mínimos foram feitas de acordo com
o indicador do crescimento económico do ano anterior, que foi de cerca de
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Novos salários mínimos
conhecidos a breve trecho
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(MINEC).
O documento faz referência às decisões tomadas durante a visita do Presidente do
Malawi, Lazarus Chakwera, a
Moçambique, de quinta-feira a
domingo último.
Assim, além do gasoduto e
ainda no capítulo da energia, os
dois países acordaram negociar
uma possível “joint venture”
para o desenvolvimento de
uma barragem hidroeléctrica
nas quedas de Zoa”, no rio Ruo,
que estabelece a fronteira entre
os dois Estados, com a capacidade de 41 megawatts.
Moçambique obteve ainda
luz verde do Malawi para o de-
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PR felicita homólogo
francês pela recondução
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OÇAMBIQUE e Malawi vão estudar
a possibilidade de
construir um gasoduto que ligue as
reservas do Rovuma, ao largo
de Cabo Delgado, ao território
malawiano, anunciaram ontem os dois países.
“As delegações dos dois
países acordaram analisar a
possibilidade da construção
de um gasoduto do Rovuma ao
Malawi para a importação de
gás de Moçambique para esta
nação vizinha”, lê-se no comunicado conjunto divulgado
pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
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O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, efectua, de
quarta a sexta-feira, uma visita de Estado à República
do Uganda. A visita acontece a convite do seu homólogo
ugandês, Yoweri Museveni e visa fortalecer e aprofundar
os laços históricos de solidariedade, amizade e de cooperação política, económica, social e cultural entre os dois
países e povos. Em Kampala, Nyusi vai manter conversações oficiais com Museveni, onde irão trocar impressões
sobre a situação política e económica dos dois países, o
reforço da cooperação económico-empresarial, entre
outros assuntos de interesse comum a nível regional,
continental e mundial. Mais detalhes na versão on-line
do “Notícias” pelo www.jornalnoticias.co.mz

MADER busca
parceria para mais
infra-estruturas
CINCO tanques carracicidas, uma unidade de
processamento de mandioca e dois regadios serão
construídos nos distritos de Bilene, Chibuto, Limpopo e Chongoene, na província de Gaza. Para o
efeito, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural anunciou o lançamento de um concurso público para a contratação de um consultor
individual para a realização de estudos ambientais
e sociais simplificados, com vista à construção e
operacionalização das infra-estruturas.

cargo de vice-reitor da Universidade Lúrio e nomeou Fred
Charles Nelson para o cargo de
vice-reitor desta mesma instituição.
Ainda ontem, o Presidente
da República nomeou, através
de despacho, o deputado Francisco Ussene Mucanheia para o
cargo de Conselheiro do Pre-

sidente da República.
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GUILHERME CHAÚQUE

O

SECTOR da Saúde
em Mandlakazi está
preocupado com o
elevado índice de
doenças oculares,
sobretudo o glaucoma e a
catarata, esta última que
tem sido uma das principais causas da cegueira neste distrito da província de
Gaza.
A catarata é uma doença
caracterizada pela opacidade do cristalino, lente natural do olho, o que provoca
perda progressiva e indolor
da visão.
De Janeiro de 2021 a Março do ano em curso, Mandlakazi registou 711 casos
de catarata, revelou, adian-

tando que 31 pessoas foram
submetidas a cirurgias para
a sua remoção e outras 58
estão na fila de espera.
“A primeira causa da catarata é a idade, mas temos
também os traumas causados por agressões físicas e
acidentes. Existe igualmente a catarata congénita, a
menos comum, a que nasce
com o indivíduo”, explicou
Porfílio Bambo, técnico de
oftalmologia. O uso de óculos de sol, principalmente no clima quente como o
nosso, pode ser uma acção
preventiva, disse.
De acordo com o técnico de oftalmologia, para o
glaucoma foram arrolados,
no mesmo período, 110
casos. “Esta doença carac-
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Doenças oculares
preocupam Saúde
em Mandlakazi

Porfílio Bambo, técnico de oftalmologia
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teriza-se pela tensão alta
do olho e não tem cura. As
suas principais causas têm
sido a deformidade do olho,
doenças sistémicas como
a diabetes e o HIV/Sida.
Também existe o glaucoma
congénito”, disse, alertando que esta é uma doença
silenciosa e de difícil diagnóstico e, por isso, muitas
vezes os pacientes chegam
aos centros de saúde já com
25 a 50 por cento da vista
afectada.
Assim, recomenda a população a fazer o controlo
regular do seu estado de
saúde ocular. Na lista de hábitos alimentares para protecção dos olhos, sugere o
consumo de alimentos ricos
em vitamina A, como a ba-

Clamor por água potável
OS moradores do posto administrativo de Chibondzane clamam por água potável, uma vez que a maior
parte do líquido de poços
e furos locais é salobre e
imprópria para o consumo
humano.
Alguns residentes percorrem longas distâncias
para ter água. Albertina
Mainga, por exemplo, afirma que o seu bairro tem
água com alto teor de sal e
que só é usada lavar a loiça.
“Tiro água em Nhakumbassane, a cerca de três quilómetros. Gostaríamos que o
Governo criasse condições
para termos água potável
próximo e assim aliviar o
nosso sofrimento”, apelou.
Hortência
Parruque,
outra moradora de Chibondzane, também lamenta o
facto de a água dos fontanários ser salobre e denuncia que o poço a céu aberto
que está localizado no seu
bairro tem sido uma das
grandes causas de doenças
diarreicas.
Segundo Arlome Novela, chefe deste posto administrativo, Chibondzane,
com mais de 22 mil habi-

Albertina Mainga anda cerca de três quilómetros para ter água

tantes, tem um nível de cobertura de água de 58,7% e
aponta como um dos maiores desafios para a expansão
do abastecimento a disper-

são populacional, que faz
com que algumas pessoas
percorram dez quilómetros
para ter o líquido.
Apesar das longas dis-

tâncias para ter água, “desencorajamos a população a beber dos poços a
céu aberto”, disse Novela,
acrescentando: “Estamos a

procurar parceiros que nos
possam ajudar a abrir mais
furos de água ou construir
sistemas”.
Por seu turno, o administrador de Mandlakazi,
Virgílio André Mulhanga,
disse que no distrito a cobertura de abastecimento
está acima dos 74% e já se
fez mapeamento de furos
com bombas manuais existentes nas comunidades.
“Em vez de continuarmos com reparações constantes dos furos, queremos
transformá-los em pequenos ou grandes sistemas de
abastecimento de água. Os
grandes desafios são Chidenguele e Macuácua, por
conta da profundidade do
nível freático”, afirmou
Mulhanga.
O administrador informou que em zonas com
água salobre, como Chibondzane, a solução passa
pela dessalinização, contudo, entende que os custos
deste processo são avultados, mas na procura de
parceiros tem-se colocado
esse desafio com vista responder aos anseios da população.

Agricultores unem-se contra a fome
MAIS de 100 agricultores do povoado de Chicomo A, no posto administrativo de Chibondzane,
uniram-se para criar a associação Nlhuvuko,
com objectivo de praticar agricultura em grande
escala de modo a combater a fome na região.
A nova associação produz milho e feijão,
vendido tanto na comunidade local como em
outras províncias.
Segundo Ricardo Sotamo, presidente e
membro-fundador da Nlhuvuko, a agremiação
tem actualmente 102 membros, sendo 30 homens e 72 mulheres, trabalhando uma área de
11 hectares, nove para milho e dois para culturas
diversas. Na campanha 2020-2021, obteve 12 toneladas de milho.
A produção é para o consumo dos associados
e os excedentes são comercializados. “Com esse
dinheiro, compramos insumos e cobrimos outras despesas”, disse.
Para Sotamo, há muitas vantagens em trabalhar em grupo, pois fica fácil o acesso aos apoios
disponibilizados pelo Governo ou outras entidades.

ASSOCIAÇÃO QUER
MAIS APOIO DO GOVERNO
Ricardo Sotamo disse que recentemente,
através do programa Sustenta, o Governo disponibilizou adubos e sementes à associação, mas
esta necessita de tractor para lavoura.
“Pedimos ainda ajuda para a abertura de um

“Chibondzane”
melhora vida
da população
O CENTRO de Saúde de Chibondzane-sede, no distrito de Mandlakazi, está a melhorar a vida da
população local, com medidas e
campanhas em prol da redução de
doenças recorrentes como malária, diarreias e HIV/Sida.
Esta unidade sanitária é uma
das maiores de Mandlakazi. Nos
últimos meses vem registando
melhorias em todos os sectores,
incluindo nos cuidados primários
e na prevenção de doenças como
diarreias, infecções respiratórias e
malária.
Segundo Stélio Simango, técnico de saúde responsável por esta
unidade sanitária, o distrito está
empenhado na redução dos impactos de todas as doenças com
acções baseadas em informação
científica.
“Temos feito vários estudos e
sensibilização em campanhas ao
domicílio. Nosso último estudo
indicou, por exemplo, que uma
das maiores causas da malária
no posto administrativo de Chibondzane é o mau uso das redes
mosquiteiras. Por isso, iniciámos
recentemente uma campanha de
recolha das redes que estão a ser
usadas para outros propósitos, as-

Stélio Domingos Simango

sim como estamos a dar novas”, contou o técnico, recordando
que outra campanha de cobertura universal e distribuição de
redes mosquiteiras ocorreu em 2021, tendo-se conseguido cobrir todo o posto.
Todas as mulheres grávidas recebem redes mosquiteiras
quando abrem fichas pré-natais.
Além da malária, a diarreia é uma das preocupações do
posto administrativo de Chibondzane. A população está a ser
incentivada a tomar medidas preventivas como ferver água
antes de bebê-la, uma vez que grande parte das comunidades
consome água de poços.
Entretanto, segundo o responsável, o maior problema do
Centro de Saúde é a falta de ambulância.

Um desafio
chamado HIV/Sida
A UNIDADE sanitária de Chibondzane-sede regista taxa de
seroprevalência de 4%, influenciada pelas restrições impostas
pela pandemia da Covid-19.
“Devido à pandemia, o
Centro de Saúde teve algumas
restrições, visto que antes íamos
atrás dos casos na comunidade,
mas agora temos de esperar a
comunidade vir à unidade sanitária”, disse Simango, pedindo
reforço na área de pessoal técnico, porque a unidade sanitária tem apenas uma enfermeira
para responder por todos os
programas.
Em 2021, o centro testou
para o HIV duas mil pessoas, 80
das quais (4%) deram positivo,
elevando para 2016 o número
de indivíduos infectados com o
vírus da Sida.
Segundo Stélio Simango,
deste número de infectados,
houve registo de 100 mortes,

por isso, estratégias como a retenção dos pacientes em tratamento anti-retroviral (TARV)
estão a ser reforçadas para reduzir os impactos negativos do
HIV.
“As estratégias estão a surtir efeito. Registamos poucos
abandonos e há grande adesão
ao tratamento. A questão agora
é das pessoas que vivem longe
do hospital. Às vezes, faltam ao
levantamento dos fármacos”,
disse, lamentando haver casos de pacientes que ficam até
quatro dias sem tomar os comprimidos, o que pode interferir
na sua saúde. “O medicamento
deve ser tomado todos dias, à
mesma hora. Então, um dia sem
tomar é uma retracção viral ,
avisou. As autoridades da Saúde
de Chibondzane estão também
empenhadas no mapeamento
de parceiros sexuais de casos
seropositivos, principalmente

de mulheres, uma vez estas serem as que mais se apresentam
à unidade sanitária. “Tendo um
caso de uma mulher que acusa
positivo, faz-se o mapeamento
e busca dos contactos, e procura-se também ver a situação
dos filhos menores de 14 anos”,
disse.
“Para convencer as pessoas
a optarem pelo atendimento no hospital, o nosso centro
tem apostado no envolvimento comunitário com parteiras
tradicionais, médicos tradicionais e líderes religiosos. Temos
também pessoal da comunidade que trabalha connosco. Eles
transmitem informação certa
para que a população abandone
os tabus. Felizmente, a estratégia está a surtir efeito porque
quase todos os membros da
nossa comunidade já sabem que
o HIV/Sida não se trata na palhota”, acrescentou.

Aumenta seroprevalência
vizinha África do Sul, com altas taxas de infecção pelo HIV/
Sida, e os tabus, sobretudo o ritual de “purificação” de viúvas
(“kutxinga”, em xichangana,
um dos idiomas do distrito),
que obriga a viúva a ter sexo
desprotegido com um parente
do defunto, e/ou o levirato.

ABANDONO AO TARV

Casimiro Manhique, director do SDSMAS de Mandlakazi

Nlhuvuko, uma associação criada para combater a fome

furo de água para que possamos irrigar as machambas, pois em caso de falta de chuva temos tido grandes perdas”, referiu.
O Serviço Distrital das Actividades Económicas
(SDAE) de Mandlakazi está ciente das preocupações
e, em resposta, disponibiliza extensionistas.
Roberto Wazanguiua é técnico extensionista

afecto ao posto administrativo de Chibondzane e assiste a associação Nlhuvuko.
“É necessário que o Governo instale um sistema
de abastecimento de água para aquela associação”,
disse Wazanguiua, assegurando, no entanto, que
“não há nenhuma possibilidade de ocorrência de
bolsas de fome no povoado de Chicomo A”.

EM Mandlakazi, as autoridades
da Saúde mostram-se preocupadas com os elevados índices
de seroprevalência, estando
actualmente em tratamento
14.733 pacientes, significando
aumento em 1865 novos casos
em comparação com o ano de

2021, quando estavam em tratamento 12.868 pessoas.
O director do Serviço Distrital da Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), Casimiro
Manhique, destaca entre as
causas do aumento da seroprevalência as migrações para a

Por outro lado, o director
do SDSMAS considerou preocupante o abandono ao tratamento anti-retroviral (TARV)
no distrito. Para reverter o cenário, trabalha-se em coordenação com activistas comunitários, psicólogos clínicos e
conselheiros.
No ano passado, 502 grávidas estavam em TARV, sendo
que 179 foram diagnosticadas
no acto da consulta pré-natal.
Parte considerável destas está
a abandonar o tratamento, por
isso aconselha todas as gestantes a procurarem unidades de
saúde o mais rápido possível.
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DEGRADAÇÃO DA “JOSINA MACHEL”

Transportadores
paralisam actividade
na Matola

Novas infecções por HIV

tendem a diminuir

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

O ÍNDICE de novas infecções de
HIV na cidade de Maputo tem
tendência decrescente nos últimos anos, mercê das acções
do Governo para a mudança
comportamental e prevenção
da doença.
Segundo as expectativas do
Spetron 2021, a cidade de Maputo tem índice de seroprevalência de 17, 5 por cento, sendo que as raparigas e mulheres
continuam a ser dos grupos
mais afectados.
A secretária-executiva do
Conselho Provincial do Combate à Sida, Adelvina Nhantumbo,
indicou que houve 2900 novos
casos da doença em 2020, de
um universo de 153 mil pessoas
vivendo com o HIV/Sida.
Referiu igualmente que o
número de pessoas vivendo
com o vírus tende a manter-se,

o que significa que há poucas
mortes pela doença.
“As nossas atenções estão
viradas para as raparigas e jovens com mais de 15 anos, que
sensibilizamos para acções primárias de prevenção do HIV/
Sida, como o uso directo e
consistente do preservativo, e
quem a distribuímos insumos”,
contou Nhantumbo.
Entretanto, as autoridades
estão a envidar esforços para
reduzir ainda mais as novas
infecções e manter os doentes
em tratamento anti-retroviral (TARV) para melhorar a sua
qualidade de vida.
A I Sessão do Conselho
Nacional do Combate à Sida
(CNCS) realizada semana passada na capital concluiu que, apesar da redução dos casos, ainda
há muito por fazer.

O encontro faz balanço da
resposta ao HIV/Sida e os resultados do Inquérito Biológico
Comportamental 2020-2021 na
População-Chave.
Segundo o secretário de
Estado na cidade de Maputo,
Vicente Joaquim, que falava
na reunião, apesar da redução
de casos, a situação continua
preocupante.
Apontou que no ano passado foram realizadas palestras
envolvendo adolescentes e jovens nas escolas e noutras instituições públicas e privadas,
para aconselhá-los a prevenir-se da doença, fazer testagem e
a aderir ao TARV para evitar novas infecções de HIV, bem como
a discriminação.
Na capital do país há pelo
menos 90 mil mulheres vivendo com a doença.

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

NO SEU 35.º ANIVERSÁRIO

Boane destaca combate
à venda informal
Estado da via que motivou a paralisação na Matola

O

S operadores de
semicolectivos de
passageiros
que
utilizam a Avenida Josina Machel,
na Machava, município da
Matola, província de Maputo, paralisaram ontem as
actividades em protesto ao
mau estado da via.
As últimas chuvas que
caíram nas cidades da Matola e Maputo acentuaram
ainda mais os buracos na
estrada, complicando a
PUBLICIDADE

transitabilidade.
Assim, os “chapeiros”
decidiram suspender as actividades para pressionar
a edilidade, uma vez que
nenhuma das reclamações
anteriormente apresentadas foi atendida.
A situação acabou por
prejudicar
sobremaneira
os passageiros que dependem de transporte público
para se deslocar a diferentes
pontos da Matola e cidade
de Maputo. Outros tiveram

de adiar os seus compromissos e alguns seguiram
viagem a pé.
Entretanto, o Conselho Municipal da Cidade da
Matola iniciou ainda ontem
o tapamento de buracos
com recurso a saibro.
Em contacto com o “Notícias”, o presidente da Federação Moçambicana das
Associações de Transportadores Rodoviários (FEMATRO), Castigo Nhamane,
lembrou que várias vezes

a classe reclamou devido à
precariedade da via, mas o
município sempre se furtou
da responsabilidade, alegando que a manutenção
da Avenida Josina Machel
estava sob responsabilidade da Administração Nacional de Estradas (ANE).
“É lamentável que os
transportadores tenham de
tomar esta atitude para que
as autoridades resolvam o
problema”, disse Nhamane.

A SECRETÁRIA de Estado na província de Maputo, Vitória Diogo, reconheceu ontem, nas
celebrações do 35.º aniversário da vila de Boane, o trabalho feito pelo município no combate
à venda em locais impróprios.
Segundo Diogo, o nível de organização de
mercados, que culminou com a retirada de
vendedores na via pública, é extraordinário.
“Boane tem novo rosto, felicitamos todos
por este trabalho, tanto o município quanto a
colaboração dos munícipes na transformação.
Reconhecemos e testemunhamos o nível de organização dos mercados. Vender na via pública
constitui perigo não só de acidentes de viação,
como também para a própria saúde. Que sejam
edificados mais mercados” , destacou.

Vitória Diogo felicitou igualmente o município pelos esforços para a garantia dos serviços
básicos à população, com realce para a expansão do abastecimento de água, rede eléctrica e
melhoria das vias de acesso.
“Que os munícipes exerçam verdadeiramente a cidadania, que assenta em valores
patrióticos. Que continuem a cumprir as suas
obrigações, como pagar o imposto, e exijam ao
executivo melhorias da qualidade dos serviços”, disse. O 35.º aniversário de elevação de
Boane à categoria de vila foi marcado por diversas actividades, a destacar a interacção entre o
município e os munícipes, momentos culturais
e apresentação de diversos artigos na feira comemorativa.

Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

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

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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ECONOMIA

ZONAS RURAIS

REPRODUÇÃO

Disponível financiamento
para empreendimentos

Aumenta acesso aos serviços financeiros nas zonas rurais

O

MINISTÉRIO
da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural
(MADER),
através do Fundo
Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola
(FIDA), acaba de disponibilizar 72 milhões de dólares

norte-americanos para o financiamento de empreendimentos localizados nas
zonas rurais.
Para o efeito, o FIDA assinou recentemente, em
Maputo, um contrato para
a gestão de fundo do Projecto de Financiamento de

Empreendimentos Rurais
(REFP) até Setembro de
2024.
Trata-se de um projecto
cujo objectivo é contribuir
para a melhoria de subsistência de agregados familiares nas zonas rurais, bem
como aumentar a disponi-

bilidade de acesso aos serviços financeiros sustentáveis e inclusivos e de apoio
técnico.
Para atingir os objectivos traçados, o projecto
será implementado através
de três componentes técnicas com destaque para o

acesso melhorado aos serviços financeiros adaptáveis
para empreendedores rurais. Trata-se de uma componente composta por um
programa de promoção de
graduação, inovação e expansão, um fundo de mobilização de investimento e
uma linha de crédito, tudo
sob gestão do Moza Banco.
Falando depois da assinatura do contrato, Avelino
Jeque, director da banca de
investimentos internacional do Moza, explicou que
o objectivo da sua instituição, enquanto banco com
profundo conhecimento da
realidade local, é desempenhar um papel activo no desenvolvimento do país, colaborando com as diversas
entidades e em particular
com o Governo de Moçambique a todos os níveis em
prol deste desiderato.
Por sua vez, o coordenador do Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais, Rufino
Duvane, defendeu que a assinatura do contrato com o
Moza como gestor de fundos constitui um grande
passo para a materialização
dos objectivos da iniciativa,
que permitirão o alcance da
principal meta que é o acesso aos serviços financeiros
pelos empreendedores rurais.
“Por isso, gostaríamos
de endereçar os nossos parabéns à equipa do REFP,
à direcção do MADER e ao
Moza banco. Esperamos que
a curto prazo, os resultados
decorrentes deste contrato possam ser alcançados e
com a convicção e certeza
de que o Moza Banco saberá
levar este barco a bom porto”, disse.
O representante do
Moza saudou igualmente o
Governo e demais parceiros
pelo compromisso e visão
consubstanciada pela forte
aposta nesta componente e
que já apresenta resultados
concretos e animadores.

Nampula prevê comercializar
cinco milhões de toneladas
A PROVÍNCIA de Nampula espera comercializar, este
ano, cerca de cinco milhões
de toneladas de diversos produtos, volume que representa um crescimento de quatro
por cento comparativamente
à campanha passada, realizada em 4.7 milhões de toneladas.
Estes dados foram apresentados recentemente no
distrito de Murrupula, pelo
governador da província de
Nampula, Manuel Rodrigues,
no lançamento da campanha
de comercialização agrícola
2022, sob lema “Comercialização Agrícola Dinamizando
o Agronegócio e Industrialização”.
Segundo o governante, serão comercializadas na
edição do presente ano 449
mil toneladas de cereais, 500
mil toneladas de leguminosas
e 3.7 toneladas de tubérculos. O distrito de Malema irá
contribuir com cerca de 532
mil toneladas, seguido de Ribaué, com 531 mil toneladas
e em terceiro lugar o distrito
de Murrupula, com 426 mil
toneladas.
À semelhança da campa-

nha passada, serão disponibilizados cerca de 30 milhões
de meticais do fundo rotativo
para a comercialização agrícola, valor que será alocado
aos agentes ligados à comercialização.
Os produtores deverão
organizar-se em grupos ou
clubes, segundo Rodrigues,
para evitar casos de manipulação ou desalinhamento entre si, no que diz respeito aos
preços a praticar.
Não devem vender ou se
envolver na comercialização
agrícola sem terem conhecimento real dos preços que
são praticados na província.
Mauel Rodrigues apelou ainda
aos produtores para que estejam activamente no combate
à viciação de balanças, entre
outras irregularidades.
Advertiu aos compradores que não se envolvam em
trocas desleais e que sejam
igualmente vigilantes contra
a viciação das balanças e outras medidas aprovadas entre
as partes no processo.
Na ocasião, foram premiados alguns intervenientes
da cadeia de comercialização
agrícola.

Aeroportos perdem
milhões de meticais
devido à Covid-19
A EMPRESA Aeroportos de
Moçambique
(ADM)
registou, em 2021, um défice financeiro de mais de mil
milhões de meticais devido ao impacto da Covid-19.
O Presidente do Conselho
de Administração (PCA) da
ADM, Américo Muchanga, que prestou a informação
durante a visita de trabalho
realizada ontem à empresa pela Comissão do Plano e
Orçamento (CPO) da Assembleia da República,explicou
que só em 2020 a pandemia
originou a queda de receitas em cerca de 66 por cento.
De acordo com a fonte, apesar
da recuperação económica registada no ano passado, as receitas continuam a rondar nos
40 por cento a menos, facto
que representa um peso económico elevado para empresa.
“A nossa empresa, tal como
as várias outras de aviação civil, foi fortemente impactada
pela pandemia da Covid-19.
Por exemplo, em 2019 a nossa
empresa teve receitas de 3,5
mil milhões de meticais, em
2020 estas receitas caíram para
1,5 mil milhões de meticais,
e mesmo com a ligeira recu-

peração verificada em 2021 as
receitas mantiveram-se em 1,5
mil milhões”, explicou a fonte.
Com o abrandamento dos
casos da Covid-19 e o relaxamento das medidas de
prevenção da doença no território moçambicano, e não
só, prevê-se a dinamização
das várias áreas económicas e
sociais o que, segundo a fonte, irá impulsionar o aumento de receitas para a empresa.
“Cada vez que o país se abre
às viagens, acções de turismo
e realização de altos negócios
há sempre uma mensagem
positiva para aviação civil. Por
isso, defendemos a necessidade de uma concertação entre
as várias áreas, tais como do
turismo, agricultura e outras
porque o sector de aviação
civil não se desenvolve sozinha”, acrescentou a fonte.
No encontro, Muchanga foi
questionado em relação a viabilidade do Aeroporto Filipe
Jacinto Nyusi, inaugurado em
2021, no distrito de Chongoene, província de Gaza,
região sul do país, avaliado
em pouco mais de 60 milhões de dólares americanos.
Relativamente ao facto, a fonte

avançou que o órgão regulador
da aviação civil em Moçambique, o Instituto de Aviação
Civil de Moçambique (IACM)
aprovou 12 voos comerciais
que irão ligar a província de
Gaza e a vizinha África do Sul.
“O que precisamos fazer é articular com as outras áreas
como o turismo, companhias
aéreas para passarmos a usar o
novo aeroporto. Não podemos
nos esquecer que na província
de Gaza há grandes projectos
económicos a acontecer, caso
das areias pesadas e outros
projectos que irão precisar de
uma ponte aérea para facilitar negócios”, referiu a fonte.
Por outro lado, o presidente
da Comissão do Plano e Orçamento da AR (CPO), António Niquice, enalteceu os
esforços da ADM em viabilizar mais projectos para equilibrar a balança de receitas.
“Acreditamos que com os planos de negócios apresentados e
capitalizadas diversificadas sinergias com as novas infra-estruturas edificadas podemos,
nos próximos tempos, assistir
a uma nova dinâmica de negócios no ramo aeroportuário no
país”, referiu.-(AIM)

FMI cria fundo
de resiliência para
países de baixo rendimento
O FUNDO Monetário Internacional (FMI)
aprovou a criação do chamado fundo de resiliência e sustentabilidade para ajudar os países
de baixo e médio rendimento, com desafios
de longo prazo, como os efeitos das alterações
climáticas ou preparação contra futuras pandemias. A vice-directora do fundo para estratégia, políticas e supervisão, Uma Ramakrishnan, disse em conferência de imprensa que o
Conselho de Administração da agência aprovou o novo fundo a 13 de Abril e que irá lançá-lo a 1 de Maio.
O objectivo é financiar os países vulneráveis a longo prazo, para que possam melhorar
a resiliência económica e equilibrar os pagamentos de forma estável.
Este novo instrumento irá completar a ferramenta de empréstimos do FMI e tem como
principal diferencial o foco em desafios estruturais de longo prazo, ao contrário dos outros
programas que são mais ligados a problemas

de liquidez imediata.
“Inicialmente o fundo irá concentrar-se
em mitigar os efeitos das alterações climáticas
e melhorar a preparação para pandemias, pois
ambos são serviços de interesse público e podem ser adicionados a mais metas no futuro”,
disse Ramakrishnan.
De acordo com o FMI, o acesso a este instrumento será voluntário e três quartos dos
países membros, provavelmente irão solicitá-lo. O valor virá de países ricos com interesses no exterior e os beneficiários serão aqueles
“que mais precisam”.
Nesse sentido, o acesso irá depender das
reformas realizadas pelos potenciais destinatários para fortalecer a economia e a viabilidade da sua dívida, indicou o FMI.
Serão empréstimos com prazo de 20 anos
e carência de dez anos e meio, com taxa de
juros “modesta” e menor para os países mais
pobres.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 006/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Abril
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,03
5,28
4,03
1,48
3,74

4,12
5,39
4,12
1,51
3,81

4,08
5,34
4,08
1,49
3,78

493,17
78,61
27,26
167,20

503,00
80,18
27,81
170,53

498,09
79,40
27,54
168,86

13,15
49,53
9,60
9,64
9,13
80,47
6,99
6,56
66,16
67,91

13,41
50,52
9,79
9,83
9,31
82,08
7,13
6,69
67,48
69,26

13,28
50,03
9,70
9,74
9,22
81,28
7,06
6,63
66,82
68,59

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.893,76000
Venda.............. 1.894,27000

Manuel Rodrigues aprecia produção agrícola

3,5000000
1,8237100

%
%

Maputo, 26.04.2022
(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.

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
Terça-feira, 26 de Abril de 2022

Reduzem mortes
por malária

P

ELO menos quatro pessoas morreram na cidade
da Beira, no primeiro trimestre deste ano vítimas
de malária, contra oito
registadas em igual período do
ano passado.
O facto foi tornado público
ontem naquela urbe durante as
celebrações do Dia Mundial da
Malária, que este ano teve como
lema “Construindo Resiliência
e Equidade para Acabar com a
Malária”.
O governador da província,
Lourenço Bulha, descreveu que
a efeméride surge na sequência
da realização da 60.ª sessão da
Assembleia Mundial da Saúde, em 2007, em que o 25 de
Abril foi estabelecido como Dia
Mundial de Luta contra a Malária.
Para o efeito, todos os países-membros daquela agremiação internacional são encorajados a comemorar o dia com
objectivo de destacar o esforço
nacional e global no controlo
da doença e celebrar os ganhos
obtidos nos últimos anos.
A comemoração constitui um momento de reflexão,
de reconhecimento do esforço
global no sentido de se providenciar o controlo efectivo deste mal no mundo, uma
oportunidade para todos reflectirem sobre as medidas de
prevenção da doença.
Sendo assim, os países signatários, sobretudo os da África
subsaariana, onde Moçambique
faz parte, comprometem-se a
assistir 85 por cento da popu-
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Lourenço Bulha, governador de Sofala

lação, no mínimo, uma intervenção de controlo do vector
da malária até finais deste ano.
Trata-se da implementação de acções de pulverização
intra-domiciliária com insecticida, fomentar a colaboração
multissectorial e melhorar a
cobertura de tratamento intermitente preventivo para alcançar todas as mulheres grávidas
elegíveis nas consultas pré-natais, incluindo a distribuição
contínua de redes mosquiteiras
tratadas com insecticida para
sustentar a cobertura universal.
Bulha recordou que a malária como uma doença infecciosa
causada pela picada do mosquito anófeles fêmea é uma das
maiores causas de mortalidade,
incapacidade e pobreza nas co-

munidades.
“Não é possível alcançar o
desenvolvimento sócio-económico enquanto prevalecer esta
doença como problema de saúde pública e uma das causas de
internamento e mortalidade nas
nossas unidades sanitárias”, defendeu.
Por isso, reconheceu os esforços do sector da Saúde no
combate a esta doença cuja redução no número de óbito mostra claramente o comprometimento de todos no combate à
enfermidade.
Daí apelou a todos para a
observância das medidas individuais e colectivas de prevenção à malária como evitar a água
estagnada e limpar os quintais.
Também deve-se permitir

pulverização das casas pelo pessoal especializado, usar a rede
mosquiteira tratada com insecticida e procurar serviços de
saúde logo que tiver os sintomas
de malária.
Por outro lado, o governador de Sofala exortou aos
profissionais de saúde para
que continuem com o afinco e
comprometimento garantindo o atendimento humanizado
às comunidades, combatendo
todas as formas de nepotismo,
clientelismo e corrupção nas
unidades sanitárias.
Igualmente apelou aos
utentes das unidades sanitárias
a cooperarem com os profissionais de saúde, no sentido de se
alcançar resiliência e equidade
para acabar com a malária.

UniPiaget disponibiliza
300 bolsas de estudo
MAIS de 300 bolsas de estudo foram disponibilizadas
para este ano académico
pela Universidade Piaget
(UniPiaget) sediada na cidade da Beira, conforme anunciou o respectivo reitor, Rui
Cumbane.
Falando recentemente
durante a 12.ª cerimónia de
graduação dos 133 licenciados, dez mestres e três doutores, Cumbane afirmou que
o gesto se enquadra na implementação das actividades
de responsabilidade social
daquela instituição do ensino superior privado.
A Universidade Jean Piaget pretende assim contribuir para a formação dos
estudantes oriundos de famílias desfavorecidas. Cientes dessa responsabilidade,
alguns estudantes graduados naquele estabelecimento de ensino beneficiaram
igualmente de bolsas de estudo.
Dirigindo-se especialmente aos doutorados, o
académico considerou que

este culminar os torna faróis
do povo.
“Fazei isto não só com inteligência mas também com
muita sabedoria”. O reitor
da UniPiaget aconselhou
aos graduados a procurarem
sempre a boa reputação com
o seu saber, referindo que
isto só servirá como seu património inalienável.
“Não deveis seguir os

contra valores que conduzem a comportamentos
desviantes o que vos levaria
a um ganho infame e indesejado”, enfatizou Cumbane.
De modo especial aos
que com eles partilham o
mercado, concretamente as
instituições académicas e a
empresários que acolhem os
estagiários daquela universidade, assegurou que com

eles continuarão a buscar e
partilhar experiências para o
aperfeiçoamento desta missão.
Adiantou que esta causa é
bastante complexa e requer
muita troca de informação e
colaboração para a elevação
da qualidade das formações,
fomentando, por exemplo,
as áreas da mobilidade do
corpo docente e discente.

Detido suposto envolvido num rapto
UM indivíduo de nacionalidade paquistanesa, conhecido por Ishpad Aamed
Chevdhry, de 51 anos de idade, está a
contas com o Serviço Nacional de Investigarão Criminal (SERNIC), na cidade da
Beira, acusado de ter participado há dias
no rapto de um empresário da mesma
nacionalidade.
Segundo o porta-voz do SERNIC em
Sofala, Alfeu Sitoe, o indivíduo faz parte de uma quadrilha envolvida no rapto
que ocorreu no dia 2 de Março e foi detido a 21 de Abril na cidade de Maputo em
cumprimento de um mandado de busca

e captura por existirem fortes indícios da
sua participação no rapto do agente económico.
A fonte acrescentou que o indivíduo
em causa é tido no grupo como coordenador e quem preparava todas as operações além de disponibilizar alojamento
para os comparsas que se deslocaram de
Maputo para sequestrar um empresário
na cidade da Beira.
Revelou ainda que o mesmo indivíduo a partir da cidade de Chimoio informou a um outro amigo que abandonasse
Beira porque a Polícia já estava alertada

dos planos dos malfeitores.
“Nós fizemos o trabalho que culminou com a sua neutralização. Também
pode se entender que estejam envolvidos
na lavagem de dinheiro. Sabemos que
todo o valor que vem de crime é aplicado
em negócios ilícitos”, explicou.
Por seu turno, Ishpad Aamed Chavdhry, nega o seu envolvimento. “Eu não
sei porque estou aqui. Faço negócios em
Maputo. Hoje completo cinco dias fechado aqui no SERNIC. Dedico-me à venda
de viaturas e não de raptos”, defendeu-se.
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ANÚNCIO DE CONCURSO PARA VAGA DE ADMINISTRADOR/A DE SUPORTE
O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP
abreviadamente designado por ProAzul, FP é uma pessoa
colectiva de direito público, dotada de personalidade
jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial
de categoria A, criada pelo Decreto n.º 91/2019, de 27 de
Novembro.
O ProAzul, FP tem a sua sede na cidade de Maputo e desenvolve
a sua actividade em todo o território nacional, tendo como
atribuições: a) Fomento e orientação de investimentos
privados para projectos e acções prioritários da Economia
Azul; b) Captação e disponibilização de recursos financeiros,
internos e externos, para projectos e acções da unidades
orgânicas do Ministério de tutela sectorial, bem como demais
instituições públicas e privadas, envolvidas nas actividades
das cadeias de valor da Economia Azul; c) Financiamento e
garantia da gestão administrativa e financeira dos programas
e projectos alinhados com os princípios da Economia Azul;
d) Apoio na formulação de planos de negócios e concepção,
desenvolvimento, adequação e analise económico-financeira
de projectos das instituições do sector público; e) Assessoria
económica e financeira sectorial em assuntos relacionados
com a Economia do Mar.
Responsabilidades:
O Administrador/a Executivo/a para o pelouro de Suporte
é responsável pela Divisão de Administração e Recursos
Humanos. A sua actividade visa garantir o funcionamento
das áreas de Administração e Finanças, Recursos Humanos,
Logística, Património e Tecnologias de Informação e Comunicação.
Requisitos:
1. No mínimo nível de licenciatura em Gestão, Economia,

Contabilidade e Auditoria, ou outras áreas afins;
2. Um mínimo de 10 (dez) anos de experiência relevante
nas áreas de Administração ou Finanças, sobretudo na
Função Pública;
3. Experiência demonstrada em projectos de grande porte
financiados por parceiros de cooperação;
4. Domínio da Contabilidade Pública e das Normas Internacionais de Relato Financeiro PGC-NIRF, além de métodos
de análise financeira;
5. Experiência com os procedimentos e regulamentos de
contratação pública e de alguns doadores;
6. Experiência na coordenação, gestão e implementação de
políticas e modelos de gestão dos recursos humanos;
7. Experiência na concepção de estratégias de gestão e rentabilização do património mobiliário e imobiliário;
8. Experiência na gestão de materiais, estoque e suprimento,
segurança de património, e de serviços gerais necessários
ao correcto funcionamento de uma organização; e
9. Nacionalidade moçambicana.
Habilidades desejáveis:
1. Comprovada liderança e capacidade de trabalhar de forma intersectorial com equipas interdisciplinares e lidar
com vários prazos;
2. Perfil de eficiência e orientação para resultados; e

daturas que consistem na submissão dos seguintes documentos:
• Carta de candidatura dirigida ao Presidente do Conselho de Administração do ProAzul, FP, indicando a sua
potencialidade para preencher o posto;
• Fotocópia do Bilhete de Identidade;
• Curriculum Vitae em português, com indicação de 3
referências;
• Pelo menos 2 (duas) cartas de recomendação; e
• Cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos.
2. Prazos de candidaturas: As candidaturas devem ser submetidas até às14.00 horas do dia 10 de Maio de 2022,
para o endereço abaixo indicado, ou para o endereço electrónico referido no número 3.
3. Os termos de referência detalhados poderão ser obtidos
por solicitação através do endereço electrónico
recrutamento@proazul.gov.mz no site proazul.gov.mz.
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Maputo, aos 25 de Abril de 2022
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP
(ProAzul,FP)
Av. Emília Daússe, n.° 591, R/C
Tel. +258 21 300571/68/81 – Cell. +258 821590267

3. Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em
português e inglês (fluente).

Maputo-Moçambique
A Autoridade Competente

Procedimentos de Candidatura:
1. Os candidatos interessados deverão enviar as suas candi-

(Ilegível)

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
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NACIONAL

PM apela à união de esforços
no combate à malária

O

PRIMEIRO-MINISTRO (PM) apelou à
união de esforços para
a construção de um
sistema de saúde mais
resiliente, capaz de prevenir e
combater de forma adequada
a malária, face aos efeitos das
mudanças climáticas que estão
na origem da alteração dos padrões de reprodução e exposição aos vectores causadores da
doença.
Falando ontem, Dia Mundial de Luta contra a Malária,
Adriano Maleiane referiu que o
Governo tem realizado acções
para o controlo da doença,
diagnóstico e tratamento adequado e atempado dos doentes.
Segundo Maleiane, estas e
outras actividades têm contribuído para a redução de casos
e mortes por malária. É assim
que o país saiu de mais de 11,3
milhões episódios, em 2020,
para cerca de 10,1 milhões, no
ano passado, o que equivale a
uma diminuição de 11 por cento.
Apesar destes ganhos, o
PM reconheceu que a doença continua um dos maiores

Primeiro-ministro reconhece que o uso da rede mosquiteira contribui para a eliminação da malária

problemas de saúde pública,
representando um peso para
o Sistema Nacional da Saúde e
afectando a economia e o desenvolvimento.
“No nosso país, estima-se
que dois dias e meio de trabalho são perdidos para cada caso
de malária, o que se reflecte
na redução do crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)

em 1,3 por cento por ano”, sustentou.
Maleiane afirmou que, com
as mudanças climáticas, as estações quentes são mais prolongadas, favorecendo a proliferação de focos de reprodução
acelerada dos mosquitos transmissores da patologia.
Por isso, entende que o
lema “Construindo resiliência

e equidade para acabar com
a malária”, escolhido para as
celebrações deste ano, chama
à reflexão sobre o compromisso de se disponibilizarem mais
recursos para a prevenção e
combate à malária.
Para o alcance deste objectivo, o PM entende ser importante que haja união de
esforços entre o Governo, par-

tidos políticos, sector privado,
sociedade civil e parceiros de
cooperação. Convidou ainda
as lideranças comunitárias,
religiosas assim como pessoas
influentes a continuarem a
apelar às comunidades para a
prevenção da malária.
“Reconhecemos que o caminho até atingirmos a eliminação da malária, plasmado
nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda é
longo e difícil. No entanto, se
continuarmos a agir em conjunto, poderemos atingir as
metas e ter a malária sob controlo no país”, sublinhou Maleiane.
No evento, quatro empresas moçambicanas, congregadas na “Tchau Tchau Malária”,
assumiram o compromisso de
apoiar o Governo na luta contra
a doença financiando iniciativas de prevenção, tratamento e
pesquisas que contribuam para
a eliminação do mal.
Os valores serão canalizados às organizações que lutam
contra o paludismo no país,
que necessita anualmente de
mais de sete milhões de dólares
para a prevenção.

EUA reforça apoio
OS Estados Unidos da América continuarão a
apoiar os esforços de Moçambique para eliminar a malária, principal causa de internamentos e mortes nas unidades sanitárias do país.
O anúncio foi feito ontem, em Maputo, no
Dia Mundial de Luta contra a Malária, que serviu também para celebrar os 15 anos de parceria para prevenir, tratar e eliminar a doença.
Os EUA enalteceram os avanços que Moçambique tem feito na prevenção e tratamento da doença, numa parceria que ajudou
a aumentar a percentagem de famílias que
utilizam redes mosquiteiras de 16 para 82 por
cento.
De acordo com um comunicado de imprensa a que o “Notícias” teve acesso, os EUA
já investiram mais de 416 milhões de dólares
(26,6 mil milhões de meticais) para ajudar
o Estado moçambicano e os profissionais de
saúde no combate à malária.
“Juntos, os Estados Unidos e Moçambique
lutam contra a malária há mais de 15 anos. Os
investimentos que fazemos em conjunto, com
o objectivo de acabar com as mortes relacionadas à malária, não só salvam vidas agora, como

também ajudam a preparar a resposta a futuras
ameaças à saúde”, referiu o embaixador dos
EUA em Moçambique, Peter H. Vrooman.
No quadro do Programa Nacional de Controlo da Malária, registam-se progressos no
combate a esta enfermidade com a disponibilização de medicamentos e tratamentos preventivos, formação de trabalhadores da Saúde,
pulverização, redes mosquiteiras tratadas com
insecticida e melhor monitorização de dados e
equipamento de laboratório.
Em 2021, a Iniciativa do Presidente dos
EUA contra a Malária (PMI, na sigla em inglês)
contribuiu para a entrega de 31 milhões de testes de diagnóstico rápido de malária e mais de
15 milhões de doses de medicamentos de acção rápida a unidades sanitárias e comunidades em todo o país.
Além disso, o PMI formou mais de dez mil
trabalhadores da Saúde que melhoraram a sua
capacidade de detectar e tratar o paludismo,
ao mesmo tempo que reforçou o Sistema de
Saúde em geral e forneceu competências-chave para combater a Covid-19 e os desafios de
saúde futuros.

INHAMBANE

Investidos 300 milhões
na manutenção da EN1

Um positivo e dois
recuperados da Covid-19
O PAÍS registou ontem um caso positivo do novo
coronavírus, dois internamentos por complicações
ligadas à Covid-19 e igual número de recuperados.
O comunicado do Ministério da Saúde (MISAU)
explica que a nova contaminação foi diagnosticada
na província de Nampula, das 159 amostras testadas
a nível nacional.
Com os dois pacientes internados em Manica e
uma alta hospitalar em Tete, subiu para três o nú-

mero de enfermos que actualmente recebem cuidados médicos nos centros de tratamento da Covid-19.
De acordo com o documento do MISAU, os recuperados foram declarados na cidade de Maputo,
elevando para 223.106 curados, de um cumulativo
de 225.366 casos positivos registados desde o anúncio do primeiro episódio, em Março de 2020.
Porém, o país não registou mortes por Covid-19

entre domingo e ontem, contando com um total de
2201 óbitos e 55 casos activos, a maioria na província de Gaza, com 20, Cabo Delgado com 15 e Sofala
com cinco casos activos.
De acordo com a Saúde, no período em referência, 726 pessoas vacinaram contra a Covid-19, o
que eleva para 13.799.139 o total de indivíduos que
completaram a vacinação. Assim, a taxa nacional
de imunização aumentou para 90,7 por cento.
Estrada Nacional Número 1

Mitsui doa viaturas
para assistência social
O MINISTÉRIO do Género,
Criança e Acção Social (MGCAS) recebeu semana passa-

da, em Maputo, viaturas no
âmbito do fortalecimento da
protecção social nas provín-

cias de Cabo Delgado, Niassa e
Nampula.
Trata-se de uma doação

constituída por cinco viaturas
dupla cabine com tracção às
quatro rodas doadas pela Mitsui & Co. Ltd, empresa japonesa envolvida na exploração
de gás na Bacia do Rovuma, a
serem alocadas às delegações
do Instituto Nacional de Acção
Social (INAS).
Motoyasu Nozaki, gestor executivo da Mitsui, disse que a doação se enquadra
na responsabilidade social da
sua empresa, tendo em vista
a melhoria dos serviços prestados aos grupos desfavorecidos.
“Acreditamos que a doação irá fazer diferença na assistência social das populações
mais desfavorecidas e constitui o compromisso de apoiar
a estabilidade social no país”,
acrescentou.
A ministra do Género,

Criança e Acção Social, Nyeleti
Mondlane, disse, por seu turno, que o donativo representa
o fortalecimento das relações
de parceria entre Moçambique
e Japão, particularmente no
sector que dirige.
“Tudo será feito para que
este donativo seja gerido de
forma responsável e que contribua para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados pelo sector aos grupos em
situação de vulnerabilidade
nas três províncias da região
norte de Moçambique”, frisou
Nyeleti Mondlane.
Na cerimónia, que contou com a presença de alguns membros do consultivo
do MGCAS, Nozaki fazia-se
acompanhar pelo director-geral da Mitsui Maputo, Yota
Orii, e outros funcionários da
empresa.

NAMPULA

“Toda a rapariga é capaz” melhora
igualdade de género em três distritos
MAIS de 207 mil raparigas e
mulheres jovens dos distritos
de Monapo, Murrupula e Nacarôa, na província de Nampula, beneficiam do projecto
de melhoria da igualdade de
género e promoção dos seus
direitos denominado “Toda a
rapariga é capaz”.
Segundo a Visão Mundial,
que lançou a iniciativa na semana passada, a mesma deverá ser executada num período
de cinco anos com suporte
financeiro do Governo do Canadá.

A escolha destes distritos
resulta de uma avaliação de
género que revelou existirem
atitudes que demonstram a
aceitação da violência doméstica, elevado risco de gravidez
precoce, além do baixo conhecimento sobre saúde sexual básica e como funciona,
situações que perpetuam a
desigualdade de género.
O representante da Visão
Mundial em Moçambique,
Nicolas Ahadjie, disse que a
organização está muito motivada com os parceiros de

implementação do projecto,
por demonstrarem compromisso na prestação de serviços
de qualidade em questões de
igualdade de género para que
as raparigas destes distritos
possam tomar decisões sobre
a sua vida sexual e reprodutiva.
O secretário de Estado em
Nampula, Mety Gondola, que
lançou o projecto, destacou
os esforços do Governo na
criação de ambiente favorável para o desenvolvimento
das raparigas da província, em

que todos são chamados a dar
a sua contribuição.
Dados divulgados na ocasião referem que a província
de Nampula está entre as mais
pobres em vários indicadores-chave de saúde e bem-estar
das raparigas e mulheres, e
tem, inclusive, o maior número de uniões prematuras e
gravidezes em adolescentes.
As raparigas e mulheres
jovens enfrentam inúmeras
barreiras para o cumprimento dos seus direitos humanos
básicos. A sua saúde e os di-

reitos sexuais e reprodutivos
são muito limitados devido
às normas discriminatórias de
género e às relações de poder
que prevalecem nas famílias,
comunidades e escolas.
A violência sexual baseada no género é um problema
generalizado nos diferentes
estabelecimentos de ensino
da província, onde se assiste
ao assédio de professores às
estudantes.
Espera-se que com o projecto “Toda a rapariga é capaz”
este cenário seja invertido.

O SECTOR de estradas está a investir mais de 314
milhões de meticais na manutenção periódica
da Estrada Nacional Número (EN1), entre as localidades de Chissibuca e Lindela, na província
de Inhambane, um troço que já se encontrava
em estado avançado de degradação.
O delegado da Administração Nacional de
Estradas (ANE), Dady Novelo, explicou que a
intervenção consiste na reconstrução de alguns
segmentos, tapamento de buracos e resselagem
da via.
Os trabalhos cobrem 132 quilómetros, entretanto as obras deverão decorrer em 60 quilómetros cumulativos. Novelo explicou que o
montante investido resulta da arrecadação de
receitas no âmbito do Programa Auto-Sustentado de Manutenção de Estradas (PROASME).
“Este investimento resulta em parte da arrecadação de receitas no âmbito do PROASME e
está a contribuir sobremaneira para a melhoria
do trânsito de viaturas neste troço da via”, explicou.

No âmbito do PROASME, a província de
Inhambane tem projectados três postos de portagem em Inharrime, Massinga e Mapinhane,
que prevêem arrecadar diariamente entre 150 e
250 mil meticais cada.
O delegado do Fundo de Estradas, Moisés
Nunes, explicou que o valor da cobrança das taxas de portagem será utilizado na manutenção
da EN1 e de outras rodovias.
Entretanto, enquanto decorrem as obras na
via, os automobilistas continuam a enfrentar o
drama dos buracos, aumentando o tempo gasto para chegar aos seus destinos. Tal é o caso de
Zaqueu Mafuieque, que leva actualmente mais
dias entre a África do Sul e o distrito de Machaze, em Manica.
“Este trajecto pode ser feito em menos tempo quando a estrada está em condições. Agora,
por exemplo, bati em três buracos e danifiquei
um dos pneumáticos do carro. Esta reparação
vai-nos ajudar muito e esperamos que seja feita
em mais troços”, comentou.

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Advogado esclarece
titularidade
das residências
de Gregório Leão
O TRIBUNAL que julga o caso “dívidas não
declaradas” vai ouvir hoje, na condição de
declarantes, os administradores da empresa
Anlaba, de que o réu Gregório Leão, antigo director-geral do Serviço de Informação
e Segurança do Estado (SISE), é sócio, no
quadro do arresto de bens promovido por
esta instância judicial. Trata-se do advogado
Imran Issa e do contabilista Bilal Sifat, já ouvidos na mesma condição durante a produção de prova do caso.
No entender do juiz Efigénio Baptista, a
convocação de Imran e Bilal visa esclarecer
em que circunstâncias a Sociedade Anlaba
adquiriu os três imóveis arrestados a pedido
do Ministério Público (MP).
Durante a fase do contraditório que decorreu no Tribunal Judicial da Cidade de Ma-

puto, o réu Gregório Leão disse não ser o titular das residências e que nunca teve em sua
posse a gestão das mesmas.
O tribunal expediu um ofício à Imprensa
Nacional para esclarecer a natureza e os nomes dos sócios da Sociedade Anlaba e à Conservatória dos Registos de Entidades Legais
para esclarecer a compra e venda dos apartamentos localizados num dos condomínios
da capital do país.
O tribunal colocou de parte mover uma
acção de despejo contra todas as famílias dos
réus que se encontram a habitar os imóveis
arrestados a pedido do MP.
De acordo com o juiz da causa, nenhuma
família será retirada de qualquer das residências antes de a sentença deste processo transitar em julgado.

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
Terça-feira, 26 de Abril de 2022

7

CIDADE DE NAMPULA

REAJUSTE DA TARIFA DE “CHAPA”

Município
e transportadores
decidem dialogar

Retomam obras
na segunda faixa
da“Eduardo Mondlane”
FOI retomada há dias a
obra de construção e asfaltagem de pouco mais de
um quilómetro da segunda
faixa de rodagem da Avenida Eduardo Mondlane,
que havia sido interrompida devido às chuvas. Entretanto o empreiteiro tem
até ao dia 28 do mês em
curso, ou seja quinta-feira, o prazo para entrega da
obra ao Conselho Municipal.
O representante da
ECRAN Construções, empreiteiro da obra Faizal
Sale, disse à nossa Reportagem que estão em curso trabalhos de recarga de
solos na plataforma, ao que
se seguirá a colocação do
material granular, concretamente a brita, para estabilizar a parte do pavimento do troço em construção.
A fonte explicou que,
em face da antevisão do incumprimento dos prazos, o

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA

Está a ser difícil construir a segunda faixa da “Eduardo Mondlane”

empreiteiro remeteu uma
carta ao Conselho municipal, solicitando a extensão
do período de entrega da
obra para três meses, mas

até agora aguarda resposta.
A obra, que custou 59
milhões de meticais aos cofres da edilidade, já sofreu
adiamento por duas vezes.

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

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

COMBATE À MALÁRIA

Apesar da sua função social, exige-se disciplina aos “chapeiros”

O

AUMENTO da tarifa
de “chapa” na cidade de Nampula, de
10 para 15 meticais,
que devia ter entrado em vigor ontem, não se
efectivou, contrariamente ao
que havia sido anunciado pela
Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula
(ASTRA).
Logo nas primeiras horas
de ontem, segundo testemunhou a nossa Reportagem, os
utentes do “chapa” continuavam a pagar 10 meticais a nível

urbano, enquanto se aguarda
um encontro, quinta-feira,
entre o município e a tutela
dos transportadores.
Num comunicado recebido na nossa delegação, o
presidente da Associação dos
Transportadores Rodoviários
de Nampula (ASTRA), Luís
Vasconcelos, exorta a todos os
transportadores urbanos para
que participem no referido
encontro, no qual deverá ser
discutido o reajuste consensual do preço.
Ontem, um grupo de

transportadores da rota Polígono-Waresta já estavam posicionados para paralisar a actividade, mas foi travado pela
respectiva agremiação.
“Quando tomei conhecimento da situação, de imediato sensibilizei o grupo de
transportadores desta rota,
e todos foram unânimes em
aguardar o encontro marcado para quinta-feira”, disse
Vasconcelos, contactado telefonicamente a partir da nossa
Redacção.
Entretanto, Vasconcelos

afirmou que os transportadores que se sentirem sufocados
com a actual tarifa de 10 meticais, devem parquear as respectivas viaturas, enquanto
se aguarda pelo encontro de
quinta-feira, a ser orientado
pelo presidente do Conselho
Municipal, Paulo Vahanle.
Na semana passada, refira-se, o Conselho Municipal
de Nampula veio a público informar que a ASTRA não tem
competência para reajustar o
preço de “chapa” sem aprovação dos órgãos municipais.

Prevista distribuição
de um milhão de redes
AS autoridades governamentais do distrito
de Nampula prevêem a distribuição de um
milhão de redes mosquiteiras até Junho, no
âmbito do combate à malária. Dados divulgados ontem, na celebração do Dia Mundial
de Luta contra a Malária, indicam que o distrito registou 150 mil casos no primeiro trimestre do ano em curso, contra 18 mil em
igual período de 2021.
Esta redução é devido à campanha de
pulverização intra-domiciliária levada a
cabo pelo governo do distrito em Dezembro
do ano passado. O director distrital da Mu-

lher e Acção Social, Nilton Napoleão, disse
que o trabalho abrangeu os bairros mais críticos em termos de prevalência da malária,
facto que resultou na redução do índice.
Napoleão referiu que apesar da chuva,
que se faz sentir em Nampula, o governo e
os parceiros do distrito estão a realizar um
trabalho de sensibilização nos bairros, enquanto se espera a distribuição de redes
mosquiteiras, numa acção que acontece em
cada três anos.
O dirigente indicou que para além da
campanha intra-domiciliária, serão criados

postos onde os cidadãos poderão levantar
as redes, num esforço visando abranger a
todos. Neste momento, disse, o governo
distrital está a fazer o mapeamento de pessoas, com vista a apurar o número exacto
de beneficiários.
O distrito de Nampula, que coincide
com o território municipal, conta com uma
população de 729 mil pessoas, segundo
senso de 2017. Este ano, o Dia Mundial de
Luta Contra a Malária foi celebrado sob o
lema “Construindo resiliência e equidade
para acabar com a malária”.

PUBLICIDADE

UNIDADE DE GESTÃO DO PROCESSO KIMBERLEY, METAIS PRECIOSOS E GEMAS

Anúncio de Concurso
1. A Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas (UGPK) convida
pessoas singulares ou colectivas nacionais interessadas a apresentarem propostas fechadas
para o concurso discriminado na tabela abaixo:

N

Modalidade
de
contratação
e respectiva
referência

1

Fornecimento
Concurso
e montagem de
Limitado nº
ar- condicionados
39A003141/
nas instalações
CL/02 /
da UGPK em
UGPK/2022
Manica

Objecto do
Concurso

Data e hora de
Data e hora
abertura de
de entrega de
Validade
Data e hora
documentos
Garantia
documentos
das
do anúncio de
de
Provisória
de qualificação
propostas posicionamento
qualificação e
e propostas
proposta

18/5/2022
9.15 horas

18/5/2022
9.30 horas

90 dias

30/5/2022

Não
Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los na UGPK, sita na Praça 25 de Junho, nº 380, 3º Andar, pela importância
não reembolsável de 1.000,00MT, depositada na conta nº 5418519006, Titular: UGPK,
Metais Preciosos e Gemas, Banco de Moçambique para cada conjunto.
3. O concorrente que estiver fora de Maputo-Cidade e Maputo-Província, mas que pretende
participar no concurso, poderá adquirir o documento do concurso (caderno de encargo)
electronicamnete, devendo para o efeito, apresentar antecipadamente, através do endereço
ugpk.geral@ugpk.gov.mz, o comprovativo de pagamento do documento do concurso.
4. As propostas serão abertas no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer, contudo, para garantir a participação de concorrentes que estejam
fora de Maputo, a Entidade Contratante irá usar a Plataforma Digital Zoom.
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.
Maputo, Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
8917
3521
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VI CONFERÊNCIA NACIONAL

PUBLICIDADE

ACLLN renovada sob
o signo de “união e coesão”

CELEBRA-SE HOJE
O DIA MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A

ASSOCIAÇÃO
dos
Combatentes da Luta
de Libertação Nacional
(ACLLN) elegeu ontem
novos órgãos, com
destaque para Fernando Faustino, candidato único à sua
própria sucessão no cargo de
secretário-geral da agremiação. O acto eleitoral teve lugar
no decurso da VI Conferência
Nacional da associação, que
contou com a participação de
cerca de 500 personalidades,
entre delegados e convidados
de todo o país.
O evento foi antecedido
da realização, no domingo,
da IV Sessão Ordinária do Comité Nacional, da qual saíram
os documentos submetidos à
apreciação dos conferencistas.
Cânticos recordando os
momentos áureos da revolução
e danças ao som do batuque
emprestaram um verdadeiro
ambiente de festa à chamada

Em cada dia 26 de Abril é celebrado em todo o mundo, o Dia
da Propriedade Intelectual, data esta estabelecida no ano 2000
pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI),
na perspectiva de consciencializar a todos sobre o papel que os
direitos de propriedade intelectual desempenham na promoção
da inovação e da criatividade. A escolha desta data, deriva de facto
de ela coincidir com o aniversário do tratado que criou a OMPI.

Combatentes reúnem-se em conferência nacional de cinco em cinco anos

“sala das grandes decisões” do
partido Frelimo, na Matola.
Antes mesmo da aprovação
da agenda do dia, os veteranos da luta de libertação nacional tiveram o privilégio de
ouvir mensagens de saudação
apresentadas pelas diferentes

organizações filiadas à Frelimo, todas elas encorajando os
combatentes a nunca vergarem na sua luta, tal como o fizeram quando combatiam pela
libertação da pátria do jugo colonial.
Ainda que se tenham des-

tacado os elogios aos considerados “Jovens de 25 de Setembro”, as palavras “união” e
“coesão” dominaram a reunião
mais importante da Associação
dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional, que se
realiza de cinco em cinco anos.

Temos orgulho dos nossos combatentes
AS chamadas “flores que nunca murcham” foram as primeiras a desfilar no tapete ver-

melho da sala maior da Escola
Central do Partido Frelimo em
saudação à VI Conferência Na-

cional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação
Nacional.

“Continuadores” confiantes na experiência guerreira dos combatentes

Na sua mensagem, caracterizada por elogios a Filipe
Nyusi, presidente da Frelimo e
da ACLLN, as crianças da Organização dos Continuadores
de Moçambique (OCM) manifestaram sentimento de orgulho por aqueles que um dia
ousaram pegar em armas para
libertar o país do jugo colonial.
Os petizes depositam total
confiança nos veteranos da luta
de libertação nacional, acreditando que a sua experiência
como guerreiros será fundamental para a erradicação dos
ataques protagonizados pelo
“inimigo da pátria”.
“Endereçamos uma palavra de apreço e solidariedade
aos manos das Forças de Defesa
e Segurança (FDS) pelo heroico papel que têm demonstrado na defesa da nossa pátria”,
afirmaram os continuadores,
em alusão à luta travada pelas
FDS no combate ao terrorismo
que assola a província de Cabo
Delgado.

Responsáveis pelo nosso sorriso e liberdade
OS jovens da Organização da Juventude
Moçambicana (OJM) estão certos de que o
seu sorriso e liberdade são da inteira responsabilidade dos combatentes da luta de
libertação nacional.
Esta afirmação foi proferida ontem pela
secretária-geral da OJM, Anchia Talapa,

durante a apresentação da mensagem da
organização que dirige em saudação à VI
Conferência Nacional da ACLLN.
Segundo o braço juvenil do partido Frelimo, a dignidade de Moçambique como
nação só foi alcançada graças à entrega dos
combatentes que “disseram não à opressão

colonial”.
“Lembremos que um combatente é
uma biblioteca viva, com diversos livros de
histórias, tácticas militares, geografia, física, matemática, entre outros livros de interesse público. Por isso, a eles se deve ter
tranquilidade no dia a dia”, defenderam.

Na Frelimo não há reforma
MARIAZINHA Niquice, recentemente reeleita secretária-geral da Organização da
Mulher Moçambicana (OMM), foi quem
deu voz às mulheres filiadas ao partido Frelimo na saudação à ACLLN.
Na sua mensagem, as mulheres defenderam a preservação do legado e o enaltecimento dos actores ligados à história da
Associação dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional.

Destacaram, igualmente, o papel das
mulheres que se juntaram à luta que culminou com a conquista da independência nacional, proclamada a 25 de Junho de
1975, como motivo que orgulha a OMM.
“Ao saudarmos esta conferência, revemo-nos desde o momento da criação do
Destacamento Feminino, da fundação da
OMM, até aos dias de hoje e dizemos: valeu a pena nossa entrega como mulheres

na luta para a conquista da independência
nacional”.
A OMM usou o momento para endereçar uma mensagem aos presidentes honorários da Frelimo, nomeadamente Joaquim
Chissano e Armando Guebuza. A estes, a
mensagem foi clara: “Peguem a bengala
porque na Frelimo não há reforma, mesmo
coxeando vão à sessão”, recomendaram as
mulheres.

Estamos prontos para dar continuidade
OS descendentes dos veteranos da luta de
libertação nacional também desfilaram
em saudação à VI Conferência Nacional
da ACLLN, mais para manifestarem a sua
prontidão em dar continuidade à obra dos
seus pais.

“Se vocês libertaram a terra e os homens do jugo colonial, cá estamos hoje
para dizer que estamos prontos para dar
continuidade à obra por vós iniciada e juntos vamos marchar para a independência
económica deste país”, afirmaram.

Trata-se de um grupo de jovens integrados no Gabinete dos Descendentes da
Luta de Libertação Nacional, que saudou,
igualmente, a recente nomeação da ministra dos Combatentes, Josefina Mpelo, de
que é membro.

Contributo na procura de soluções é inequívoco
O SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Roque Silva, considerou inequívoco o cometimento dos combatentes na procura
de soluções para os desafios e ajuda no
desenvolvimento do país.
Para Roque Silva, volvidas quase três
décadas e meia depois da sua criação, a
Associação dos Combatentes da Luta de

Libertação Nacional (ACLLN) é hoje o
braço mais robusto do partido Frelimo.
“Hoje, tal como outrora, os combatentes da luta de libertação nacional estão prontos, com a mesma heroicidade e
bravura de sempre, a responder ao chamamento da pátria nas frentes de combate ao terrorismo, em defesa da sobera-

nia agredida, bem como na preservação
da paz e defesa da unidade nacional”,
considerou.
O secretário-geral da Frelimo reafirmou confiança na chamada Força Local
para o alcance de sucessos na erradicação
do terrorismo na província de Cabo delgado.

Desde então, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, tornou-se
um momento único para as pessoas do mundo inteiro refletirem
sobre a importância do uso dos direitos de propriedade
intelectual na nossa vida pois, através dela, os pesquisadores,
inventores, empresas, desenhistas, artistas, e outros garantem o
uso exclusivo do resultado da sua criatividade e ainda obtém um
retorno econômico com essas produções.
A Organização Mundial da Propriedade Industrial, Instituiu para o
ano de 2022 o LEMA: PI e a juventude: inovando por um futuro
melhor, com o propósito de exaltar a forma como as mentes
inovadoras, energéticas e criativas da juventude promovem
mudanças positivas e encontram soluções que favorecem a
transição para um futuro mais sustentável e encontrar a fórmula
dos direitos de propriedade intelectual ajudando a construir um
futuro melhor.
A juventude de hoje desenvolve ideias e garante que o mundo esteja
interligado através das conexões digitais, a globalização tornou-a
na geração que é mais empreendedora, inovadora e criativa que
existiu até agora. Pretende-se desta forma fazer compreender que
uma mentalidade criativa e inovadora sustentada pelos direitos
de Propriedade Intelectual ajuda a fazer a diferença.
Em Moçambique, os direitos da propriedade industrial são
registados no Instituto da Propriedade Industrial, IP, instituição
Pública sob tutela do Ministro da Indústria e Comércio, responsável
pela atribuição ou registo das marcas, patentes, nomes comerciais,
logótipos, desenhos industriais, modelos de utilidade, indicações
Geográficas, entre outros.
Por forma a celebrar esta data, o IPI vai organizar diversas
actividades envolvendo vários sectores da sociedade, tais como:
Seminários para Instituições de ensino superior; Workshops com
inovadores e inventores; debates com empresários; exposições
de criações de aplicação Indústria; participação em vários
programas televisivos e de radiofónicos.
Refira-se que a Propriedade industrial confere o direito de
utilização exclusiva da respectiva informação técnica comercial
e Industrial, tendo por isso efeito no âmbito da protecção do
conhecimento e do desenvolvimento económico.

Importa salientar que durante o ano 2021, o Instituto da
Propriedade industrial, conseguiu registar cerca de 4.505 direitos
da propriedade industrial, representando 107,26% da meta
planificada no seu plano económico e social, contribuindo para
que os agentes económicos possam valorizar as suas criações, e
inovações, dessa forma impedir que os outros registem um sinal
igual ou semelhante para produtos ou serviços Idênticos.
3906

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
POLÍTICA

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

Presidente da Frelimo
saúda esforços para
redução da malária
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Foto de F. Matsinhe

O

PRESIDENTE da Frelimo e da Associação dos
Combatentes da Luta
de Libertação Nacional
(ACLLN), Filipe Nyusi,
saudou ontem, em Maputo, os
moçambicanos que, com acções
concretas, têm estado a contribuir para a redução dos índices
da malária no país, que no último ano se situaram em oito por
cento. Segundo o presidente da
Frelimo, que falava na abertura
da VI Conferência Nacional da
ACLLN, apesar deste dado positivo, ainda constituem preocupação os indicadores de internamento de crianças menores de
cinco anos e de mulheres grávidas que têm tido malária severa.
Por ocasião da celebração,
ontem, do Dia Mundial de Luta
contra a Malária, o presidente
da organização dos combatentes
apelou à contínua mobilização
das comunidades, lamentando
o facto de as províncias de Nampula e Zambézia, juntas, apresentarem o indicador de 50 por
cento de todos os casos registados no país.
Nesse sentido, exortou a população a redobrar as medidas
de prevenção como a eliminação
dos charcos e facilitar o acesso às
suas casas aos pulverizadores.
Na sua intervenção de abertura, Filipe Nyusi sublinhou a
importância da Conferência
Nacional da agremiação, que
analisou o desempenho da organização e a situação política,
económica e social do país.
Filipe Nyusi realçou a importância da unidade no partido Frelimo e na ACLLN, considerando

Combate à malária satisfaz Nyusi

que foi graças à unidade nacional que os guerrilheiros da Luta
de Libertação Nacional consolidaram os seus ideais e venceram
a dominação colonial.
Por outro lado, rendeu homenagem aos combatentes da
Força de Defesa Local, cuja acção
tem contribuído para pôr termo
às injustiças e aos crimes hediondos perpetrados pelos terroristas. “Dão a sua contribuição
com vista a devolver a esperança
às famílias deslocadas”, disse.
O dirigente máximo da Frelimo salientou que com melhoria progressiva da segurança nos
distritos afectados pelo terrorismo, com a contribuição valiosa

dos combatentes, o Governo
está a desencadear o programa
de reconstrução de Cabo Delgado. Explicou que, além da
reposição de infra-estruturas
públicas destruídas e reinstalação de serviços de administração pública, o programa de
reconstrução contempla acções
de desenvolvimento e geração
de renda para as famílias, com
enfoque para jovens, mulheres, bem como apoio aos grupos
vulneráveis.
“Por isso, exortamos os
combatentes para que, tal como
fazem no teatro das operações,
também assumam papel activo
neste programa, dentro da es-

tratégia definida pelo Governo”,
disse Filipe Nyusi, reiterando
que o seu partido continuará a
apoiar o combatente, camada
social tão especial que ontem libertou o país e hoje tudo faz para
a preservação da independência
e da soberania nacional.
Também reconheceu os
apoios que o país tem estado a
receber dos parceiros do Ruanda
e da SADC, que neste momento
estão a trabalhar com os jovens
moçambicanos. “As duas últimas semanas foram muito duras
para o inimigo, esperamos que
eles prossigam porque o povo
precisa de tranquilidade”, encorajou.

129

Problemas dos combatentes
estão a ser resolvidos
JÁ no encerramento da IV Sessão Ordinária
do Comité Nacional da ACLLN, que antecedeu a Conferência Nacional da organização, no domingo, o presidente da Frelimo afirmou que, apesar de subsistirem
desafios no cumprimento dos direitos do
combatente, paulatinamente estão a ser
resolvidos todos os problemas que afligem
este grupo de libertadores, apelando a que
se faça muito mais e com a celeridade necessária.
Filipe Nyusi disse que a aprovação por
consenso do relatório de actividades da
ACLLN referente aos últimos cinco anos
é mais uma prova de que muito está a ser
feito em prol do bem-estar do combatente. Segundo o presidente da Frelimo, no
período em referência foi intensificado o
processo de fixação das reformas, permi-

tindo maior abrangência dos combatentes,
impondo-se a regularização dos poucos
casos que ainda estão pendentes. Disse
que, devido ao bom desempenho dos órgãos da Associação dos Combatentes, a
todos os níveis, e à conjugação de esforços
com o Governo e parceiros, a associação
tem registado crescimento quantitativo e
qualitativo.
“Este crescimento reflecte-se na afirmação do papel do combatente na sociedade, mercê da sua participação activa na
educação das novas gerações, divulgação
da história da nossa epopeia libertadora”,
enalteceu o presidente. Sublinhou que a
massificação das condecorações com a
medalha de Veterano de Luta de Libertação Nacional tem contribuído para a elevação da auto-estima e orgulho dos com-

batentes pelos altos serviços prestados à
pátria e ao povo moçambicano. Nesta sessão, foi reafirmada a importância de a associação continuar a investir na formação
dos seus membros, filhos e descendentes,
apostando em cursos técnico-profissionais, que possibilitam o empreendedorismo e auto-emprego, mas sem dar pouca
importância a outras formações que são
indispensáveis para o desenvolvimento
harmonioso de uma nação. “Reiteramos
nesta sessão a necessidade de reforço da
base de sustentabilidade económica e financeira da ACLLN, com melhoramento
do mecanismo de pagamento e gestão
transparente de cotas, além da necessidade de contribuições adicionais em função
das capacidades reais dos membros”, disse Filipe Nyusi.

AFIRMA MAX TONELA

Ajuda financeira é pertinente
para conter risco terrorista
O MINISTRO da Economia e
Finanças, Ernesto Max Tonela,
disse ontem à Lusa que vários
“países amigos” estão empenhados em capacitar e financiar
o combate ao terrorismo em
Cabo Delgado para tentar travar o “risco de alargamento” da
instabilidade a outras zonas vizinhas.
Questionado sobre quem irá
suportar as despesas das tropas
estrangeiras que estão a garantir
melhorias de segurança em Cabo
Delgado, o ministro afirmou que
as questões de financiamento
estão asseguradas por mecanismos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC).
“Neste momento, toda a
parceria que está a ser feita é a
nível da SADC, dentro dos me-

canismos que existem de financiamento. Não é a primeira
vez que as tropas da SADC estão
num país-membro e há mecanismos acordados pelos países
da organização”, disse Tonela,
na Embaixada de Moçambique
em Washington, onde participou nos Encontros de Primavera
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.
Segundo Max Tonela, em
relação à cooperação com o
Ruanda, que é no âmbito da
cooperação bilateral, ela foi feita
tendo em conta o objectivo dos
países de controlarem a situação
(terrorista). “A visão da SADC e
dos países da região é a de que se
a situação não for contida onde
está o risco de alargamento para
todos os outros países é muito
elevado”, disse.

Segundo o ministro, é nesta
perspectiva que há países amigos a financiar, incluindo países
europeus, e a capacitar, incluindo os Estados Unidos da América, pois a visão é de que a situação deve ser contida e eliminada
no local onde está.
A SADC deslocou para Moçambique, em meados de 2021,
mais de três mil tropas no quadro SAMIM - Missão da SADC
em Moçambique, e o Ruanda
enviou dois mil homens para
combater a insurgência extremista islâmica em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas
aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo
extremista Estado Islâmico.
A tensão militar obrigou a

alterações dos prazos de construção das infra-estruturas em
terra para exploração de gás natural, mas Max Tonela acredita
que será possível recuperar o
tempo perdido.
“Nós esperamos que haja
condições para que o projecto
em terra já iniciado possa acontecer em curto prazo e condições
para que o segundo projecto
também possa - sobretudo tendo em conta as oportunidades
geradas pela conjuntura actual mais cedo do que o inicialmente
previsto”, afirmou.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM),
e cerca de quatro mil mortes,
segundo o projecto de registo de
conflitos ACLED.

Bolsa de Valores de Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a 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, comunicase a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Nº do Concurso

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

Valor de
Adjudicação

Concurso Limitado

SISLOG - SISTEMAS E
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, LDA

Prestação de Serviços para
Implementação de televisão
corporativa

1.286.883,00MT

PERFECTION SERVIÇOS DE
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Prestação de serviços de tradução
e interpretação de documentos

2.599.155,00MT

FLOR REAL

Fornecimento de plantas e arranjos florais

24A002141/CL/06/2021
Concurso Limitado
24A002141/CL/03/21
Concurso Limitado
24A002141/CL/013/2021
Concurso Limitado
24A002141/CL/02/2022
Concurso Limitado
24A002141/CL/02/2022
Concurso Público
24A002141/CP/01/2022
Ajuste Directo

MAZARS, LDA

807.300,00MT

Fornecimento de electrodomésticos

845.818,74MT

COTUR

Prestação de serviços de agenciamento de viagens

4.889.555,00MT

GLIMO INVESTMENTS, SA

Arrendamento de instalações para
parqueamento de viaturas

358.020,00MT

PRESTIGE TRADING, LDA

24A002141/AD/03/21
Ajuste Directo

Prestação de serviços de auditoria
financeira

361.705,50MT

PLAY STORE E APPLE STORE

24A002141/AD/14/2021

Prestação de serviços de publicação da Aplicação Móvel nas nuvens
da Play Store e da Apple Store
Prestação de Serviços de Auditoria
Financeira 2019-2020

10.000,00MT

Concurso Público
24A002141/CP/05/2021

BDO, LDA

Adenda
24A002141/01/21

CAETANO FORMULA
MOÇAMBIQUE, SA

Fornecimento de uma Viatura

2.099.000,00MT

ENSINE

Aquisição de 6 Totens para
Desinfecção das Mãos

89.505,00MT

Concurso por Cotações
UGEA/34/2021

1.117.000,00MT

Maputo, aos 26 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
3474
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ANÚNCIO DE VAGAS
Conceituada Organização na área da Saúde está a recrutar profissionais Médicos e
Enfermeiros para diversas zonas como Maputo, Beira, Pemba, Nacala e Quelimane
para as seguintes especialidades:
Ginecologia, Fisioterapia, Dentista, Pediatria
Serão responsáveis por avaliar e diagnosticar doenças e suas causas para
posteriormente combatê-las e curá-las. Trabalhando para a manutenção e a
restauração da saúde de forma excelente, de acordo com os valores da Instituição.
Requisitos e Perfil de Competências:
 Estar inscrito na Ordem dos Médicos de Moçambique;
 Formação Superior (Especialização), na área em que se candidata;

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO POR LANCES Nº 27A001141LC00082022
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE CAPTURA E PROCESSAMENTO
DE DADOS BIOMÉTRICOS
1. O CEDSIF, IP convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
interessadas, registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores
de Serviços ao Estado e habilitadas a apresentarem propostas fechadas de
fornecimento de licenças de captura e processamento de dados biométricos.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos
de Concurso, preferencialmente baixando no website:
www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do endereço electrónico
ugea@cedsif.gov.mz.

 Certificado de habilitações literárias;
 Disponibilidade para trabalhar por turnos;
 Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
 Fluente em Português e Inglês intermédio.
Enfermeiros (Médio, Especializado e Licenciado)
Serão Responsáveis por prestar cuidados de Enfermagem, administrando a terapêutica
médica e o tratamento prescrito pelo Médico de forma excelente, de acordo com os
valores da Instituição.
Requisitos e Perfil de Competências
 Estar inscrito na Ordem dos Enfermeiros, com carteira profissional válida;
 Formação na área para a qual se candidata;
 Disponibilidade para trabalhar por turnos;
 Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
 Fluente em Português e Inglês intermédio.

3. A data de esclarecimento público dos procedimentos a observar nesta modalidade
de concurso será no dia 29/4/2022, às 10.00 horas, na Av. Guerra Popular, nº 20,
Prédio do CEDSIF, IP, 3º andar, sala 303. Recomenda-se vivamente a participação
por ser um concurso com procedimentos específicos.
4. O período de validade das propostas será de 120 dias.
5. O registo dos participantes será no dia 6/5/2022, às 9.00 horas, na Av. Guerra
Popular, nº 20, sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF e as propostas serão abertas
em sessão pública, no mesmo dia e local, às 9.30 horas.
6. 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, conjugado com o Diploma Ministerial nº
78/2019, de 6 de Agosto.

Envio de Candidaturas:
Os (as) interessados (as) deverão enviar o seu CV, bem como a carta de apresentação
para o email sergia.fonseca01@gmail.com até ao dia 3 de Maio de 2022, indicando
a Especialidade para a qual se candidatam. Apenas os candidatos seleccionados serão
contactados.
3583

Maputo, aos 22 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84
3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: ugea@cedsif.gov.mz
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Terça-feira, 26 de Abril de 2022

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
̶
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
̶
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme
(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)

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

Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Projecto n.º 2000001981; Crédito n.º 2000003236 e Doação n.º 2000003237

Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Sociais Simplificados para
Construção e Operacionalização de Oito (8) Infra-estruturas Agrárias, nos Distritos do Centro da
Província de Inhambane

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact
Studies for construction and operation of eight (08) agricultural infrastructures in Central districts of
Inhambane Province

Referência n.º 35A004941ICS0052022 – Serviços de Consultoria
O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrário (FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor
Agro-alimentares (PROCAVA), e pretende aplicar parte de fundos do Programa, na contratação de
um Consultor individual para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção
e operacionalização de 3 Unidades de processamento de mandioca, quatro (4) casas de matança
e um (1) regadio nos distritos de Massinga, Jangamo e Morrumbene, na província de Inhambane.
A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e
condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos do FIDA. O
FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidade de
todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza
resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor
Agro-alimentares (PROCAVA).
Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos
e riscos ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e
operacionalização de infra-estruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar
acções adequadas para mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta
consultoria seja finalizada em um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.
Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no
website do UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

Reference n.º 35A004941/ICS/005/2022 – Consulting services
The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services
provided by (01) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the
construction and operation of three (03) cassava processing Units, four (04) slaughter slabs and one
(01) irrigation scheme in Jangamo, Morrumbene and Massinga districts, Inhambane Province. The
use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of
the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents
and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses
and liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive Agri-Food Value
Chains Development Programme (PROCAVA).
The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental,
climate, health and social impacts and risks which may result from the construction and
operationalization of the agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to
recommend appropriate actions to mitigate negative impacts while maximizing the positive ones.
This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days
of calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice
that appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de
práticas de Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento
do Terrorismo e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e
operações. Esta última estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende
acções para estabelecer um ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual, e de abuso e
exploração e sexual (SEA) em suas actividades e operações conforme detalhado na Política de
Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração Sexual.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering
the Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its
Activities and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further
strives to ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and
free of sexual exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD
Policy to Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente
percebido serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são
considerados com conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações
indevidas ou não divulgadas sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do
contrato, ou b) ter um relacionamento comercial ou familiar com um membro da Unidade de Gestão
do Programa, o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro indivíduo que tenha sido ou possa estar
razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na (i) da elaboração da solicitação de Manifestação
de Interesse (ii) do processo selectivo para esta aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores
têm a obrigação contínua de divulgar qualquer situação de conflito de interesses real, potencial ou
razoavelmente percebido durante a elaboração das manifestações de interesse, do processo selectivo
ou da execução do contrato. A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a
acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra,
conforme a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com
seu financiamento.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest.
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified
unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of
interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information
about or influence over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business
or family relationship with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or
its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly
involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement,
or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation
of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during preparation of the EOI, the
selection process or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may
lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the termination of the
contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in
its Projects and Operations.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo
de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis
(“consultores”) para expressar seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores
interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias
e a experiência relevante para a realização dos serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo
com o método de selecção individual de consultores (ICS) estabelecido no Manual de Procurement do
FIDA que poderá ser acessado através do website do IFAD em www.ifad.org/project-procurement.
Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to
indicate their interest in providing the services. Interested consultants should provide information
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the
services. Consultants will be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS)
method set out in IFAD’ Project Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website
at www.ifad.org/project-procurement. Interviews will not conducted be conducted as part of the
selection process.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo Vitae (ii) Certificado/diploma; (iii) descrição de
experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente
e relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério
de Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada,
indicando o tipo de serviço e referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser
submetida em três cópias.
Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail
procurement@procava.gov.mz, até 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 4 de Maio de 2022. O cliente
fornecerá respostas a todas as solicitações de esclarecimento até 11.30 horas AM (GMT+2) do dia
11 de Maio de 2022.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio
ou correio electrónico) até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022.
Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse
no seguinte endereço:
Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA
Unidade Regional de Gestão do Programa - Sul
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance
of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous
experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land
and Environment); and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the
lots to which intends to bid for. This information should be submitted in three copies.
Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz
no later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification
requests by 11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.
Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later
than 12:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022.
Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the
following address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA
Regional Programme Management Unit - South
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;
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Moçambique
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Projecto n.º 2000001981; Crédito n.º 2000003236 e Doação n.º 2000003237
Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Sociais Simplificados para
Construção e Operacionalização de dez (10) Infra-estruturas Agrárias, nos Distritos da Província do Niassa
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237
Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact
Studies for construction and operation of ten (10) agricultural infrastructures in Niassa Province

Referência n.º 35A004941ICS0012022 – Serviços de Consultoria

Reference n.º 35A004941ICS0012022 – Consulting Services

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrário (FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte de fundos do Programa, na contratação
de um (1) consultor individual para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a
construção e operacionalização de quatro (4) tanques carracicidas, quatro (4) casas de matança
e dois (2) regadios nos distritos de Mecanhelas e Cuamba, na província do Niassa. A utilização de
qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e condições do
acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus
oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidades de todos
os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza
resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains
Development Programme (PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the
recruitment of a consulting service an individual consultant to conduct simplified environmental
impact studies for the construction and operation of four (04) dip tanks, four (04) slaughter slabs
and two (02) irrigation schemes in Mecanhelas and Cuamba, in Niassa province. The use of any
IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the
financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents
and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands,
losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive AgriFood Value Chains Development Programme (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais
impactos e riscos ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar
da construção e operacionalização de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva,
a fim de recomendar acções adequadas para mitigação dos impactos negativos e maximizar os
positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em um período máximo de cento e vinte
(120) dias de calendário.

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential
environmental, climate, health and social impacts and risks which may result from the construction
and operationalization of the agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to
recommend appropriate actions to mitigate negative impacts while maximizing the positive ones.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado
no website do UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril
de 2021.
Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate
de práticas de Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao
Financiamento do Terrorismo e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas
actividades e operações. Esta última estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O
FIDA empreende acções para estabelecer um ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual,
e de abuso e exploração e sexual (SEA) em suas actividades e operações conforme detalhado na
Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração Sexual.

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120)
days of calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement
notice that appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12
April 2021.
The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering
the Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption
its Activities and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices.
IFAD further strives to ensure a safe working environment free of harassment, including sexual
harassment, and free of sexual exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as
detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation
and Abuse.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real,
potencial ou razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial
ou razoavelmente percebido serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo
Fundo. Os consultores são considerados com conflito de interesses se tiverem um relacionamento
que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas sobre ou influência sobre o processo
de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial ou familiar com
um membro da Unidade de Gestão do Programa, o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na
(i) da elaboração da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo seletivo para esta
aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar
qualquer situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido durante a
elaboração das manifestações de interesse, do processo selectivo ou da execução do contrato. A
não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a acções adequadas, incluindo
a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme a Política do
FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu financiamento.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of
interest. Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be
disqualified unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have
a conflict of interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed
information about or influence over the selection process and the execution of the contract, or
b) have a business or family relationship with a member of the client’s board of directors or
its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, has been or might
reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii)
the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have
an ongoing obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived
conflict of interest during preparation of the EOI, the selection process or the contract execution.
Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate actions, including the
disqualification of the consultant, the termination of the contract and any other as appropriate
under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo
de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis
(“consultores”) a expressar seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores
interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
necessárias e a experiência relevante para a realização dos serviços. Os consultores serão
seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores (ICS) estabelecido
no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo
de selecção.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods
Value Chain Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants
(“consultants”) to indicate their interest in providing the services. Interested consultants should
provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant
experience to perform the services. Consultants will be selected in accordance with the individual
consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project Procurement Handbook that can be
accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. Interviews will not
conducted be conducted as part of the selection process.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo Vitae (ii) Certificado/diploma; (iii) descrição
de experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado
anteriormente e relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental
passado pelo Ministério de Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da Manifestação de
Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e referência, conforme a presente
MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias.
Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail
procurement@procava.gov.mz, até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 4 de Maio de 2022.
O cliente fornecerá respostas a todas as solicitações de esclarecimento até às 11.30 horas AM
(GMT+2) do dia 11 de Maio de 2022.
As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por
correio ou correio electrónico) até às 9.30 horas AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022.
Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de
Interesse no seguinte endereço:
PROCAVA Unidade Provincial de Gestão do Programa – Niassa
Rua do Centro de Saúde, Bairro Muchenga
E-mail: niassa@procava.gov.mz

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii)
relevance of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents
reflecting previous experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence
from the Ministry of Land and Environment); and (vi) duly signed letter of submission of
Expression of Interest, specifying the lots to which intends to bid for. This information should be
submitted in three copies.
Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz
no later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification
requests by 11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.
Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not
later than 11:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022.
Interested consultants in conducting studies should submit their Expression of Interest in the
following address:
PROCAVA Provincial Programme Management Unit – Niassa
Rua do Centro de Saúde, Bairro Muchenga
E-mail: niassa@procava.gov.mz
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(Consultores Individuais)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Individual Consultants)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

̶

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

Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Projecto n.º 2000001981; Crédito n.º 2000003236 e Doação n.º 2000003237

Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Sociais Simplificados
para Construção e Operacionalização de dez (10) Infra-estruturas Agrárias, na Província e
Cidade de Maputo
Referência n.º 35A004941ICS0032022 – Serviços de Consultoria
O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrário (FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias
de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte de fundos do Programa, na
contratação de um (1) Consultor individual para realizarem estudos ambientais e sociais
simplificados para a construção e operacionalização de 1 unidade de processamento de
hortícolas, três (3) tanques carracicidas, três (3) casas de matança e 3 regadios, na cidade
de Maputo, Moamba, Namaacha e Magude, na província de Maputo. A utilização de qualquer
financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e condições do acordo
de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus
oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidade de todos
os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza
resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA).
Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais
impactos e riscos ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar
da construção e operacionalização de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva,
a fim de recomendar acções adequadas para mitigação dos impactos negativos e maximizar
os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada em um período máximo de cento e
vinte (120) dias de calendário.
Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado
no website do UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril
de 2021.
Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate
de práticas de Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao
Financiamento do Terrorismo e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção
de suas actividades e operações. Esta última estabelece as disposições do FIDA sobre práticas
proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um ambiente de trabalho seguro, livre de
assédio sexual e de abuso e exploração sexual (SEA) em suas actividades e operações conforme
detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração Sexual.
Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real,
potencial ou razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial
ou razoavelmente percebido serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo
Fundo. Os consultores são considerados com conflito de interesses se tiverem um relacionamento
que lhes forneça informações indevidas ou não divulgadas sobre ou influência sobre o processo
de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um relacionamento comercial ou familiar com
um membro da Unidade de Gestão do Programa, o Fundo ou seu pessoal, ou qualquer outro
indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou indirectamente na
(i) elaboração da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo selectivo para esta
aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar
qualquer situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido durante
a elaboração das manifestações de interesse, do processo selectivo ou da execução do contrato.
A não divulgação adequada de qualquer dessas situações pode levar a acções adequadas,
incluindo a desqualificação do consultor, rescisão do contrato e qualquer outra, conforme a
Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção em Projectos e Operações com seu
financiamento.
O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo
de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis
(“consultores”) a expressarem seu interesse na prestação de serviços de consultores. Os
consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as
qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos serviços. Os consultores
serão seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores (ICS)
estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do
IFAD em www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte
do processo de selecção.
A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo Vitae (ii) Certificado/diploma; (iii)
descrição de experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho
executado anteriormente e relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor
ambiental passado pelo Ministério de Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da
Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando o tipo de serviço e referência,
conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três cópias.
Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail
procurement@procava.gov.mz, até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 4 de Maio de 2022.
O cliente fornecerá respostas a todas as solicitações de esclarecimento até às 11.30 horas AM
(GMT+2)do dia 11 de Maio de 2022.
As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por
correio ou correio electrónico) até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022.
Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de
Interesse no seguinte endereço:
Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA
Unidade Regional de Gestão do Programa - Sul
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social
Impact Studies for construction and operation of ten (10) agricultural infrastructures
Maputo Province and City
Reference n.º 35A004941ICS0032022 – Consulting Services
The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains
Development Programme (PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the
recruitment of consulting services provided by one (01) individual consultant to conduct
simplified environmental impact studies for the construction and operation of one vegetable
packhouse, three (03) dip tanks, three (03) slaughter slabs and three irrigation schemes in
Maputo city, Magude, Namaacha and Moamba districts in Maputo province. The use of any
IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the
financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials,
agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims,
demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with
Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).
The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential
environmental, climate, health and social impacts and risks which may result from the
construction and operationalization of the agricultural infrastructures, in a systematic and
objective way, as to recommend appropriate actions to mitigate negative impacts while
maximizing the positive ones.
This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty
(120) days of calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general
procurement notice that appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper
on 09 and April 2021.
The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and
Countering the Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing
Fraud and Corruption its Activities and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions
on prohibited practices. IFAD further strives to ensure a safe working environment free of
harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation and abuse (SEA) in
its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to
Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.
Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict
of interest. Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest
shall be disqualified unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are
considered to have a conflict of interest if they a) have a relationship that provides them
with undue or undisclosed information about or influence over the selection process and
the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member
of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other
individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any
part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or (iii)
execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation
of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during preparation of the
EOI, the selection process or the contract execution. Failure to properly disclose any of said
situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant,
the termination of the contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on
Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.
The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods
Value Chain Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants
(“consultants”) to indicate their interest in providing the services. Interested consultants
should provide information demonstrating that they have the required qualifications and
relevant experience to perform the services. Consultants will be selected in accordance
with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project Procurement
Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement.
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.
Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae;
(ii) relevance of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of
documents reflecting previous experience and relevance in the context of this assignment;
and (v) Licence from the Ministry of Land and Environment); and (vi) duly signed letter of
submission of Expression of Interest, specifying the lots to which intends to bid for. This
information should be submitted in three copies.
Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to
procurement@procava.gov.mz no later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The
client will provide responses to all clarification requests by 11:30 AM (GMT+2), 11 May
2022.
Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email)
not later than 11:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022.
Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in
the following address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA

Regional Programme Management Unit - South
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;
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Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237
Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact Studies
for construction and operation of eight (8) agricultural infrastructures in southern districts of Gaza Province

Referência n.º 35A004941/ICS0072022 – Serviços de Consultoria

Reference n.º 35A004941/ICS/007/2022 – Consulting Services

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário
(FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA), e pretende aplicar parte de fundos do Programa na contratação de um (1)
Consultor individual para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e
operacionalização de cinco (5) tanques carracicidas, uma (1) unidade de processamento de Mandioca e
dois (2) regadios nos distritos de Bilene, Chibuto, Limpopo e Chongoene, na província de Gaza. A utilização
de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do FIDA, nos termos e condições do acordo
de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes
e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidades de todos os processos, reclamações,
demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza resultantes de qualquer relação com
o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided by
one (01) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction and
operation of five (05) dip tanks, one (01) cassava processing and two (02) irrigation schemes unit in Bilene,
Chibuto, Limpopo and Chongoene, in Gaza province. The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s
approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies
and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits,
proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection
with Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização
de infraestruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada
em um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental, climate,
health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization of the
agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions to mitigate
negative impacts while maximizing the positive ones.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website
do UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of
calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that
appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer
um ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual, e de abuso e exploração e sexual (SEA) em suas
actividades e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e
Exploração Sexual.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the
Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities
and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure
a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation
and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to
Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados
com conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou
não divulgadas sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um
relacionamento comercial ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa, o Fundo ou
seu pessoal, ou qualquer outro indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou
indirectamente na (i) da elaboração da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo seletivo para
esta aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer
situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das
manifestações de interesse, do processo selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada
de qualquer dessas situações pode levar a acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor,
rescisão do contrato e qualquer outra, conforme a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção
em Projectos e Operações com seu financiamento.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest.
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless
otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they
a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence over
the selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a
member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual
that was, has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of
the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have
an ongoing obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest
during preparation of the EOI, the selection process or the contract execution. Failure to properly disclose
any of said situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the
termination of the contract and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and
Corruption in its Projects and Operations.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) a expressar seu
interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados deverão fornecer informações
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de selecção individual de consultores
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que poderá ser acessado através do website do IFAD
em www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de
selecção.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate
their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will
be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project
Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement.
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo Vitae (ii) Certificado/diploma; (iii) descrição de
experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente
e relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério
de Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada,
indicando o tipo de serviço e referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida
em três cópias.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance of
certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous
experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land and
Environment); and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots to which
intends to bid for. This information should be submitted in three copies.

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail
procurement@procava.gov.mz, até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 4 de Maio de 2022. O cliente
fornecerá respostas a todas as solicitações de esclarecimento até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 11 de
Maio de 2022.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou
correio electrónico) até às 9.30 horas AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022.
Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no
seguinte endereço:
Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA
Unidade Regional de Gestão do Programa - Sul
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no
later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests by
11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.
Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than 13:30
AM (GMT+2) of 20 May 2022.
Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following
address:
Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA
Regional Programme Management Unit - South
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION, FP
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme
(PROCAVA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consultores Individuais)

(Individual Consultants)

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

Mozambique
Inclusive Agri-foods Value Chain Development Programme (PROCAVA)

Projecto n.º 2000001981; Crédito n.º 2000003236 e Doação n.º 2000003237

Project nr. 2000001981; Loan. 2000003236; Grant nr. 2000003237

Tipo de Serviços: Consultoria para Condução de Estudos Ambientais e Sociais Simplificados para Construção
e Operacionalização de Seis (6) Infra-estruturas Agrárias, nos Distritos do Norte da Província de Inhambane
Referência n.º 35A004941ICS0062022 – Serviços de Consultoria
O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário
(FIDA) para a implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte de fundos do Programa na contratação de um (1) Consultor
individual para realizar estudos ambientais e sociais simplificados para a construção e operacionalização
de quatro (4) tanques carracicidas e duas (2) casas de matança nos distritos de Panda, Vilanculos e Govuro
na província de Inhambane. A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeita à aprovação do
FIDA, nos termos e condições do acordo de financiamento, bem como as regras, políticas e procedimentos
do FIDA. O FIDA e seus oficiais, agentes e funcionários estão isentos de e contra quaisquer responsabilidade
de todos os processos, reclamações, demandas, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza
resultantes de qualquer relação com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA).

Assignment title: Consulting Services for Conducting Simplified Environmental and Social Impact
Studies for construction and operation of six (6) value chain infrastructures in northern districts of
Inhambane Province
Reference n.º 35A004941/ICS/006/2022 – Consulting Services
The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural
Development (IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme
(PROCAVA) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided
by one (01) individual consultant to conduct simplified environmental impact studies for the construction
and operation of five (05) dip tanks and five (05) slaughter slabs in Mabalane and Guijá districts in Gaza
province. The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and
conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its
officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims,
demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive
Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

Os serviços de consultoria (“os serviços”) são para identificar, prever e avaliar potenciais impactos e riscos
ambientais, climáticos, de saúde ocupacional e sociais que possam resultar da construção e operacionalização
de infra-estruturas agrárias, de forma sistemática e objectiva, a fim de recomendar acções adequadas para
mitigação dos impactos negativos e maximizar os positivos. Espera-se que esta consultoria seja finalizada
em um período máximo de cento e vinte (120) dias de calendário.

The consulting services (“the services”) is to identify, predicts and evaluates potential environmental,
climate, health and social impacts and risks which may result from the construction and operationalization
of the agricultural infrastructures, in a systematic and objective way, as to recommend appropriate actions
to mitigate negative impacts while maximizing the positive ones.

Esta solicitação de manifestações de interesse segue o anúncio geral de contratação publicado no website
do UNDB no dia 21 de Julho de 2020 e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

This assignment is expected to be finalized in a maximum period of hundred and twenty (120) days of
calendar. This request for expressions of interest (REOI) follows the general procurement notice that
appeared on UNDB website on 21 July 2020 and Notícias Newspaper on 09 and 12 April 2021.

Os consultores interessados deverão conformar-se com as Políticas do FIDA para o Combate de práticas de
Lavagem de Dinheiro e Branqueamento de Capitais, Política de Combate ao Financiamento do Terrorismo
e à Política do FIDA sobre prevenção de fraudes e corrupção de suas actividades e operações. Esta última
estabelece as disposições do FIDA sobre práticas proibidas. O FIDA empreende acções para estabelecer um
ambiente de trabalho seguro, livre de assédio sexual e de abuso e exploração sexual (SEA) em suas actividades
e operações conforme detalhado na Política de Prevenção e Resposta ao Assédio Sexual, Abuso e Exploração
Sexual.

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the
Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption its Activities
and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to
ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual
exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and
Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse.

Os consultores interessados não deverão estar em qualquer conflito de interesses real, potencial ou
razoavelmente percebido. Consultores com conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido
serão desqualificados, a menos que explicitamente aprovado pelo Fundo. Os consultores são considerados
com conflito de interesses se tiverem um relacionamento que lhes forneça informações indevidas ou
não divulgadas sobre ou influência sobre o processo de selecção e a execução do contrato, ou b) ter um
relacionamento comercial ou familiar com um membro da Unidade de Gestão do Programa, o Fundo ou
seu pessoal, ou qualquer outro indivíduo que tenha sido ou possa estar razoavelmente envolvido directa ou
indirectamente na (i) elaboração da solicitação de Manifestação de Interesse (ii) do processo seletivo para
esta aquisição, ou (iii) execução do contrato. Os consultores têm a obrigação contínua de divulgar qualquer
situação de conflito de interesses real, potencial ou razoavelmente percebido durante a elaboração das
manifestações de interesse, do processo selectivo ou da execução do contrato. A não divulgação adequada
de qualquer dessas situações pode levar a acções adequadas, incluindo a desqualificação do consultor,
rescisão do contrato e qualquer outra, conforme a Política do FIDA para Prevenção de Fraudes e Corrupção
em Projectos e Operações com seu financiamento.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest.
Consultants with an actual, potential or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified
unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of
interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information
about or influence over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business
or family relationship with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or
its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly
involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or
(iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of actual,
potential or reasonably perceived conflict of interest during preparation of the EOI, the selection process
or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate
actions, including the disqualification of the consultant, the termination of the contract and any other as
appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

O Fundo de Fomento Agrário e Extensão Agrária, FP - Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) convida consultores individuais elegíveis (“consultores”) a expressar seu
interesse na prestação de serviços de consultores. Os consultores interessados deverão fornecer informações
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos
serviços. Os consultores serão seleccionados de acordo com o método de seleção individual de consultores
(ICS) estabelecido no Manual de Procurement do FIDA que pode ser acessado através do website do IFAD em
www.ifad.org/project-procurement. Não serão realizadas entrevistas como parte do processo de selecção.

The Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) - Inclusive Agri-foods Value Chain
Development Programme (PROCAVA) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate
their interest in providing the services. Interested consultants should provide information demonstrating
that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants will
be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’ Project
Procurement Handbook that can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement.
Interviews will not conducted be conducted as part of the selection process.

A avaliação será baseada no seguinte: (i) Currículo Vitae (ii) Certificado/diploma; (iii) descrição de
experiência; (iv) amostras de documentos, espelhando evidência do trabalho executado anteriormente e
relevante para o contexto deste exercício; (v) licença de consultor ambiental passado pelo Ministério de
Terra e Ambiente); e (vi) Carta de submissão da Manifestação de Interesse devidamente assinada, indicando
o tipo de serviço e referência, conforme a presente MdI. Esta informação deverá ser submetida em três
cópias.

Candidates will be evaluated based on assessment of the following (i) curriculum vitae; (ii) relevance
of certificates or diplomas (iii) description of experience; (iv) sample of documents reflecting previous
experience and relevance in the context of this assignment; and (v) Licence from the Ministry of Land
and Environment); and (vi) duly signed letter of submission of Expression of Interest, specifying the lots
to which intends to bid for. This information should be submitted in three copies.

Qualquer pedido de esclarecimento sobre esta solicitação deve ser enviado para o e-mail procurement@
procava.gov.mz, até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 4 de Maio de 2022. O cliente fornecerá respostas a
todas as solicitações de esclarecimento até às 11.30 horas AM (GMT+2) di dia 11 de Maio de 2022.

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to procurement@procava.gov.mz no
later than 11:30 AM (GMT+2), 04 May 2022. The client will provide responses to all clarification requests
by 11:30 AM (GMT+2), 11 May 2022.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou
correio electrónico) até às 11.30 horas AM (GMT+2) do dia 20 de Maio de 2022.

Expressions of interest must be delivered to the address below (in person, mail, or email) not later than
13:30 AM (GMT+2) of 20 May 2022.

Consultores interessados em conduzir estudos, deverão submeter as suas Manifestações de Interesse no
seguinte endereço:

Consultants interested in conducting studies should submit their Expression of Interest in the following
address:

Delegação Provincial do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural de Gaza – PROCAVA
Unidade Regional de Gestão do Programa - Sul
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;

Provincial Delegation of the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension – PROCAVA
Regional Programme Management Unit - South
Avenida Samora Machel, Bairro 10, Tavene, Cidade de Xai-Xai, Gaza - Mozambique
Tel: +258 21 300626
E-mail: sul@procava.gov.mz;
3544
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TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE, E.P.
UNIDADE DE AQUISICÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

2ª SECÇÃO COMERCIAL

A Televisão de Moçambique – EP, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessados e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo, que o exequente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS,
SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4,
nesta cidade, move contra os executados
SOCLIMA - SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO,
LDA, com sede na Av. do Trabalho, nº
1690/1708 e VENÂNCIO JAIME MATUSSE,
residente na Av. Vladimir Lenine, nº 2978,
R/C, Bairro da Coop, nos Autos de Execução
Ordinária nº 186/18-G, correm éditos de
vinte dias, contados da segunda e última
publicação do respectivo anúncio, citando
os credores desconhecidos dos executados,
que gozem de garantia real sobre os bens
móveis e constituído por electrodomésticos
e mobiliário de casa penhorados, bem como
os sucessores dos credores preferentes, para,
no prazo de dez dias, posterior ao dos éditos,
reclamarem, querendo, o pagamento dos seus
créditos pelos produtos dos bens penhorados
nos autos, designadamente:
Verba 1
Uma mesinha de centro de madeira castanha;
Verba 2
Uma Tv curve, Samsung de 75 polegadas;
Verba 3
Uma racher, de cor castanha;
Verba 4
Um Home Theater, com duas colunas e uma
pequena;

Modalidade de
Contratação

Ordem

Nºs dos Concursos

Descrição

Data e Hora de Entrega das
Propostas

Data e Hora de Abertura das
Propostas

9/5/2022 - 10.15 horas

9/5/2022 -10.30 horas

9/5/2022 - 13.15 horas

9/5/2022 -13.30 horas

10/5/2022 - 10.15 horas

10/5/2022 -10.30 horas

10/5/2022 - 13.15 horas

10/5/2022 -13.30 horas

11/5/2022 - 10.15 horas

11/5/2022 -10.30 horas

11/5/2022 - 1315 horas
12/5/2022 - 10.15 horas

11/5/2022 13.30 horas
12/5/2022 -10.30 horas

12/5/2022 - 13.15 horas

12/5/2022 -13.30 horas

Fornecimento de géneros alimentícios & produtos de
higiene e limpeza - Lote1 - Géneros alimentícios; Lote 2 Diversos produtos de higiene & limpeza
Fornecimento de consumíveis de escritório - Lote 1 Material de escritório & Lote 2 - Material informático
Fornecimento de Serviços de Limpeza de Instalações - Lote
1 - Limpeza do antigo Edifício da TVM - Sede, Centro de
Formação & Centro Provincial de Maputo - Matola & Lote 2 Novo Edifico – TVM - Sede
Fornecimento de 2 (duas) fotocopiadoras
Fornecimento de diversos produtos de Makeup e
Caracterização
Produção de Vídeos
Fornecimento de Calhas/Passa Cabos
Fornecimento de Serviços de Vigilância Patrimonial e CCTV
- Lote 1 - Antigo Edifício – TVM - Sede, Centro de Formação,
Centro Emissor da Cidade de Maputo & Centro de Televisão
Provincial de Maputo - Matola & Lote 2 - Novo Edifício –
TVM – Sede

1

Concurso Limitado

CL/001/TVM/UA/2022

2

Concurso Limitado

CL/002/TVM/UA/2022

3

Concurso Limitado

CL/003/TVM/UA/2022

4

Concurso Limitado

CL/004/TVM/UA/2022

5

Concurso Limitado

CL/005/TVM/UA/2022

6
7

Concurso Limitado
Concurso Limitado

CL/006/TVM/UA/2022
CL/007/TVM/UA/2022

8

Concurso Limitado

CL/008/TVM/UA/2022

9

Concurso Limitado

CL/009/TVM/UA/2022

Exploração do Centro Social & Prestação de Serviços de
Catering

13/5/2022 - 10.15 horas

13/5/2022 -10.30 horas

10

Concurso Limitado

CL/010/TVM/UA/2022

Fornecimento de Serviços de Auditoria para o Exercício
Económico 2022

13/5/2022 - 13.15 horas

13/5/2022 -13.30 horas

11
12

Concurso Limitado
Concurso Limitado

CL/011/TVM/UA/2022
CL/012/TVM/UA/2022

Fornecimento de 1 (uma) tenda & 1 (um) gazebo
Fornecimento de pilhas

16/5/2022 - 10.15 horas
16/5/2022 - 13.15 horas

16/5/2022 -10.30 horas
16/5/2022 -13.30 horas

13

Concurso Limitado

CL/013/TVM/UA/2022

Fornecimento de instrumentos musicais

17/5/2022 - 10.15 horas

17/5/2022 -10.30 horas

14

Concurso Limitado

CL/014/TVM/UA/2022

Manutenção e assistência técnica de sistemas de frio - Lote
1 - Antigo Edifício TVM - Sede & Lote 2- Novo Edifício

17/5/2022 - 13.15 horas

17/5/2022 -13.30 horas

1.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na sede da Televisão de Moçambique – EP, sita na Av. 25
de Setembro, nº 154, Caixa Postal nº 2675, em Maputo, durante as horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1,500.00MT
(mil e quinhentos meticais) para cada caderno.

2.

A entrega e abertura das propostas serão no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

3.

O prazo de validade das propostas será de 30 dias.

4.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços da Televisão de Moçambique –
EP, aprovado a 7 de Dezembro de 2020.
Maputo aos de 26 de Abril de 2022
Entidade Contratante

Verba 5
Um sofá “L”, castanho, de veludo;

3602

Verba 6
Um sofá “Leo”, castanho, de dois lugar;
Verba 7
Um sofá “Leo”, castanho-claro, de um lugar;
Verba 8
Uma mesinha de canto, castanho;

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Verba 9
Uma mesinha de canto, castanho, bar, com
gaveta;

GOVERNO DO DISTRITO DE LIMPOPO
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

PROVÍNCIA DE GAZA

Verba 10
Duas cadeiras com encosto, de cor creme;
Verba 11
Uma consola castanha, com espelho;
Verba 12
Uma mini-garrafeira, de cor castanha e de
madeira;

ANÚNCIO DE INGRESSO
Por Despacho de 1/4/2022 da Exma. Senhora Administradora do Distrito de Limpopo foi autorizado abertura de concurso para preenchimento de 9
vagas existente no quadro privativo de pessoal deste Serviço, nas carreiras de Técnicos de Saúde, segundo a tabela abaixo, nos termos do artigo 35 do
Estatuto Geral dos Funcionários e Agente do Estado, num prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação.
Ord

Verba 13
Uma Tv Samsung de 55 polegadas;
Verba 14
Um camiseiro castanho;

Carreira

Categoria

Vagas

1

Técnicos de Saúde

Técnicos de Medicina Geral

8

2

Técnicos de Saúde

Técnicos de Laboratório

1

Os candidatos deve reunir os seguintes requisitos

Verba 15
Uma cómoda castanha, com duas gavetas
pequenas e três grandes;
Verba 16
Uma cómoda castanha, com cinco gavetas;
Verba 17
Uma mesa de madeira, com seis cadeiras de
madeira e pano e
Verba 18
Dois candeeiros de vidro.
Maputo, vinte e quatro de Março de dois mil e
vinte e dois
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

1. Ter Nacionalidade moçambicana;
2. Ter Certificado de habilitações literárias de acordo com a categoria/ocupação a concorrer;
3. Idade não inferior a 18 anos.
Documentos de Candidatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requerimento Dirigido a Administradora do Distrito (autenticado)
Cópia de Bilhete de Identidade (autenticado)
Curriculum Vitae
Certificado de habilitações literárias (autenticada)
Certidão de Registo Criminal
Certidão Médico de aptidão física
Declaração do candidato sob compromisso de honra de não ter sido expulso nem exonerado a seu pedido do Estado, com assinatura reconhecida
Declaração que comprova a regularização de situação militar obrigatório

9. É dispensável a apresentação dos documentos compostos por número 5 e 8.
Modo de selecção
A selecção de candidatura para o preenchimento das vagas será na modalidade de avaliação curricular e entrevista profissional.
O processo de candidatura deverá ser entregue na Secretaria do SDSMAS-Limpopo, na hora normal de expediente, das 7.30 até às 15.30 horas.

Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
3493

Limpopo, aos 25 de Abril de 2022
A Directora de Serviço
Dinalva Gélica Sarmento Maunze
(Técnico Superior de Saúde N1)

77
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos
abaixo indicados:
Nº do Concurso
62A000141/
CP/01/2021
62A000141/
CL/02/2021
62A000141/
CC/00/2021
62A000141/
CP/01/2021
62A000141/
CC/00/2021

Modalidade

Objecto

Empresa
Adjudicada

Valor da
Proposta

Concurso Público

Contratação de serviços de
fornecimento de 3 viaturas

RONIL, LDA

9.010.000,00MT

Concurso Limitado

Fornecimento de refeições

PALACE COMPLEXO,
LDA

779.220,00MT

Concurso Por
Cotações

Fornecimento de água
mineral

HYPER MARKET
MOC,LDA

36.480,00MT

Concurso Público
Concurso Por
Cotações

Contratação de serviços de
CEFAO MOTORS
fornecimento de 2 viaturas MOZAMBIQUE, LDA
Fornecimento de água potável
GES 20
para bebedouros

O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende contratar pessoal para a Cidade de Maputo,
para a seguinte posição abaixo mencionadas com a respectiva qualificação:
POSICÃO: Psicólogo Clínico
QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS:




5.761.994,00MT
24.000,00MT

62A000141/
CL/04/2021

Concurso Limitado

Manutenção/reabilitação do
edifício

CIDADELA
CONSTRUÇÕES, LDA

596.992,50MT

62A000141/
CL/03/2021

Concurso Limitado

Fornecimento de material de
escritório

PREMIUM, EI

827.270,00MT

62A000141/
CL/05/2021

Concurso Limitado

Serviços de limpeza

OLDEN CLEAN
SERVICES

603.720,00MT

Maputo, Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)



Licenciatura em Psicologia Clínica ou outra área relevante;
Mínimo de 5 anos de experiência comprovada na realização de projectos de intervenção hospitalar
e comunitário; bem como o estudo, seguimento e encaminhamento de casos individuais e/ou de
grupo;
Conhecimentos das políticas de saúde nacional e internacional e contar com ferramentas necessárias
para organizar, administrar, planificar, programar, supervisar e controlar a gestão dos serviços de
Psicologia Clínica, actuando de acordo com os princípios éticos da profissão;
Capacidade de realização e acompanhamento de diagnósticos clínicos e manuseamento de material
auxiliar de diagnóstico

QUALIFICAÇÕES GERAIS:







Excelente comunicação verbal e escrita em português, constitui uma vantagem conhecimento da
língua local (Changana);
Habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
Orientado para resultados, dinamismo, integridade e ética;
Estrito respeito pelas normas de deontológicas e éticas profissional;
Capacidade de planear, conduzir, documentar todas actividades e apresentar relatórios;

A data de encerramento da apresentação das candidaturas é a 2 de Maio de 2022. Os candidatos
interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente com o “Curriculum
Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que possam ser consultadas, para:
recursoshumanos@ccsaude.org.mz e indicar no assunto do email a posição a qual se candidata.
Somente os candidatos que reunirem os requisitos serão contactados.

3551

Os Termos de Referência para a posição acima referida, poderão ser adquiridos nos escritórios
da organização, na Rua Damião de Góis, nº 279, Bairro da Sommershield, das 7.30 às 16.30 horas.
BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

Rua Damião de Góis, n.º 371, Bº da Sommerschield – Maputo
Tel: +258 21 49 42 13; Fax: +258 21 49 42 12; Cel: +258 30 55 382
3902
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
FNB Moçambique S.A. (“FNBM”, “o Banco”)

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
É com satisfação que informarmos às nossas partes interessadas e ao público em geral, que o FNB Moçambique, S.A. (FNBM ou Banco) registou um desempenho significativamente positivo em 2021. O Banco registou um lucro após impostos de MZN 24 milhões num ambiente desafiante impactado pelo choque
económico resultante da COVID-19. A equipa de gestão e o Conselho de Administração estão confiantes que o Banco está numa trajectória de rentabilidade
sustentável.
Ao longo do ano a que se refere o presente relatório, o Banco manteve um balanço forte, sustentado por activos de boa qualidade e por práticas de gestão
de risco de crédito eficientes e robustas. Prevê-se que em 2022, que o Banco alcance um balanço e demonstração de resultados ainda mais sólidose alicercados pelo seu investimento no atendimento e foco no cliente. O Banco pretende continuar a investir tempo e energia para melhorar tanto a experiência de
serviço, bem como o nível de solução para os clientes.
Em 2022, o Banco entrará num ciclo de investimento que visa modernizar e actualizar as suas infraestruturas, plataformas tecnológicas e processos de forma
a proporcionar uma melhor experiência bancária aos seus clientes quando comparada a que tem sido a experiência dos últimos anos. O investimento financeiro e o esforço na actualização da plataforma de infraestruturas será realizado até 2023 e, eventualmente, para além desse período.
Em consonância com o Conselho de Administração e com os mandatos dos vários comités, todos os comités de governação reuniram-se conforme exigido ao
longo do ano. As estruturas e práticas de governação do Banco foram avaliadas como satisfatórias. O Banco dispõe de uma função abrangente e adequada de
gestão de riscos aplicada ao seu universo de risco, a fim de identificar, medir, monitorar e gerir as várias categorias e exposições de risco. A gestão de risco, nos
últimos dois anos, contribuiu materialmente para um modelo operacional mais sólido para o Banco. Durante o período da pandemia da COVID-19, o Banco
não teve qualquer deterioração material na carteira de crédito, e num ambiente de “trabalho a partir de casa”, não registou quaisquer incidentes adversos
materiais que pudessem resultar de uma eventual à falta de controlos de risco. Não se registaram perdas que excedessem o apetite de risco definido pelo Conselho de Administração. O Banco continuará a adaptar o seu processo de risco para atender à mudança do ambiente de negócios ao longo do ano de 2022.

Durante o exercício de 2021, o Banco prosseguiu com a sua estratégia de corporativa e comercial colocando ênfase na melhoria de oferta de serviços ao
cliente, através da materialização das vendas e melhoria das competências de atendimento ao cliente, tendo ao mesmo tempo melhorado o nível de crédito. Esta estratégia manifestou-se num aumento de 35% no crédito líquido concedido aos clientes ao longo do ano. Este forte crescimento dos créditos aos
clientes, juntamente com a gestão adequada do nível de depósitos de clientes, contribuiu para a diminuição líquida da rubrica de caixa e equivalentes de
caixa. O exercício de 2022 continuará a ser de investimentos nestas áreas, bem como na (significativa) modernização da plataforma e interface do cliente
do Banco. Este investimento deverá continuar em 2023. O equilíbrio entre o custos e os proveitos será um desafio fundamental para a gestão nos próximos
24 meses, uma vez que os planos de investimento terão certamente impacto na rendibilidade a curto prazo.
Para alicerçar o crescimento do balanço através do crédito aos clientes, será dado enfoque à alavancagem da capacidade com recurso a empresa-mãe em
termos de implementação e de conhecimento de processos. Prevê-se que este objectivo melhore o reconhecimento e o posicionamento da marca a nível
local nos sectores-alvo..

Demonstração da Posição Financeira
Balanço em MZN’000

2021
Valor

Caixa e equivalentes de caixa

5.425.806

27,3%

Títulos de Investimentos

9.919.988

49,8%

Crédito sobre clientes

3.523.973

17,7%

239.229

1,2%

34.180
754.901

Contas a receber

Análise económica

Activos por impostos correntes
Imobilizado corpóreo
Imobilizado incorpóreo
Total do activo

Como resultado dos actuais atrasos nos projectos “onshore”, a magnitude dos benefícios económicos que se esperava que ocorressem em 2023 e 2024
não se perspectiva que sejam significativos. Além disso, se houverem mais atrasos ou se os projectos forem retomados numa escala menor, os benefícios
económicos propostos correm igualmente o risco de ser de menor magnitude no futuro. Actualmente, o país continua com altos níveis de dívida externa do
país , uma vez que a dívida pública deverá manter-se acima dos 100% em relação ao PIB durante o período em análise.

Variação
homóloga

%

10.119.015

49,1%

-46%

6.857.494

33,3%

45%

2.615.897

12,7%

35%

211.243

1,0%

13%

0,2%

33.980

0,2%

1%

3,8%

757.627

3,7%

0%

5.520

0,0%

6.079

0,0%

-9%

19.903.597

100%

20.601.335

100%

-3%

16.450.249

82,6%

17.791.754

86,4%

-8%

604.035

3,0%

524.273

2,5%

15%

74.537

0,4%

40.360

0,2%

85%

Passivo
Depósitos e contas correntes

Depois de ter registado uma lenta recuperação durante o primeiro trimestre de 2021, a economia ganhou algum dinamismo durante a segunda metade do
ano, graças ao forte desempenho das indústrias agrícola, mineira e de transportes, tendo registado um crescimento global de 2,18% para o ano de 2021. O
crescimento registado no terceiro e quarto trimestres de 2021, de 3,4% e 3,3% respectivamente, foram os valores de crescimento trimestral mais elevados
registados desde o primeiro trimestre de 2019. Embora os números de crescimento certamente melhoraram na segunda metade do ano, a recuperação global ainda é dificultada pelo conflito no norte do país e pelo impacto dos eventos climáticos adversos, ou seja, ciclones tropicais e tempestades. Não obstante,
a recuperação do crescimento deverá continuar nos próximos três anos, devido a uma melhoria sustentável do consumo das famílias e do investimento em
activos fixos. Espera-se também uma melhoria do investimento em activos fixos a partir da melhoria do ambiente de negócios e de investimento, a medida que
o impacto (local) da COVID-19 diminui e se perspectiva o inicio da produção de gás natural do projecto “offshore” ENI Coral FLNG para o primeiro semestre
de 2022. Os riscos de deterioração deste ponto de vista continuam ligados a condições climáticas extremas, novas ondas de infecções pela COVID-19 e à
dívida externa do país e questões de segurança do país.

Valor

Activo

A actividade económica global continua a manter, em geral, um padrão de recuperação constante do choque económico causado pela COVID-19, mas não
se prevê que atinja níveis de desempenho semelhantes aos anteriores a pandemia num futuro próximo. O Banco Mundial prevê que o crescimento global recupere 4,3% em 2022. A ameaça de novas ondas da pandemia da COVID-19 ainda é uma realidade. Existe risco a nível regional de tal conduzir a bloqueios
esporádicos e a uma maior perturbação da cadeia de abastecimento. Além disso, a guerra na Ucrânia levou a uma ruptura de matérias-primas e ao aumento
dos preços do petróleo e do trigo que provavelmente persistirão até o final de 2022. Isto terá impacto na inflação nas matérias-primas básicas. Tais factos
constituirão um desafio para os Governos e os Bancos Centrais a nível global.

Análise económica de Moçambique

2020
%

Credores e acréscimos de custos
Provisões
Passivos por impostos diferidos
Total do passivo

50.560

0,3%

50.560

0,2%

0%

17.179.381

86,3%

18.406.947

89,3%

-7%

4.024.843

20,2%

3.519.243

17,1%

14%

Fundos próprios
Capital social
Reservas

289.574

1,5%

289.574

1,4%

0%

Resultados transitados

(1.590.201)

-8,0%

(1.614.429)

-7,8%

-2%

Total dos fundos próprios

2.724.216

13,7%

2.194.388

10,7%

24%

19.903.597

100%

20.601.335

100%

-3%

Total do passivo e fundos próprios

Desempenho do FNBM
De seguida apresentamos as demonstrações financeiras do FNBM relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Importa referir que as mesmas
foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), e conforme o estipulado no Aviso n.º 4/GBM/2007 do Banco
de Moçambique, de 2 de Maio e disposições complementares impostas pelo Banco de Moçambique.

Os Activos totais reduziram em 3% comparado ao período homólogo, principalmente devido a redução do nível de depósitos. Não obstante, a posição de
liquidez do Banco é muito forte (e indica uma exposição muito baixa ao risco extremo de evento de liquidez). Espera-se que esta situação persista a curto
prazo. Os níveis de elasticidade de preços de depósitos são altos, pelo que, prevê-se que possam ser reduzidos em caso de necessidade.

Os principais indicadores de gestão do FNBM são apresentados na tabela abaixo:

O crédito bruto sobre clientes aumentou em 35% comparativamente ao período homólogo devido à melhoria na oferta, ao foco nos segmentos comercial e
corporativo e a redução do crédito à economia pós-impacto da COVID-19. Não obstante as difíceis condições gerais do ambiente de negócios e o aumento
do risco de crédito, as provisões para imparidades melhoraram 17% em termos homólogos.

Sintese de indicadores (valores em MZN’000)

2021

2020

Variação homóloga

Principais rubricas do Balanço
Crédito total (deduzido de perdas por imparidade)

3.523.973

2.615.897

35%

Títulos de Investimentos

9.919.988

6.857.494

45%

Caixa e equivalentes de caixa

5.425.806

10.119.015

-46%

1.033.830

1.008.929

2%

Activo líquido

Outros activos

19.903.597

20.601.335

-3%

Depósitos de clientes e de OIC’s

16.450.249

17.791.754

-8%

Recursos alheios

17.179.382

18.406.947

-7%

Recursos próprios

2.724.215

2.194.388

24%

399.156

247.317

61%

1.458.714

1.104.704

32%

15.937

28.868

-45%

Crédito vencido
Principais rubricas da Demonstração de Resultados
Margem financeira
Perdas por imparidade no crédito concedido
Receitas financeiras / serviços bancários
Produto bancário
Custos administrativos
Resultados do exercício
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa

816.655

697.716

17%

2.291.306

1.831.288

25%

(2.005.948)

(1.786.244)

12%

24.228

(162.529)

-115%

(4.693.209)

3.791.906

-224%

Principais indicadores de Desempenho
Rácios de Rendibilidade
Resultado do exercício / activo líquido (ROA)

0,12%

-0,88%

114%

Resultado do exercício / capitais próprios (ROE)

0,89%

-8,55%

110%

11,31%

9,90%

14%

Produto bancário / activo líquido

Rácio de cobertura do imobilizado

29,8%

21,8%

37%

355,1%

275,8%

29%

Eficiência
Activo líquido / nº de trabalhadores
Rácio custo / rendimento (excluindo imparidade no crédito)

53.218

62.809

-15%

88,2%

99,1%

-11%

374

328

14%

ATMs

42

42

0%

ADTs

3

3

100%

15

15

0%

1.773

1.785

-1%

Agências
POS

Nº de acções

Capital
Valor em MZN’000

FirstRand Moçambique Holding Lda
GCP - Sociedade de Gestão e Controlo de Participações
Total

Accionistas

3.340.778

1.784.639

178.464

5,07109%

11

1

0,00003%

35.192.431

3.519.243

100,00%

Nº de acções

%

40.248.419

4.024.842

99,99997%

11

1

0,00003%

1

0

0,00000%

40.248.431

4.024.843

100,00%

FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited
FirstRand EMA Holdings Limited
Total

94,92888%

Capital
Valor em
MZN’000

FirstRand Moçambique Holding Lda

%

33.407.781

FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited

O capital próprio do Banco aumentou cerca de MZN 529 milhões durante o exercício económico de 2021, devido a uma injeção de capital por parte do accionista
FirstRand no valor de MZN 506 milhões e com impacto positivo nos resultados após impostos durante o exercício de MZN 24 milhões. A injeção foi efectuada
com o fim de proporcionar investimentos na plataforma, protegendo simultaneamente a capacidade do Banco de angariar activos a um nível significativo.

Demonstração de Resultados

Juros e proveitos equiparados

2021
1.841.304

2020
1.506.418

Variação homóloga
22%

Juros e custos equiparados

(382.590)

(401.714)

-5%

Margem financeira

1.458.714

1.104.704

32%

15.937

28.868

-45%

1.474.651

1.133.572

30%

Perdas por imparidade no crédito concedido
Proveitos da actividade de crédito
Proveitos líquidos de comissões e resultados de operações financeiras

816.655

697.716

17%

2.291.306

1.831.288

25%

Custos operacionais

(2.003.913)

(1.784.629)

12%

Impostos indirectos

(2.035)

(1.616)

26%

Resultados operacionais líquidos

Principais meios
Trabalhadores - quadro de pessoal

Accionistas

Demonstração do rendimento integral (em MZN’000)

Rácios prudenciais
Rácio de solvabilidade

O Banco está cautelosamente optimista quanto à extensão do crédito nos próximos dois a três anos, à medida que os produtos e soluções do Banco vão
sendo lançadas no mercado. O referido optimismo alicerça-se também as condições económicas gerais que se espera que venham a melhorar, dadas as
condições favoráveis do ciclo das matérias-primas. Contudo, o aumento da inflacção poderá ter um impacto negativo nas despesas das famílias e na capacidade ou vontade das empresas de investirem nas despesas de capital.

Resultados antes de impostos
Impostos sobre o rendimento (IRPC)
Total do rendimento integral do exercício, líquido de impostos

285.358

45.044

534%

(261.130)

(207.573)

26%

24.228

(162.529)

115%
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(2/ 17)

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
O Banco registou um desempenho materialmente melhorado para o exercício de 2021, com os resultados operacionais líquidos a melhorarem em 25%. A
margem financeira melhorou devido ao aumento do nível geral das taxas de juro, bem como do aumento dos adiantamentos a clientes. O aumento dos proveitos líquidos de comissões e resultados de operações financeiras foi essencialmente impulsionado pelo aumento dos volumes nas operações de cambiais
do Banco. Os custos operacionais aumentaram em 12% devido ao aumento dos custos com pessoal e ao investimento em projectos estratégicos, plataforma e infraestruturas.
Olhando para o futuro, a melhoria do rácio de transformação do Banco terá um impacto positivo na despesa fiscal. A actual factura fiscal do Banco decorre
predominantemente da retenção na fonte a pagar pelos investimentos de fundos excedentários em bilhetes do tesouro e obrigações de tesouro. O Banco
tem um activo fiscal significativo, mas que só poderá ser utilizado através da mobilização da liquidez em activos de clientes.

Rácios de cobertura
Rácios de cobertura

2021

2020

Crédito mal parado bruto

399.156

247.317

Provisão individual (incl ISP)

347.178

247.142

87,0%

99,9%

Rácio de cobertura - individual
Crédito não em imparidade

A filosofia de liderança do Banco baseia-se no princípio de que as competências do Conselho de Administração e da gestão executiva do negócio são separadas e distintas. Por conseguinte, há uma inequívoca distinção das responsabilidades do Presidente do Conselho de Administração e do Administrador
Delegado. Todos os administradores não executivos estão sujeitos a rotação e reeleição periódica, de acordo com os estatutos do Banco. A nomeação de
qualquer novo administrador requer a aprovação pela Assembleia Geral e está sujeita à aprovação de registo especial junto do Banco de Moçambique, nos
termos da Lei n.º 20/2020, de 31 de Dezembro de 2020, (Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), e do Decreto n.º 56/2004, de 10 de
Dezembro de 2004, (Regulamento de Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras).
Ao nomear os Administradores, o Conselho de Administração tem sempre em conta as suas necessidades em termos de diferentes competências, experiência
e demografia, com o objectivo de optimizar a eficácia do Conselho de Administração. Os administradores que tenham desempenhado funções no Conselho
de Administração durante um período prolongado são passíveis de fornecer conhecimentos valiosos sobre os assuntos com base na sua compreensão do
histórico, políticas e objectivos do Banco.
Os administradores que exerceram funções durante o exercício financeiro de 2021 foram:
Nome

Designação

J. K. Macaskill

Presidente, Não-executivo Independente

P. D. Blenkinsop

Administrador Delegado

J. G. Jafar

Não-executivo Independente

Nacionalidade
Sul Africana
Sul Africana
Moçambicana

3.868.926

3.262.612

J. R. Khethe

Não-executivo Independente (Renunciou a 23 de Novembro de 2021)

396.930

646.890

P. R. Gent

Não-executivo Independente

10,3%

19,8%

C. Cacho

Não-executivo (Nomeado a 29 de Março de 2021)

Sul Africana

M. J. Du Preez

Não-executivo

Sul Africana

R. Van Staden

Não-executivo

Sul Africana

Imparidade geral (Estágio 1)
Rácio de cobertura - geral

O crédito vencido aumentou, ligeiramente, devido ao impacto de alguns clientes corporativos que entraram em incumprimento, mas cujo impacto na demonstração de resultados foi mínimo devido aos elevados níveis de provisão detidos contra estes clientes. O Banco está bem posicionado tanto em termos
de provisões específicas, bem como para as provisões gerais.

Gestão de capital

Sul Africana
Britânica

Função de Governação do Conselho de Administração
O Conselho de Administração realiza, pelo menos, quatro reuniões por ano. As responsabilidades do Conselho de Administração incluem:

O Conselho de Administração analisa e aprova cenários macroeconómicos duas vezes por ano para fins regulamentares e de negócio. Em primeiro lugar,
os cenários macroeconómicos são um contributo fundamental para o Processo de Adequação do Capital Interno (ICAAP) que, por sua vez, informa a
abordagem de gestão de capital que é levada a cabo para garantir que o Banco está devidamente capitalizado e continuará a operar numa perspectiva
de continuidade.
A fim de garantir a solvabilidade do Banco, o quadro de gestão de capital do Banco exige que os rácios de capital sólido sejam mantidos em todos os ciclos
económicos. Além disso, o Banco dispõe de um quadro de gestão de recursos financeiros que requer uma alocação efectiva dos recursos financeiros, sendo
estes capitais, financiamento e capacidade de tomada de risco, a fim de reforçar o balanço e preservar o capital. Foi empreendido um processo de planeamento
de capital por um prazo de cinco anos para o FNBM, a fim de garantir que o Banco satisfaça todos os requisitos regulamentares e de negócio, mantendo-se
solvente durante o período. Este processo considera o capital necessário para os requisitos de crescimento dos activos (incluindo uma margem de segurança
para flutuações inesperadas na volatilidade dos ganhos) e quaisquer requisitos para o investimento.
A Comissão Executiva avaliou a capacidade do Banco operar de acordo com o pressuposto de continuidade, tendo em conta as condições económicas actuais
e antecipadas. Com base nesta revisão e apoio continuado do accionista FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited, os Administradores do Banco
estão convencidos de que o FNBM dispõe de recursos adequados para continuar a operar num futuro previsível.

Destaque e Agradecimentos
O exercício em análise foi bastante positivo para o FNBM, em que foram envidados esforços significativos para dar a volta ao negócio e implementar uma
estratégia focada nos negócios corporativos e comerciais, e o desenvolvimento de uma componente de retalho que apoia esta estratégia. O Conselho de
Administração e os accionistas aprovaram o investimento necessário para esta estratégia, pelo que, expressamos o nosso maior apreço aos accionistas e ao
Conselho de Administração pelo seu apoio e orientação ao longo do ano de 2021. Agradecemos também a equipa de gestão e aos colaboradores pelo seu
empenho, trabalho árduo e dedicação. Por último, esta gratidão é estendida às autoridades reguladoras pelo seu valioso aconselhamento, orientação e cooperação, o que permite que o Banco possa contribuir no desenvolvimento e crescimento do sector financeiro em Moçambique.

Declaração de propósito, visão e valores

•
•
•

Estabelecer valores fundamentais e princípios de governação adequados, a adoptar pelo Banco e pelos colaboradores.
Determinar e rever os processos e objectivos das políticas do Banco.
Envolver a Direcção na definição da visão e estratégia do Banco.

Definição de estratégia e estrutura

•

Rever e avaliar as oportunidades, ameaças e riscos presentes e futuros no ambiente externo, e os pontos fortes, deficiências e riscos actuais e futuros
relacionados com o Banco.

•
•

Assegurar que a estrutura organizacional e as capacidades do Banco são apropriadas para implementar as estratégias escolhidas.
Revisão contínua dos planos de negócio subjacentes e implementação para suportar a estratégia do Banco.

Acompanhamento da gestão

•
•
•

Delegar poderes à gestão e controlar e avaliar a implementação de políticas, estratégias e planos de negócio.
Assegurar que os controlos internos são eficazes.
Comunicar com a Direcção Executiva e quadros superiores.

Responsabilidade perante os accionistas e as partes interessadas relevantes

•
•
•

Monitorar, rever e assegurar que existe uma relação sólida com os accionistas e partes interessadas em geral.
Compreender e ter em conta os interesses dos accionistas e das partes interessadas relevantes.
Promover a boa vontade e o suporte dos accionistas e das partes interessadas relevantes.

Comité de auditoria
John K Macaskill

Peter D Blenkinsop

Presidente do Conselho de Administração

Administrador Delegado

Este comité é composto por três administradores não executivos e reúne-se, pelo menos, quatro vezes por ano. Este comité presta apoio ao Conselho de
Administração no desempenho das suas funções, ao abrigo da Lei nº 20/2020, de 31 de Dezembro de 2020 (Lei das Instituições de Crédito e Sociedades
financeiras), e do Decreto nº. 56/2004, de 10 de Dezembro de 2004, Decreto nº 65/2011, de 21 de Dezembro de 2011 (Regulamento de Auditoria Externa
das Instituições Financeiras), Avisos nº 4/GBM/2007, de 2 de Maio de 2007 (Introdução das Normas Internacionais de Relato Financeiro) e 4/GBM/2013,
de 18 de Setembro de 2013, (Directrizes de Gestão de Risco) do Banco de Moçambique. Em particular, acompanha os controlos financeiros, os sistemas
contabilísticos e os relatórios aos accionistas. Avalia, igualmente, a gestão dos riscos financeiros. Os auditores externos e internos dispõem de livre acesso
ao presidente deste comité.

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comité de governação dos assuntos dos administradores e ética

Os Administradores têm o prazer de apresentar o seu relatório acompanhado das demonstrações financeiras do FNB Moçambique, S.A., (o “Banco”) para o
exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O segmento de retalho serve principalmente os clientes particulares e procura construir parcerias duradouras com estes, oferecendo soluções inovadoras
que correspondam às suas necessidades.

Este comité é composto por três membros não executivos do Conselho de Administração e o Administrador Delegado, por inerência de funções, também
participa neste comité que se reúne, pelo menos, duas vezes por ano e é responsável por determinar e avaliar a adequação, eficiência e conveniência das
estruturas e práticas de governação corporativa do Banco bem como pela adopção de um código de ética que orienta os valores, cultura, processos e forma
como os negócios devem ser conduzidos. Este código estabelece a ética empresarial do Conselho de Administração, da gestão e dos colaboradores. O comité
revê regularmente a composição, competências e estruturas do Conselho de Administração e dos respectivos comités, bem como dos estatutos do Banco, e
faz recomendações ao Conselho de Administração sobre o planeamento da continuidade do negócio e o plano de sucessão.

Os segmentos comercial e corporativo e a banca de investimento oferecem soluções que suportam o negócio do cliente ao longo do seu ciclo de vida.

Comité de risco, gestão de capital e compliance

O FNB é um banco comercial registado em Moçambique que oferece uma vasta gama de serviços e produtos bancários universais através dos segmentos de
retalho, comercial, corporativo e banca de Investimento, por via dos seus experientes gestores e da sua rede de balcões.

Capital social
Capital autorizado
O capital autorizado é de 4.024.843.126,77 meticais (quatro mil milhões, vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e vinte seis meticais
e setenta e sete cêntimos), representado por 40.248.431 acções (quarenta milhões, duzentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e um), com o
valor nominal de 100,00 (cem) meticais cada.
Capital social emitido
O capital social emitido pelo Banco é constituído por 40.248.431 acções de 100,00 (cem) meticais cada e corresponde a um total de 4.024.843.126,77
meticais. Este capital é detido pelo FirstRand Moçambique Holding Limited (FRMH), que detém 40.248.419 acções, a FirstRand Investments Holding Proprietary Limited (FRIHL) detentora de 11 acções e a FirstRand EMA Holdings (Pty) Limited detentora de 1 acção.

Eventos significativos
Com os efeitos contínuos da pandemia do vírus Corona (COVID- 19), o Banco continuou a invocar os seus planos de continuidade do negócio, o que implicou uma grande percentagem de funcionários a trabalhar remotamente, a partir de suas casas, a fim de reduzir o risco de infecção. O Banco continuou a
cumprir todos os regulamentos e protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde, Banco Central e todas as outras autoridades governamentais relacionadas
com a gestão do COVID-19.
A pandemia COVID- 19 aumentou o risco de crédito dos clientes em sectores como o turismo, mineração, manufactura e construção. A pandemia também
afectou negativamente os valores de mercado das garantias. O Banco assegurou que os seus modelos de imparidade reconhecem o impacto da COVID- 19
nos termos das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Resultados comerciais e dividendos

Este comité é composto por três administradores e reúne-se, pelo menos, quatro vezes por ano. Este comité é responsável pela avaliação, monitoria e implementação de sistemas e controlos para assegurar que os riscos são geridos apropriadamente. O comité é igualmente responsável por assegurar que o Banco
cumpre todas as leis e regulamentos e está adequadamente capitalizado. Os riscos relacionados com a tesouraria são supervisionados pelo Comité do Activo,
Passivo e Capital (ALCO), que é um comité de gestão que reporta ao Comité de risco, gestão de capital e compliance.

Comité de remuneração
Este comité é composto por três administradores e são também convidados a participar nas reuniões deste comité especialistas sobre matérias de remuneração, conforme necessário. Este comité analisa o pacote remuneratório dos gestores executivos e demais colaboradores do Banco e faz recomendações
para a aprovação pelo Conselho de Administração. O Banco procura proporcionar recompensas e incentivos na remuneração dos seus colaboradores, que
reflictam os níveis de desempenho. São utilizados estudos externos independentes e comparações para assegurar que os colaboradores são recompensados de forma justa.

Comité de crédito do Conselho de Administração
Este comité é composto por quatro membros do Conselho de Administração e reúne-se pelo menos quatro vezes por ano. É responsável por assegurar
que todas as actividades de crédito são conduzidas no âmbito da estratégia, políticas e tolerâncias de risco aprovadas pelo Conselho de Administração e que o Banco opera no âmbito de políticas de crédito sólidas e bem definidas, em que todas as extensões de crédito são feitas em condições
normais de mercado.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização do Banco e assegura que este é devidamente gerido, cumpre os padrões de governação exigidos e é financeiramente sólido. Por sua vez, o Comité de Auditoria desempenha um papel fundamental na regulamentação da governação e na apresentação de informações
financeiras sólidas a todos os interessados, (Banco de Moçambique, autoridade fiscal, accionistas, clientes e público em geral) que o Conselho Fiscal ratifica.
Os membros do Conselho Fiscal que exerceram as suas funções no exercício financeiro foram:

O Banco registou um lucro antes de impostos de 285.358 milhões de meticais (2020: 45.044 milhões de meticais) e um lucro após impostos de 24.228
milhões de meticais (2020: prejuízo após impostos de 162.529 milhões de meticais). Não foram propostos dividendos neste exercício (2020: zero).

Nome

Designação

Nacionalidade

Governação corporativa

A. S. Hamid

Presidente

Moçambicana

O Banco está comprometido com os princípios da transparência, responsabilidade e integridade. O Conselho de Administração reconhece, enquanto núcleo
da função de governação corporativa, que é em última instância responsável máximo pelo desempenho e responsabilidades fiduciárias do Banco perante
todas as partes interessadas.

D. Lalgi

Membro

Moçambicana

A. Hira

Membro (Nomeado em 22 de Julho de 2021)

Sul Africana

C. B Warren

Membro

Sul Africana

Função administrativa do Conselho de Administração
Os estatutos do Banco prevêem um Conselho de Administração, o qual é actualmente composto por sete administradores, sendo dois administradores não
executivos, quatro administradores não executivos independentes e um administrador executivo.

O Conselho de Administração, os seus sub-comités e o Conselho Fiscal realizaram, pelo menos, quatro reuniões durante o ano.

O Presidente do Conselho de Administração é um administrador não executivo independente. Os administradores do Banco, enquanto colectivo, reúnem
uma vasta experiência, tanto na banca como nas diversas áreas de negócio fora da banca, necessárias para assegurar debates sobre questões de estratégia,
política, progresso e desempenho eficiente, consciente e construtivo.

Divulgações regulamentares
Capital Primário

O Conselho de Administração é nomeado para agir em nome e no interesse dos accionistas e o objectivo principal dos administradores é assegurar
colectivamente a continuidade do Banco e administrar as actividades do Banco, satisfazendo simultaneamente os interesses dos seus accionistas e
demais partes interessadas. Para além das questões comerciais e financeiras, o Conselho de Administração deve tratar dos desafios e questões relacionadas com a governação corporativa, responsabilidade social corporativa e ética empresarial, sendo responsável pela revisão e orientação da estratégia corporativa, planos estratégicos de acção, política de risco, orçamentos anuais de receitas e despesas de capital, assim como pela monitoria
do desempenho corporativo.

O capital regulamentar do Banco é calculado de acordo com os Avisos nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013 (em relação ao apuramento da
base de cálculo dos requisitos mínimos de capital para cobertura de risco de crédito), 12/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013 (em relação à base
de cálculo dos requisitos mínimos de capital para a cobertura do risco operacional), 13/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013 (em relação à base de
cálculo dos requisitos mínimos de capital para a cobertura do risco de mercado), 8/GBM/2017, de 2 de Junho de 2017 (Regulamento de fundos próprios das instituições de crédito), 15/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013 (em relação a rácios e limites prudenciais), e 16/GBM/2013, de 31 de
Dezembro de 2013 (para efeitos de constituição de provisões regulamentares mínimas e imparidades). Na sequência do Aviso n.º 7/GBM/2017, de 2 de
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(5/ 17)

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

As demonstrações financeiras anuais em anexo estão expressas em milhares de meticais (MZN) e são idênticas às que foram submetidas à Assembleia
Geral do Banco para aprovação.
As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou em que os pressupostos e estimativas são significativos para as demonstrações
financeiras anuais, são descritas nas notas. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NIRF requer o uso de determinadas estimativas
contabilísticas críticas. Requer, igualmente, que a Administração exerça o seu julgamento sobre o processo de aplicação das políticas contabilísticas do
Banco. A nota da política contabilística “q) Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas” estabelece as áreas que envolvem um maior grau de
julgamento ou complexidade, ou áreas onde os pressupostos e estimativas são significativos para as demonstrações financeiras do Banco.

Impacto da COVID- 19
Desde o surto da pandemia de coronavírus (COVID- 19), Moçambique e o resto do mundo sofreram três vagas de infecções. O impacto da disseminação do
COVID- 19 continua a ser sentido em toda a economia global, com muitos governos em todo o mundo instituindo bloqueios nacionais, conforme necessário, o que resultou na manutenção de extensas restrições de viagem e medidas de quarentena, todas com impacto no estado actual da economia global.
Embora se espere que o lançamento bem-sucedido de vacinas impulsione o crescimento económico global, ainda não é possível prever com precisão a
extensão e a duração da pandemia de COVID- 19 e seu impacto económico.

A avaliação do modelo de negócio não é realizada numa base instrumento a instrumento, mas sim a um nível que reflicta a forma como os grupos de
activos financeiros são geridos em conjunto para atingir um determinado objectivo de negócio. Esta avaliação é feita a nível de carteira, ou sub-carteira,
dependendo da forma como os grupos de activos financeiros são geridos.
A principal consideração na determinação dos diferentes modelos de negócio do Banco é a forma como se atingem os objectivos do modelo de negócio,
mais concretamente, através da posse dos activos financeiros para recolher fluxos de caixa contratuais, através da venda destes activos financeiros, através
da gestão de activos e passivos numa base de justo valor ou através de uma combinação destes.
Ao considerar se o objectivo comercial de deter um grupo de activos financeiros é alcançado, principalmente através da recolha de fluxos de caixa contratuais, entre outras considerações, a Administração controla a frequência e a importância das vendas de activos financeiros fora destas carteiras para
outros fins que não a gestão do risco de crédito. Para efeitos de avaliação do modelo de negócio, o Banco só considera uma transacção como venda se o
activo for desreconhecido para fins contabilísticos.
Por exemplo, uma transacção de recompra em que um activo financeiro é vendido com o compromisso de recompra do activo a um preço fixo numa data
futura não é considerada uma transacção de venda porque, em substância, todos os riscos e benefícios relacionados com a propriedade do activo não
foram transferidos e o activo não é desreconhecido sob uma perspectiva contabilística.

Os administradores reviram os orçamentos do Banco e as previsões de fluxos de caixa para os próximos três anos e consideraram que o Banco tem a capacidade de continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade face às condições económicas actuais e previstas. Estes orçamentos e previsões
de fluxos de caixa tiveram em consideração o impacto desta pandemia, incluindo projecções de impacto no capital, financiamento e necessidades de
liquidez do Banco, que se mantiveram todos dentro dos objectivos internos e acima dos requisitos regulamentares.

Se as vendas de activos financeiros forem pouco frequentes, o significado destas vendas é considerado mediante uma comparação da quantia escriturada dos activos vendidos durante o período e também cumulativamente com a quantia escriturada total dos activos detidos no modelo de negócio. Se
as vendas forem infrequentes ou insignificantes, estas vendas não terão impacto na conclusão de que o modelo de negócio para a detenção de activos
financeiros é a recolha de fluxos de caixa contratuais. Além destas considerações, quando o emitente inicia uma recompra dos activos financeiros que
não foi antecipada nos termos do activo financeiro, a recompra não é vista como uma venda para efeitos de avaliação do modelo de negócio desse grupo
de activos financeiros.

Como parte desta avaliação, os administradores consideraram a suficiência dos recursos financeiros do Banco durante o período da pandemia. A gestão
dos recursos financeiros do Banco, que define como capital, financiamento e liquidez, e capacidade de risco, é um factor crítico para a realização dos
objectivos de crescimento e retorno declarados do Banco e é impulsionada pela apetência global do Banco ao risco. A previsão do crescimento dos lucros
e dos activos ponderados pelo risco do balanço (RWA) baseia-se nas perspectivas macroeconómicas do Banco, e é avaliada em relação aos recursos
financeiros disponíveis considerando os requisitos dos fornecedores de capital, reguladores e agências de classificação (rating). Os resultados e restrições
esperados são então testados em função do esforço e o Banco estabelece metas através de diferentes ciclos e cenários de negócio.

O acto de determinar se as vendas são significativas ou frequentes requer que a Administração use o seu julgamento. O significado e a frequência das
vendas avaliam-se caso a caso, ao nível do modelo de negócio. A frequência é avaliada numa base anual e as vendas de activos que ocorrem uma ou
menos vezes por ano são consideradas pouco frequentes. Se as vendas tiverem lugar mais do que uma vez por ano, tal não significa que os modelos
de negócio não devam recolher fluxos de caixa contratuais, mas sim que as razões para as vendas têm de ser mais cuidadosamente consideradas.
A Administração considerará tanto o volume como o montante das vendas em relação ao total dos activos do modelo de negócio para determinar a
sua significância.

Com base nesta revisão, e considerando a actual posição financeira e o histórico das transacções rentáveis, os administradores estão convictos de que o
Banco dispõe de recursos adequados para continuar em actividade num futuro previsível. Portanto, o pressuposto da continuidade mantém-se, é aplicável
e foi adoptado na preparação destas demonstrações financeiras anuais.

Uma mudança no modelo de negócio só ocorre na rara ocasião em que o Banco muda a forma como gere os activos financeiros. As alterações nos modelos
de negócio resultam em reclassificações dos activos financeiros relevantes, a partir do início do próximo período de relato.

Aplicação geral do pressuposto da continuidade

c) Receitas e Despesas
i) Juros e proveitos equiparados e juros e custos equiparados
O Banco reconhece os proveitos e custos com juros na demonstração de resultados considerando:

•
•

Juros de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado;
Juros e rendimentos equiparados calculados usando a taxa de juros efectiva, que inclui taxas e custos de transacção que fazem parte integrante da
geração de um envolvimento com o instrumento financeiro resultante. A taxa de juros efectiva original é aplicada:

•
•

ao valor contabilístico bruto de activos financeiros que não apresentam imparidade de crédito; e
ao custo amortizado de activos financeiros que representa o valor contabilístico líquido, a partir do mês após aquele em que os activos se tornarem
susceptíveis a imparidade de crédito.

a adiantamentos modificados (desreconhecimento não alcançado) – a parcela não amortizada das taxas de originação e custos de transacção
capitalizados sobre ativos financeiros são incluídos como parte da receita de juros. A receita de juros sobre o activo financeiro modificado é calculada
aplicando a taxa de juros efetiva original ao valor contábil bruto modificado do activo; e
a adiantamentos modificados (o desreconhecimento é alcançado) – a parte não amortizada das taxas de originação e os custos de transacção
capitalizados sobre ativos financeiros são incluídos como parte da receita de juros. Novas taxas ou custos cobrados sobre o novo adiantamento que
são parte integrante do novo activo reconhecido são capitalizados para o novo empréstimo.

Características de fluxos de caixa
Para que um instrumento de dívida seja mensurado ao custo amortizado, ou ao justo valor através do rendimento integral, os fluxos de caixa sobre o
activo devem respeitar unicamente a pagamentos de capital e juros (SPPI), ou seja, consistentes com os de um contrato básico de empréstimo básico.
No crédito a retalho, o teste SPPI é aplicado a um grupo de activos da carteira, uma vez que as características dos fluxos de caixa destes activos são normalizadas. Isto, inclui a consideração de quaisquer multas de pré-pagamento que sejam limitadas pela regulamentação do crédito ao consumo, podendo,
portanto, ser consideradas como uma compensação razoável que não levaria estes activos a falhar o teste do SPPI.
No crédito corporativo, o teste SPPI é aplicado aos adiantamentos individuais no reconhecimento inicial, com base nas características de fluxos de caixa
do activo. Os créditos corporativos que não passam no teste do SPPI, e que devem ser mensurados ao justo valor através de resultados, incluem adiantamentos com características de participação no capital, obrigações convertíveis e pagamentos ligados a mercadorias ou outros preços. Se o contrato
contiver multas de pré-pagamento, o montante da multa de pré-pagamento é comparado com o valor actual da margem que será obtida se o empréstimo
não for pré-pago. Se o montante da multa de pré-pagamento for inferior ou igual à margem perdida devido ao pré-pagamento, esta é considerada uma
compensação razoável e o empréstimo passa no teste do SPPI.

Custo amortizado
Os activos financeiros são mensurados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva quando são detidos para receber fluxos de caixa
contratuais que são apenas pagamentos de capital e juros e as vendas desses activos não são significativas ou frequentes.

ii) Rendimentos com taxas e comissões

Estes activos incluem a maioria dos empréstimos de retalho, corporativos e comerciais do Banco, bem como determinados títulos de investimento utilizados para gerir o risco de liquidez do Banco. Relativamente aos activos financeiros adquiridos ou originados com imparidade de crédito, o Banco aplica
a taxa de juro efectiva ajustada ao crédito.

As taxas e comissões que o Banco aufere na prestação de serviços aos clientes e na venda de produtos e serviços prestados por entidades externas são
compostas pelas seguintes principais categorias:

Esta taxa de juro é determinada com base no custo amortizado, e não na quantia bruta escriturada do activo financeiro, e incorpora o impacto das perdas
de crédito esperadas nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro.

Os juros e custos equiparados incluem: juros sobre instrumentos de dívida mensurados ao custo amortizado.

•
•
•

Taxas e comissões bancárias.
Taxas e comissões não bancárias; e

i) Títulos de investimento

As taxas e comissões que formam parte integrante da taxa de juro efectiva são incluídas na margem financeira.

O Banco detém activos financeiros com baixo risco de crédito (normalmente com contrapartes como o Governo), que são convertíveis em dinheiro dentro
de um curto período ou quando necessário para fins de gestão de risco de liquidez. Os tipos de instrumentos utilizados para fins de gestão de risco de
liquidez são geralmente as Obrigações do Tesouro e os Bilhetes do Tesouro.

Os rendimentos de taxas e comissões são obtidos na execução de um acto significativo, à medida que o acto é cumprido (ao longo do tempo) ou quando
o acto foi cumprido (ponto no tempo).

Os activos financeiros são mantidos com o objectivo de receber os fluxos de caixa contratuais e também estão disponíveis para serem dados em garantia,
ou vendidos, se necessário, para fins de gestão de liquidez. As vendas são muitas vezes na forma de uma transacção com acordo de recompra.

As taxas ganhas na execução de um acto significativo incluem, tipicamente, as taxas bancárias transaccionais, tais como as taxas bancárias, as taxas de
intercâmbio, as taxas de ponto de venda, as comissões de intercâmbio, as taxas de depósito em numerário e as receitas de taxas e comissões.

Se os requisitos contabilísticos para o desreconhecimento não forem satisfeitos, a transacção não constitui uma venda para fins de avaliação do modelo
de negócios da NIRF 9. Para fins contabilísticos, as transacções com acordo de recompra são tratadas como uma transacção de captação garantida, em
vez de uma venda, e o Banco continua a reconhecer o activo e a receber os fluxos de caixa contratuais.

Comissões de seguros (excluindo as receitas relacionadas com o risco de seguro).

Quando o acto é cumprido durante um período, as comissões são reconhecidas nos seguintes termos:

•

As receitas de comissões sobre facturas e notas promissórias subscritas são reconhecidas como lucros ou perdas ao longo da vida do instrumento
relevante, numa base de quotas constantes.

As comissões de compromisso por fundos não utilizados, disponibilizados aos clientes no passado, são reconhecidas como receitas no final do período
de contrato. As comissões de compromisso pagas antecipadamente por uma facilidade de crédito futura, quando não é provável que um acordo de
empréstimo específico seja celebrado pelo Banco, são reconhecidas como receitas numa base de quotas constantes ao longo do período para o qual
existe o compromisso da disponibilidade dos fundos.
Os rendimentos de honorários e comissões não-bancárias são referentes a honorários e comissões auferidos pela prestação de serviços a clientes não
relacionados com as operações bancárias. Isto inclui os rendimentos auferidos por prestação de serviços por parte de terceiros, actuando como agente.
As receitas são reconhecidas num determinado momento e incluem a comissão obtida com a venda de tempo de antena pré-pago, vouchers de dados e
de energia, e multas de trânsito pagas através dos canais da FNB.

Os activos financeiros só são vendidos antes do vencimento num cenário de crise, para satisfazer as necessidades de liquidez, que é consistente com um
modelo de negócios de activos financeiros detidos para receber os fluxos de caixa contratuais.

ii) Crédito a clientes
Crédito a retalho
O Banco detém crédito a retalho, com o objectivo de receber fluxos de caixa contratuais, e o seu modelo de negócio centra-se no crescimento destes
créditos dentro de limites aceitáveis de apetite de risco tendo por base a manutenção de boas práticas de recuperação.
Os produtos incluídos neste modelo de negócios incluem os seguintes:
 Empréstimos à habitação;
 Financiamentos de veículos; e

iii) Encargos com serviços e comissões
Os encargos com serviços e comissões são as despesas directamente atribuíveis ao reconhecimento de taxas e comissões e são reconhecidos em resultados de outras operações financeiras. Os encargos com serviços e comissões incluem os encargos com transacções e prestações de serviços que são
imputados à medida em que os serviços são prestados. Os encargos com os serviços e comissões que formam parte integrante da taxa de juro efectiva
de um instrumento financeiro são registados como parte da margem financeira.

 Empréstimos pessoais, cartões de crédito e outros produtos de retalho, tais como descobertos.
O principal risco neste modelo de negócio é o risco de crédito que é influenciado pelo ambiente macroeconómico no qual o Banco opera. Os fluxos de caixa
sobre os créditos a retalho são apenas pagamentos de capital e juros. Os juros cobrados aos clientes compensam o Banco pelo custo de oportunidade do
capital, risco de crédito e custos administrativos (incluindo uma margem de lucro). As penalidades no pagamento antecipado dos créditos estão limitadas
a uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato.

d) Conversão em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras anuais são apresentadas em Metical de Moçambique (MZN), que é a moeda funcional e de apresentação utilizada pelo
Banco nas suas operações e na apresentação das suas demonstrações financeiras. As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda
funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transacções.

Crédito corporativo
O Banco detém crédito corporativo com o objectivo de receber os fluxos de caixa contratuais. O seu negócio concentra-se no crescimento destes créditos
dentro de limites aceitáveis do apetite de risco. Os produtos incluídos neste modelo de negócio incluem:

Os activos e passivos denominados em moeda estrangeira, e reconhecidos no balanço na data de reporte, são convertidos para a moeda funcional tendo
por base as taxas de câmbio relevantes, dependendo da sua classificação como itens monetários ou itens não monetários.

 Comércio e apoio à tesouraria;

Para os itens não monetários mensurados ao custo, a taxa aplicada é a taxa à data da transacção. Para os itens não monetários mensurados pelo justo
valor aplica-se a taxa na data em que o justo valor é determinado (data de relato).

 Financiamentos especializados;

Os ganhos ou perdas cambiais são reconhecidos nos lucros ou prejuízos em ganhos ou perdas do justo valor.

 Financiamento apoiado nos activos.

e) Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Mensuração inicial
Todos os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente ao justo valor, incluindo os custos da transacção, excepto aqueles que são classificados
ao justo valor através dos resultados, em que os custos da transacção são reconhecidos nos resultados, geralmente, como parte dos gastos operacionais.
Imediatamente após o reconhecimento inicial de activos financeiros mensurados ao custo amortizado, ou ao justo valor através do rendimento integral,
é reconhecida uma provisão de perdas de crédito esperadas para esses novos activos.

Classificação e mensuração subsequente de activos financeiros

 Financiamento a investimentos de capital;

 Financiamento de propriedades comerciais (locação); e

Esses créditos são contratados principalmente para receber os respectivos fluxos de caixa contratuais ao longo da vida dos instrumentos e obter em troca
uma margem de empréstimo.
Os fluxos de caixa sobre os créditos corporativos e comerciais são apenas pagamentos de capital e juros. Os juros cobrados aos clientes compensam o
Banco pelo custo de oportunidade do capital, do risco de crédito e dos custos administrativos. As penalidades no pagamento antecipado de crédito estão
limitadas a uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato.

iii) Caixa e equivalentes de caixa

A administração determina a classificação dos activos financeiros no reconhecimento inicial com base:

A caixa e equivalentes de caixa são investimentos a curto prazo prontamente convertíveis em quantias conhecidas. Estes activos são detidos para receber
fluxos de caixa contratuais.

 No modelo de negócios do Banco para gerir os activos financeiros; e

Os fluxos de caixa sobre estes activos são apenas pagamentos de capital e juros.

 Nas características contratuais do fluxo de caixa do activo financeiro.

Modelo de negócio

iv) Passivos financeiros

O Banco tem três modelos de negócio principais para gerir os activos financeiros, como segue:

Os seguintes passivos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva, a menos que tenham sido designados como
mensurados ao justo valor através dos resultados:

•
•
•

•
•
•

activos financeiros detidos para receber os fluxos de caixa contratuais;
activos financeiros detidos para venda com base no justo valor; e
um modelo de negócio misto de activos financeiros detidos para receber os fluxos de caixa contratuais e para venda.

Depósitos;
Credores; e
Outros passivos.
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v) Outros investimentos
O Banco optou por designar determinados investimentos de capital não detidos para negociação para serem mensurados pelo justo valor através de
outro rendimento integral.

f) Imparidade de activos financeiros
Esta política aplica-se a:
 Activos financeiros mensurados ao custo amortizado, incluindo as contas a receber e os elementos de caixa e equivalentes de caixa; e
 Garantias financeiras e outros compromissos.
A NIRF 9 estabelece uma abordagem de três estágios para reduzir o valor recuperável dos activos financeiros.
Provisão para perdas em activos financeiros
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

O risco de crédito
não aumentou
significativamente desde
o reconhecimento inicial.

O risco de crédito tem aumentado
significativamente (SICR) desde
o reconhecimento inicial, mas o
activo não apresenta imparidade
de crédito.

O activo apresenta
imparidade de crédito
desde o reconhecimento
inicial.

(estágio 1)

Crédito adquirido ou originado em
imparidade

Perdas de crédito esperadas ao
longo da vida

O desreconhecimento de passivos financeiros inclui as situações em que há uma modificação substancial nos termos e condições de um passivo financeiro existente. Uma modificação substancial nos termos ocorre quando o valor presente descontado dos fluxos de caixa sob os novos termos, incluindo
quaisquer taxas pagas líquidas de quaisquer taxas recebidas e descontadas usando a taxa de juros efectiva original, é pelo menos 10% diferente do valor
presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo financeiro original.
As seguintes transacções são realizadas pelo Banco no curso normal dos negócios, em termos dos quais se transferem activos financeiros directamente
para terceiros ou entidades estruturadas ou se modifica os termos contratuais do activo e se desreconhece ou se continua a reconhecer o activo:
Modificações sem desreconhecimento (modificação dos fluxos de caixa contratuais)

Créditos com reestruturação da dívida são créditos em que as novas condições do contrato (como uma taxa de juro mais baixa) são obrigatórias
por lei e não incluem as mesmas condições de negócio de um novo produto que o Banco estaria disposto a oferecer a um cliente com um perfil
de risco semelhante.

(estágio 3)
Perdas de crédito
esperadas ao longo da vida
com base em garantias
descontadas.

Uma modificação de um activo financeiro é substancial e, portanto, resulta no desreconhecimento do activo financeiro inicial, quando as condições contractuais modificadas são alteradas para reflectir as condições actuais na data da modificação, e não são apenas uma tentativa de recuperar os montantes
em aberto. Quando a modificação não resultar num desreconhecimento contabilístico, o activo inicial continua a ser reconhecido.

•

(estágio 2)
perdas de crédito esperadas
num prazo de 12 meses

Se os fluxos de caixa contratuais de um activo financeiro mensurado pelo custo amortizado forem modificados (modificados ou reestruturados, incluindo as reestruturações problemáticas), o Banco determina se é uma modificação substancial, que resulta no desreconhecimento do activo existente e
no reconhecimento de um novo activo, ou se a alteração é simplesmente uma modificação não substancial dos termos existentes que não resulta em
desreconhecimento.

Movimento em perdas de crédito esperadas ao
longo da vida desde o reconhecimento inicial

O crédito existente não é desreconhecido. A quantia bruta escriturada do activo financeiro é recalculada como o valor presente das futuras receitas de
caixa estimadas durante a vida esperada do activo financeiro renegociado ou modificado, descontado à taxa de juro efectiva original do activo financeiro.
As modificações são incluídas na perda de crédito esperada.
•

Crédito a clientes
Aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial (SICR)
Para determinar se um crédito sofreu um aumento significativo no risco de crédito, a probabilidade de incumprimento (“PD”, na sigla inglesa) do activo
calculado na data de contratação é comparada com a PD calculada na data do balanço. A data de contratação é definida como a data mais recente em que
o Banco teve a oportunidade de definir ou redefinir o preço do crédito com base no resultado da avaliação do risco original ou actualizado. Uma mudança
nos termos resulta no desreconhecimento do crédito/facilidade original e no reconhecimento de um novo crédito/facilidade.
Os pressupostos utilizados para avaliar o aumento significativo do risco de crédito (“SICR”, na sigla inglesa) são reavaliados e, se necessário, actualizados
pelo menos uma vez por ano.
Qualquer facilidade de crédito que esteja vencida há mais de 30 dias ou, no caso de produtos com base em prestações, uma prestação vencida é automaticamente considerada como um aumento significativo no risco de crédito.
Além da avaliação quantitativa baseada em PDs, são aplicadas considerações qualitativas para determinar se as exposições individuais sofreram um
aumento significativo no risco de crédito. Uma dessas considerações qualitativas é o surgimento de exposições de pequenas e médias empresas (PMEs)
e comércio na lista de observação/acompanhamento de crédito.
Qualquer facilidade actualizada que tenha sofrido uma reestruturação por dificuldades (ou seja, uma modificação dos fluxos de caixa contractuais para
evitar que um cliente entre em incumprimento) será considerada como tendo sofrido um aumento significativo no risco de crédito e será divulgada, no
mínimo, no estágio 2.
O risco de crédito sobre uma exposição não é considerado significativamente mais elevado do que na origem se não forem determinados indicadores
qualitativos de um aumento significativo do risco de crédito e se a comparação da PD da data de relato com a PD da data de origem não indicar que
ocorreu um aumento significativo do risco de crédito. Não é aplicado qualquer período mínimo para a transição do estágio 2 para o estágio 1, excepto no
caso de exposições em dificuldades reestruturadas e consolidadas, que devem permanecer no estágio 2 durante um período mínimo de 6 meses antes
da reentrada no estágio 1.
O Banco não aplica a isenção de baixo risco de crédito.

Activos financeiros com imparidade
Os créditos são considerados como créditos em imparidade se enquadrarem na definição de incumprimento.
A definição de incumprimento que o Banco aplica para calcular as perdas de crédito esperadas de acordo com a NIRF 9 foi alinhada com a definição
aplicada para calcular o capital regulamentar em todas as carteiras, e o aplicado na gestão operacional de crédito, e para efeitos de gestão interna do risco.

Modificações com desreconhecimento (empréstimos a retalho)

O processo para modificar um empréstimo sem imparidade é substancialmente o mesmo que o processo para atribuir um novo empréstimo, incluindo
reavaliar o risco de crédito do cliente, reavaliar o activo e celebrar em um novo contrato legal.
O activo existente é desreconhecido e um novo activo é reconhecido pelo justo valor com base nos termos contractuais modificados.

h) Activos tangíveis
Os edifícios são mensurados pelos valores reavaliados, líquidos de depreciações acumuladas. Os restantes itens dos activos tangíveis são registados pelo
seu custo histórico ou custo considerado, líquido de depreciações acumuladas e de imparidades por redução do seu valor recuperável. O custo histórico
inclui despesas que são directamente atribuíveis à aquisição dos bens.
O Banco adoptou um modelo de reavaliação dos seus edifícios. Se a quantia registada do activo é aumentada em resultado de uma reavaliação, o aumento
será reconhecido no capital próprio, na componente do excedente de reavaliação. O aumento deve ser reconhecido nos resultados até ao ponto em que
reverta uma diminuição de reavaliação do mesmo activo anteriormente reconhecido nos resultados. O justo valor é obtido através do valor de mercado
em conformidade com as reavaliações efectuadas por avaliadores independentes. As reavaliações devem ser efectuadas a cada 5 anos.
Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do activo ou reconhecidos como um activo separado, conforme apropriado, somente quando
for provável que benefícios económicos futuros associados ao item fluirão para o Banco e o custo do item possa ser mensurado de forma fiável. A quantia
escriturada de qualquer peça de reposição é anulada. Todos os outros custos com reparações e manutenções são reconhecidos nos resultados durante
o período em que são incorridos.
As benfeitorias em edifícios arrendados são todas as melhorias feitas num imóvel que o Banco arrenda ao abrigo de uma locação operacional, a fim de
preparar o imóvel para o seu uso pretendido e do qual se espera que o Banco beneficie durante mais de um ano. As benfeitorias são capitalizadas como
activos tangíveis.
O valor contabilístico dos activos tangíveis é revisto em termos de perdas por imparidade quando existem eventos ou alterações nas circunstâncias
que indicam que o valor contabilístico pode não ser recuperável. Se tal indicação existir e se o valor contabilístico exceder o valor recuperável, o
valor dos activos é reduzido até ao seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o justo valor do activo menos os custos de venda e
o valor de uso.
As depreciações são contabilizadas de forma a reduzir o valor dos activos até ao seu valor residual durante a sua vida útil estimada, recorrendo ao método
das quotas constantes. O valor residual dos activos, as vidas úteis e os métodos de reintegração são revistos e ajustados em cada data de balanço, se tal
for considerado adequado.
As vidas úteis estimadas das principais classes de activos tangíveis são:

Desta forma, as exposições são consideradas em incumprimento quando estão vencidas há mais de 90 dias ou, no caso de produtos a termo, quando
existem mais de 3 prestações não pagas.

Imóveis e instalações

Uma exposição é considerada em incumprimento quando existem indicadores qualitativos de que o devedor, provavelmente, não pagará a totalidade das
suas obrigações de crédito sem que o Banco recorra a quaisquer acções, como seja o accionar de garantias.

Equipamento informático

4 anos

Mobiliário e acessórios

10 anos

Quaisquer reestruturações conturbadas de contas que tiveram um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial são definidas
como eventos de incumprimento.

Equipamento de escritório

10 anos

Equipamento de segurança

5 anos

Considera-se que as contas deixam de estar em incumprimento se satisfizerem rigorosamente a definição de “cura”, determinada ao nível da carteira e
com base na análise de taxas de incumprimento. A “cura” por incumprimento na Banca Corporativa é determinada com base no julgamento de um comité.

Veículos

4 anos

Crédito adquirido ou originado com imparidade
São os activos financeiros que satisfaçam a definição acima referida de crédito em imparidade no reconhecimento inicial.

Abates
O abate do crédito deve ocorrer quando não é economicamente viável tentar obter recuperações adicionais do crédito, ou seja, quando não há uma expectativa razoável de recuperação da quantia escriturada do activo (montante bruto menos as perdas por imparidade originadas). Tanto no crédito a retalho
como no crédito corporativo, para créditos com garantia e sem garantia, os abates não podem ocorrer se existir evidência de pagamento recente. Cada
carteira de crédito articulou uma política de abate alinhada com os princípios da NIRF 9, tendo em conta o contexto de negócios dessa carteira, e quando
ao nível das carteiras de retalho as definições de abate foram determinadas com referência à análise da materialidade das recuperações posteriores ao
abate. Desta forma, na carteira de retalho os empréstimos sem garantia são normalmente abatidos após 12 a 15 prestações vencidas acumuladas e os
empréstimos com garantia são abatidos na sequência da execução da mesma.
Na carteira corporativa é seguida uma abordagem criteriosa de abate, baseada numa avaliação caso a caso pelo comité de crédito. Não são efectuados
abates parciais nas carteiras de crédito e, sempre que necessário, são criadas provisões adicionais em relação aos activos irrecuperáveis até ao momento
em que a remissão final possa ocorrer.

Actividades de cobrança e aplicação pós-abate
Para créditos sem garantias, as estratégias de cobrança que ocorrem após o abate incluem a transferência da conta de cobrança de dívidas externas.
Adicionalmente, são realizadas campanhas de liquidação para encorajar os clientes a liquidar a sua dívida pendente. Para os créditos com garantias,
qualquer saldo residual posterior à realização da garantia, e após o abate, é transferido para a conta de cobranças de dívidas externas.

Outros activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Todo o dinheiro físico é classificado no estágio 1. As outras exposições são classificadas no estágio 1, a menos que exista evidência específica de perda
de valor recuperável e, nesse caso, esses activos são classificados no estágio 3. As perdas de crédito esperadas para dinheiro físico são zero e as perdas
de crédito esperadas para equivalentes de caixa são calculadas utilizando a abordagem da taxa de perdas.

Contas a receber
As perdas de crédito esperadas em contas a receber é calculada utilizando a abordagem simplificada. Daqui, resulta o reconhecimento de uma perda de
crédito esperada permanente.

Títulos de investimento
Os parâmetros de imparidade para títulos de investimento são determinados utilizando modelos apropriados, em que os modelos a aplicar são determinados
com referência ao emitente do título e à natureza do instrumento de dívida. Os testes para um aumento significativo no risco de crédito, e nas definições
de incumprimento, são então aplicados e a perda de crédito esperada é calculada da mesma forma que os créditos. O aumento significativo nos limites
de risco de crédito aplicados aos títulos de investimento é o mesmo que o aplicado na carteira de crédito corporativo, para assegurar consistência na
identificação de um aumento significativo no risco de crédito da contraparte, e em particular nas exposições semelhantes. O Banco não usa o pressuposto
de baixo risco de crédito para títulos de investimento, incluindo as Obrigações de Tesouro.

g) Transferências, modificações e desreconhecimento
Os activos financeiros são desreconhecidos quando:

•
•
•

Os direitos ou obrigações contractuais expiram ou são extintos e cancelados, por exemplo, quando ocorre uma venda ou liquidação definitiva;
São transferidos e se cumprem os critérios de desreconhecimento da NIRF 9; ou
Os termos contractuais do instrumento são substancialmente modificados e os critérios de desreconhecimento da NIRF 9 são cumpridos.

Os activos financeiros não são reconhecidos quando o Banco transfere o direito contractual de receber fluxos de caixa do activo ou assume uma obrigação
de pagar todos os fluxos de caixa do activo a outra entidade, isto é, por um acordo nos termos da NIRF 9.

Instalações arrendadas

50 anos
Consoante a vigência do contrato

Os ganhos ou perdas resultantes da alienação de activos tangíveis são determinados com base na diferença entre o valor da venda e o seu valor contabilístico, sendo a diferença reconhecida em resultados.

i) Benefícios dos empregados
i) Benefícios de curto-prazo
Os benefícios de curto-prazo consistem em salários, bónus e benefícios não monetários, tais como contribuições para assistência médica e serviços
gratuitos. Não abrangem benefícios baseados no capital nem prestações em caso de cessação do contrato de trabalho.
As obrigações em termos de benefícios de curto prazo dos empregados são avaliadas de forma não descontada e levadas a custos quando o serviço
relacionado é prestado.
O Banco reconhece um passivo e a despesa com bónus aos colaboradores e aos administradores quando é provável que os benefícios económicos sejam
pagos e o seu valor possa ser mensurado. A despesa é reconhecida nos custos com o pessoal.
ii) Provisão para férias
O Banco reconhece a totalidade dos direitos adquiridos pelos seus colaboradores relativamente ao gozo de férias anuais. A despesa é reconhecida nos
custos com o pessoal.
iii) Plano de incentivos a médio prazo
O Banco opera um plano de remuneração dos empregados com base em acções liquidadas em dinheiro.
Os prémios concedidos ao abrigo de planos liquidados em dinheiro resultam num passivo que é reconhecido e mensurado ao justo valor, até à liquidação,
de acordo com a NIRF 2. Uma despesa relativa a serviços passados é reconhecida em resultados em função dos serviços prestados pelos colaboradores
durante o período de aquisição dos direitos.
Em 31 de Dezembro de 2021, não foram reconhecidas pelo Banco responsabilidades de pagamento com base em acções.
O sistema de pagamento com base em acções é gerido por um fundo de acções em que o Banco efectua pagamentos antecipados do valor das opções
sobre acções atribuídas à data da concessão, resultando no desreconhecimento da obrigação de pagamento com base em acções e no reconhecimento
de um devedor pré-pago, que o Banco divulga na demonstração do rendimento integral durante o período de aquisição de direitos da atribuição original
concedida aos colaboradores. O processo é controlado pelos accionistas e o Banco recebe a informação para reconhecer as despesas e obrigações
futuras nas demonstrações financeiras.

j) Activos intangíveis
i) Programas informáticos, listas de clientes e outros activos intangíveis
Os activos intangíveis do Banco incluem:
Os activos intangíveis gerados internamente (incluindo programas informáticos e outros activos, tais como marcas registadas ou patentes), que são capitalizados quando os requisitos da NIC 38 relativos ao reconhecimento de activos gerados internamente são satisfeitos.
Os custos externos de desenvolvimento de software informático são capitalizados quando podem ser claramente associados a um sistema estratégico e
único do qual resultará um benefício para o Banco durante mais do que um período financeiro que excederá os custos incorridos. Todos os outros custos
relacionados com activos intangíveis são capitalizados durante o período financeiro incorrido.
A mensuração dos activos intangíveis tem por base o custo menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade. A amortização é efectuada
numa base de quotas constantes ao longo da vida útil do bem. A vida útil de cada activo é avaliada individualmente. Os valores de referência utilizados
na avaliação da vida útil de cada activo são:
Custos de software e desenvolvimento
Outros

3 anos
3 - 10 anos
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Imparidade de activos intangíveis
A Administração revê a quantia escriturada dos activos intangíveis sempre que existam evidencias objectivas de imparidade. Uma perda por imparidade
é imediatamente reconhecida no resultado como parte das despesas operacionais quando a quantia escriturada é superior ao valor recuperável. O valor
recuperável é o mais elevado entre o justo valor menos os custos de venda e o valor em uso.

k) Passivos, provisões, e passivos contingentes

O uso mais significativo de julgamentos e estimativas é detalhado como segue:

Activos por impostos diferidos
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos relativamente a prejuízos fiscais na medida em que seja provável que haja lucros tributáveis futuros
para utilizar os prejuízos, com base na revisão do orçamento por parte da gestão e na informação prospectiva.

i) Provisões

Apesar dos lucros registados ao longo do ano, o Banco tem vindo a sofrer perdas e as perspectivas futuras da economia são incertas devido aos impactos
adversos da COVID- 19. Isto dá origem a incerteza sobre se o Banco irá gerar lucros tributáveis suficientes para utilizar o benefício de forma consistente.

As provisões mais significativas estão relacionadas com litígios e reclamações. O Banco reconhece uma provisão quando se pode fazer uma estimativa
fiável da potencial perda e a realização desta é mais fiável que o contrário.

O activo por impostos diferidos relacionado com prejuízos fiscais não foi reconhecido no exercício em curso. A Administração efectuou uma avaliação e
adoptou uma abordagem prudente relativamente a aumentos de activos por impostos diferidos.

ii) Passivos contingentes e compromissos

Imparidade de activos financeiros

O Banco divulga um passivo contingente ou compromissos quando:

Ao determinar se uma perda por imparidade deve ser reconhecida, o Banco avalia se existem dados observáveis que indiquem uma diminuição mensurável dos fluxos de caixa futuros estimados de uma carteira de créditos. O objectivo da mensuração de uma perda por imparidade é produzir uma medida
quantitativa da exposição do Banco ao risco de crédito.

•

Tem uma obrigação potencial que resulta de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou
mais acontecimentos futuros incertos que não se encontram sob o controlo total do Banco; ou

•

Tem uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados mas que não é reconhecida porque:

Avaliações colectivas de imparidade dos activos financeiros do Banco

(i) não é provável que o seu pagamento venha a ser exigido; ou

São usadas técnicas de modelagem de regressão para determinar quais as características do mutuário e da transacção preditiva de certos comportamentos, com base em relacionamentos observados em dados históricos relacionados ao grupo de contas ao qual o modelo será aplicado. Isto resulta na
produção de modelos que são usados para prever parâmetros de deterioração (PD, LGD e EAD) com base nas características preditivas identificadas por
meio do processo de regressão.

(ii) não é possível fazer uma estimativa fiável do valor da obrigação, que não pode ser mensurado com fiabilidade suficiente.

l) Locações
A determinação sobre se um contrato é ou contém transacções de locação financeira baseia-se na sua substância e na data de início e requer uma avaliação do uso de uma propriedade ou activos específicos e da existência de transmissão do direito de uso.
i) Banco como locatário
No momento inicial, o Banco reconhece um direito de uso do activo (ROUA, na sigla inglesa) e a responsabilidade de locação correspondente em relação
a todos os contratos de locação em que é 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 (definidos como activos de locação com um valor de substituição igual ou inferior a 100.000
Meticais no início do contrato de locação).
O passivo da locação é inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos de locação pendentes na data de início, descontado com base na taxa
implícita no contrato de locação. Se esta taxa não puder ser prontamente determinada, o Banco utiliza a sua própria taxa de empréstimo adicional, que
será a taxa a que pode emprestar fundos vindo da tesouraria do Banco.
O direito de uso do activo é mensurado ao custo que compreende o montante da mensuração inicial do passivo da locação mais quaisquer custos directos
iniciais e custos de restituição. Quando aplicável, quaisquer pagamentos da locação efectuados na data de início ou antes dessa data, menos quaisquer
incentivos da locação recebidos, são deduzidos do custo. Após o reconhecimento inicial, o direito de uso do activo (ROUA) é tratado de acordo com outros
itens dos activos tangíveis.
Os pagamentos variáveis que não dependem de um índice ou taxa não são incluídos na mensuração da responsabilidade da locação e do direito de uso
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 nas despesas operacionais da linha na demonstração de rendimento integral.
Ao longo da vida do contrato de locação, cada pagamento da locação é imputado entre o passivo da locação e a despesa com juros. A despesa com
juros é imputada à demonstração de resultados durante o período de locação de modo a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo
remanescente do passivo para cada período.

O Banco adoptou a abordagem PD/LGD para o cálculo das perdas de crédito esperadas relativas aos adiantamentos. A perda de crédito esperada é
baseada numa média de três cenários macroeconómicos incorporando um cenário de base, um cenário optimista e um cenário pessimista, ponderados
pela probabilidade de ocorrência.

Mensuração de 12-meses: perdas de crédito esperadas
Retalho
Os parâmetros são determinados numa base conjunta, com as exposições agrupadas ao nível de carteira, no mínimo, e quando apropriado é aplicado um
conjunto com maior volume. Os inputs utilizados para determinar os valores dos parâmetros incluem comportamentos historicamente observados bem
como informação comportamental e demográfica relacionada com as exposições individuais actualmente em carteira.
Os parâmetros PD são determinados através da avaliação da influência que vários factores de risco têm tido nas taxas históricas de incumprimento.
Os parâmetros do montante em exposição na data de incumprimento (“EAD”, na sigla inglesa) são estimados com base nas características do produto
e no comportamento histórico de levantamento e pagamento.
As perdas por incumprimento (“LGD”, na sigla inglesa) são determinadas pela estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados e são ajustadas por informação prospectiva, tal como a taxa de empréstimo principal e o PIB. Estes fluxos de caixa incluem custos directos e receitas provenientes da venda de
garantias. As taxas de recuperação das garantias baseiam-se nos resultados historicamente observados.
Os modelos estatísticos aplicados pressupõem, implicitamente, que os factores de risco que influenciam o risco de incumprimento, o comportamento de
pagamento e as expectativas de recuperação no âmbito dos dados históricos continuarão a ser relevantes no futuro.

Corporativo

O direito de uso do activo é subsequentemente mensurado ao custo menos a depreciação acumulada e as perdas por imparidade.

Os parâmetros são determinados com base na aplicação de modelos estatísticos que produzem estimativas baseadas em informação financeira específica
da contraparte e características das transacções, incluindo a natureza das garantias disponíveis. Devido à natureza especializada destas exposições, os
parâmetros produzidos pelos modelos resultam de um processo robusto de revisão antes de serem aplicados para calcular a perda de crédito esperada.
São aprovados pelo comité de crédito que pode sugerir ajustamentos aos parâmetros modelados.

O activo é depreciado durante o período de locação numa base de quotas constantes, em que a propriedade não é transferida no final do período de
locação. Se a propriedade for transferida no final do período de locação, o activo é depreciado ao longo do período de locação ou vida útil mais curto.

Os parâmetros são calibrados para o cálculo de 12 meses de perdas de crédito esperadas utilizando estruturas a prazo que consideram o risco do mutuário,
idade da conta, comportamento histórico, características da transacção e correlações entre parâmetros.

O Banco aplica a NIC 36 para determinar se o direito de uso do activo está em imparidade e reconhece qualquer perda por imparidade que seja identificada.
O passivo da locação é apresentado no balanço, em credores e em acréscimos de custos.
O direito de uso do activo não é apresentado como uma linha separada na demonstração do balanço, sendo incluído como direito de uso do activo na
respectiva nota dos activos tangíveis.
Para as locações de curto prazo e de baixo valor, que o Banco definiu como sendo todas as outras locações com excepção das locações de imóveis, os
pagamentos da locação são reconhecidos como custos operacionais, distribuídos linearmente ao longo do prazo da locação.

As estruturas a prazo foram desenvolvidas ao longo de toda a vida útil remanescente de um instrumento. O tempo de vida restante é limitado ao prazo
contratual dos instrumentos da carteira, com excepção dos instrumentos com um compromisso não utilizado, tais como cartões de crédito, em que não
é colocado qualquer limite à duração do tempo de vida restante. Nesses casos, o prazo residual é determinado com referência à alteração dos requisitos
do cliente que desencadearia uma revisão dos termos contratuais, por exemplo, um aumento do limite.
As perdas de crédito esperadas em contas sem maturidade definida são descontadas desde a data esperada de incumprimento até à data de relato,
utilizando a taxa de juro efectiva original do activo ou uma aproximação razoável da mesma.

Informação prospectiva

m)Impostos directos e indirectos
Os impostos directos incluem o imposto sobre o rendimento.
Os impostos indirectos incluem vários outros impostos pagos ao Governo central e local, incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
Os impostos indirectos são apresentados separadamente do imposto directo na demonstração do rendimento integral.
Os gastos de imposto compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento são reconhecidos na demonstração
dos resultados, excepto quando se refere a itens da demonstração do rendimento integral que se reconhecem na demonstração do rendimento integral.
i) Impostos correntes

As projecções macroeconómicas para o futuro foram incorporadas nas estimativas de perdas esperadas por meio da aplicação de modelagem quantitativa e ajustes baseados no julgamento especializado. Ambos os ajustamentos quantitativos bem como os baseados no julgamento de peritos estimam o
impacto dos factores macroeconómicos previstos nas perdas de crédito esperadas, utilizando técnicas de regressão.
Os factores macroeconómicos são previstos por um fórum de economistas internos que são independentes das funções de crédito e modelagem do
Banco. Essas previsões económicas incorporam pesquisas económicas internas e externas, bem como as visões da Administração do Banco. Os cenários
de base, optimista e pessimista são utilizados nos cálculos da perda de crédito esperada.
Para alcançar as previsões macroeconómicas, solicita-se então aos economistas internos e externos que atribuam uma probabilidade a cada cenário. As
razões para as probabilidades atribuídas por cada respondente são anotadas e explicadas.

Os activos e passivos fiscais correntes do ano corrente e dos anos anteriores são mensurados pelo montante que se espera recuperar ou pagar às autoridades fiscais. A despesa de imposto sobre o rendimento corrente é calculada ajustando o lucro líquido do ano para itens não tributáveis ou não autorizados.
As taxas e leis fiscais utilizadas para calcular o montante são as que são decretadas ou substancialmente promulgadas pela data da demonstração da
posição financeira.

Os resultados da perda de crédito esperada (ECL) são calculados como resultados médios ponderados por probabilidades em múltiplos cenários macroeconómicos. A criação de cenários macroeconómicos e a determinação das probabilidades associadas são subjectivas, com os resultados de perdas
de crédito esperadas dependentes dos pressupostos aplicados durante o processo.

ii) Impostos diferidos

A tabela abaixo apresenta os factores macroeconómicos mais significativos utilizados como inputs no modelo para estimar a “informação prospectiva”
no cálculo da perda de crédito esperada.

Um passivo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto na medida em que o passivo diferido resulte
do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa transacção que, no momento da transacção, não afecta nem o lucro contabilístico nem o lucro
tributável (prejuízo fiscal).
Um activo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável que haja lucro tributável
para deduzir as diferenças temporárias dedutíveis. Um activo por impostos diferidos não é reconhecido quando resulta do reconhecimento inicial de um
activo ou passivo numa transacção (no momento da transacção) e não afecta nem o lucro contabilístico nem o lucro tributável ou prejuízo fiscal.
Um activo por imposto diferido é reconhecido para prejuízos fiscais não utilizados, na medida em que é provável que haja lucros tributáveis futuros contra
os quais os prejuízos fiscais não utilizados possam ser utilizados.
Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera que sejam aplicáveis no período quando seja realizado o
activo ou seja liquidado o passivo, com base nas taxas fiscais que tenham sido decretadas ou substancialmente decretadas à data de relato.
Os impostos diferidos relacionados com o justo valor dos edifícios, que é reconhecido directamente no rendimento integral, são também reconhecidos
na demonstração do rendimento integral. O imposto diferido reconhecido directamente na demonstração de rendimento integral é subsequentemente
transferido para a demonstração dos resultados sempre que se verifique um ganho ou perda.
Os activos e passivos por impostos correntes são compensados caso exista um direito legalmente exigível de compensar activos e passivos por impostos
correntes com a mesma entidade tributável e a mesma autoridade fiscal. Os activos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos são
compensados com base nos mesmos princípios.

n) Caixa e equivalentes de caixa
Para fins da demonstração de fluxos de caixa, a caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos à ordem em bancos assim como
outros investimentos de elevada liquidez a curto prazo com maturidades originais de três meses ou menos.

o) Contratos de garantia financeira
Os contratos de garantia financeira emitidos pelo Banco são os contratos que exigem um pagamento para reembolsar o titular pelo prejuízo incorrido
devido ao incumprimento do devedor, de acordo com os termos do contrato. Os contratos de garantia financeira são reconhecidos inicialmente como uma
responsabilidade pelo justo valor, acrescido pelos custos da transacção que são directamente atribuíveis à emissão da garantia. Na ausência de dados de
mercado, o justo valor é geralmente o preço de transacção. Subsequentemente, a responsabilidade é medida pelo maior dos dois valores:

•
•

Factores macroeconómicos significativos

Moçambique

Expectativa Optimista (%)

Expectativa de Base (%)

Expectativa Pessimista (%)

2021
1,7

Crescimento do PIB
Inflação (média anual)
Taxa Mimo (período findo)
Moeda (média de 12 meses)
Moçambique

1,7

5,0

5,5

5,0

13,25

13,25

13,25

65,0

65,0

65,0

Expectativa Optimista (%)

2020
Crescimento do PIB
Inflação (média anual)
Taxa Mimo (período findo)
Moeda (média de 12 meses)

2,0

Expectativa de Base (%)

2
3
8
65

(1)
3,1
10,25
69,4

Expectativa Pessimista (%)
(1,5)
3,5
10,5
72

A tabela seguinte reflecte o impacto sobre as disposições da NIRF 9, respeitantes ao crédito a clientes se a ponderação de probabilidade atribuída a cada
um dos cenários fosse aumentada para 100%. A tabela abaixo reflecte apenas o teste de esforço para o segmento de retalho, uma vez que o modelo para
estimar a informação prospectiva no cálculo da perda de crédito esperada só é aplicável para este segmento.
Moçambique

% de variação do total da
provisão da NIRF 9

MT’ milhares

2021
NIRF 9 provisão para imparidade em 31 de Dezembro

296.725

0%

Cenários
Base

227.940

(23%)

o montante da provisão para a perda de crédito esperada sobre o contrato; e

Optimista

154.322

(48%)

o montante inicialmente reconhecido menos o montante acumulado dos rendimentos reconhecidos, de acordo com os princípios da IFRS 15 Receitas
de contratos com clientes.

Pessimista

370.885

25%

p) Eventos subsequentes
À data da emissão destas demonstrações financeiras não houve eventos subsequentes que tenham resultado em quaisquer ajustamentos.

q) Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF requer o uso de determinadas estimativas contabilísticas críticas e requer
também que a Administração exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contabilísticas do Banco. As estimativas, pressupostos e
julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, incluindo expectativas de eventos futuros que se
acredita serem razoáveis nas circunstâncias. Salvo indicação em contrário, os julgamentos aplicados pela Administração na aplicação das políticas contabilísticas são consistentes com o exercício anterior.

Moçambique

% de variação do total da
provisão da NIRF 9

MT’ milhares

2020
NIRF 9 provisão para imparidade em 31 de Dezembro

271.678

0%

Base

258.955

(4.7%)

Optimista

133.423

(51%)

Pessimista

559.488

106%

Cenários
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Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
4. CRÉDITO A CLIENTES

4.3 – Valor bruto dos adiantamentos ao custo amortizado em 31 de Dezembro de 2021, por classe

A rubrica de crédito a clientes decompõe-se como segue:

2021
2021

2020

4.221.253

3.422.866

46.829

87.063

4.268.082

3.509.929

7.576

47.710

Crédito pessoal

Leasing

273.150

51.415

Total de retalho sem garantia

Propriedade comercial

176.570

159.796

Crédito à habitação

493.294

543.627

Crédito comercial

915.096

671.724

65.944

3.066

2.113.728

1.957.415

Valor do crédito a clientes mensurado ao custo amortizado
Juros suspensos
Valor bruto de crédito a clientes
Análise de produtos

Adiantamentos brutos

Total

Adiantamentos de caixa
Banca corporativa
Crédito pessoal
Crédito bruto

222.724

75.176

4.268.082

3.509.929

(744.109)

(894.032)

3.523.973

2.615.897

Imparidade de crédito
Crédito líquido

O crédito bruto a clientes por sector de actividade pode ser resumido como segue:

382.969

46.726

63.599

Leasing

273.150

263.538

9.058

554

766.444

646.507

55.784

64.153

7.576

6.729

121

726

222.724

185.791

25.081

11.852

230.300

192.520

25.202

12.578

915.096

744.550

30.633

139.913

65.944

55.627

4.375

5.942

176.570

-

-

176.570

2.113.728

2.113.728

-

-

Total da banca comercial e corporativa

3.271.338

2.913.905

35.008

322.425

Total de crédito a clientes

4.268.082

3.752.932

115.994

399.156

Total de retalho com garantia

Crédito comercial
Adiantamentos de caixa
Propriedade comercial
Banca corporativa

2020
Total

Crédito à habitação

52.469

51.415

47.179

3.805

431

595.042

386.380

155.762

52.900

Descobertos e adiantamentos

47.710

36.416

5.429

5.865

Crédito pessoal

75.176

50.878

10.656

13.642

122.886

87.294

16.085

19.507

671.724

436.437

60.480

174.807

3.066

2.963

-

103

159.796

-

159.796

-

1.957.415

1.833.486

123.929

-

Total da banca comercial e corporativa

2.792.001

2.272.886

344.205

174.910

Total de crédito a clientes

3.509.929

2.746.560

516.052

247.317

2021

2020

Saldo no início do exercício

894.032

1.126.570

Créditos abatidos durante o exercício

(163.960)

(227.462)

788.791

40.411

Construção e imobiliário

101.529

13.290

1.062.546

1.510.704

Instituições financeiras

725.243

915.999

Total de retalho sem garantia

Empresas de serviços

222.778

253.794

Crédito comercial

Particulares

840.619

678.010

Transporte e comunicação

526.576

97.721

4.268.082

3.509.929

Leasing
Total de retalho com garantia

Adiantamentos de caixa
Propriedade Comercial
Banca corporativa

Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

3.597.017

2.661.977

339.477

595.563

Transferência do estágio 2 para o estágio 1

-

33.581

(33.581)

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 1

-

4

-

(4)

Estágio 1

5. IMPARIDADE DE ACTIVOS FINANCEIROS
5.1. Imparidade de activos financeiros
Análise do movimento em imparidade no crédito concedido apresenta-se como segue:

Estágio 2
Transferência do estágio 1 para o estágio 2

-

(59.641)

59.641

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 2

-

-

459

(459)

Transferência do estágio 1 para o estágio 3

-

(25.503)

-

25.503

Transferência do estágio 2 para o estágio 3

-

-

(32.698)

32.698

(227.462)

-

-

(227.462)

140.374

136.142

182.754

(178.522)

3.509.929

2.746.560

516.052

247.317

Estágio 3

Créditos abatidos
Novos negócios e outras variações na exposição
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Estágio 1

Estágio 3

151.957

Agricultura

A variação na quantia bruta dos créditos a clientes mensurados ao custo amortizado apresenta-se como segue:

Estágio 2

339.201

2020

4.2 Variação da quantia bruta dos créditos a clientes mensurados ao custo amortizado

Estágio 1

543.627

2021

Indústria e comércio

Estágio 3

493.294

Adiantamentos brutos

4.1. Crédito bruto a clientes por sector de actividade

Estágio 2

Crédito à habitação

Descobertos e adiantamentos

Descobertos e adiantamentos

Estágio 1

Estágio 2

Nova imparidade líquida criada

54.271

110.166

Aumento de imparidade

314.761

462.064

Redução de imparidade

(260.490)

(351.898)

(40.234)

(115.242)

744.109

894.032

Imparidade do estágio 3

347.178

247.142

Imparidade do estágio 1 e 2

396.931

646.890

744.109

894.032

2021

2020

Nova imparidade criada

(57.336)

(110.166)

- Crédito a clientes

(54.271)

(110.166)

Juros suspensos
Saldo no fim do exercício
Inclui:

Estágio 3

3.509.929

2.746.560

516.052

247.317

Transferência do estágio 2 para o estágio 1

-

91.207

(91.207)

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 1

-

13.695

-

(13.695)

Estágio 1

Decomposição da imparidade na demonstração do rendimento integral:

Estágio 2
Transferência do estágio 1 para o estágio 2

-

(84.844)

84.844

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 2

-

-

1.672

(1.672)

Transferência do estágio 1 para o estágio 3

-

(96.637)

-

96.637

Transferência do estágio 2 para o estágio 3

-

-

(214.816)

214.816

(163.960)

-

-

(163.960)

922.113

1.082.951

(180.551)

19.713

4.268.082

3.752.932

115.994

399.156

Estágio 3

Créditos abatidos
Variação líquida da carteira de crédito (novos
empréstimos e outras variações)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

-

Títulos de investimento

Recuperações de créditos abatidos
Perdas por imparidade de activos financeiros

(3.065)

-

73.273

139.034

15.937

28.868

5.2. Análise das provisões por classe
As provisões por classe apresentam-se como segue:
2021
Perda de crédito esperada

Como podemos ajudar?

Crédito à habitação

94 488

21 355 999
www.fnb.co.mz
*Linha verde

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

160.495

74.291

28.926

57.278

27.850

24.464

2.832

554

188.345

98.755

31.758

57.832

991

226

40

725

36.375

16.342

8.185

11.848

Total de retalho sem garantia

37.366

16.568

8.225

12.574

Crédito comercial

268.153

125.227

10.726

132.200

11.424

4.072

1.409

5.943

Propriedade comercial

138.630

-

-

138.630

Banca corporativa

100.191

100.191

-

-

Total da banca comercial e corporativa

518.397

229.490

12.135

276.773

Total da Perda de crédito esperada

744.109

344.813

52.118

347.178

Leasing
Total de retalho com garantia
Descobertos e adiantamentos

*

Total

Crédito pessoal

Adiantamentos de caixa
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Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
5.3 Imparidade de outros activos financeiros

A reconciliação das provisões com o total de créditos mensurados ao custo amortizado apresenta-se como segue:
Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019

Estágio 1

1.126.570

Estágio 2

468.800

A análise do movimento em imparidade de títulos de investimento mensurados ao custo amortizado é a seguinte:

Estágio 3

115.090

2021

2020

71.218

71.218

3.065

-

542.681

Estágio 1

Saldo no início do exercício

Transferência do estágio 2 para o estágio 1

-

11.147

(11.147)

-

Nova imparidade líquida criada

Transferência do estágio 3 para o estágio 1

-

3

-

(3)

Estágio 2

Aumento de imparidade

30.612

10.244

Redução de imparidade

(27.547)

(10.244)

Saldo no fim do exercício

74.283

71.218

Transferência do estágio 1 para o estágio 2

-

(3.608)

3.608

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 2

-

-

443

(443)

Caixa e equivalentes de caixa

Transferência do estágio 1 para o estágio 3

-

(1.031)

-

1.031

Transferência do estágio 2 para o estágio 3

-

-

(12.190)

12.190

As notas e moedas são classificadas no estágio 1. As outras exposições são também classificadas no estágio 1, a menos que exista evidência específica de
perda de valor recuperável e, nesse caso, são classificadas no estágio 3. As perdas de crédito esperadas em notas e moedas são equivalentes a zero. A perda
de crédito esperada para outros activos é calculada usando a abordagem da taxa de perda. Neste período de relato a taxa de perda foi considerada como
estando próxima de zero.

(227.462)

-

-

(227.462)

110.166

(289.801)

365.576

34.391

Juros suspensos

(115.242)

-

-

(115.242)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

894.032

185.510

461.380

247.142

Estágio 3

Créditos abatidos
Aumento (diminuição) de imparidades

Contas a receber
As contas a receber correntes são classificadas no estágio 1 e as que estão em mora mas não estão em incumprimento são classificadas no estágio 2. As
contas a receber em atraso são classificadas no estágio 3. A perda de crédito esperada para outros activos é calculada usando a abordagem da taxa de perda.
Neste período de relato a taxa de perda foi considerada como estando próxima de zero.

Títulos de investimento
Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

894.032

185.510

461.380

247.142

Transferência do estágio 2 para o estágio 1

-

6.620

(6.620)

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 1

-

939

-

(939)

Transferência do estágio 1 para o estágio 2

-

(41.966)

41.966

-

Transferência do estágio 3 para o estágio 2

-

-

536

(536)

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3
Transferência do estágio 1 para o estágio 3

-

(90.392)

-

90.392

Transferência do estágio 2 para o estágio 3

-

-

(195.860)

195.860

(163.960)

-

-

(163.960)

54.271

284.102

(249.285)

19.453

(40.234)

-

-

(40.234)

744.109

344.813

52.117

347.178

2021

2020

Créditos abatidos
Aumento (diminuição) de imparidades
Juros suspensos
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Os parâmetros de imparidade dos títulos de investimento (PD, LGD e EAD) são determinados utilizando modelos apropriados, que atendem ao emitente do
título e à natureza do instrumento de dívida. Os testes para um aumento significativo no risco de crédito, bem como as definições de incumprimento, são
então aplicadas e a perda de crédito esperada é calculada da mesma forma que os empréstimos a clientes. O aumento significativo nos limites de risco de
crédito aplicados aos títulos de investimento é o mesmo que o aplicado na carteira de crédito corporativo, para assegurar que existe consistência na identificação de um aumento significativo no risco de crédito para uma contraparte em particular e para exposições semelhantes.

6. CONTAS A RECEBER
2021

2020

Contas de regularização e compensação

34.235

51.688

Pagamentos antecipados

73.800

62.421

Imóveis em dação

41.850

6.250

Outras contas a receber

89.344

90.884

239.229

211.243

Está incluído nos pagamentos antecipados de 73.800 milhares de meticais, o montante de 44.174 milhares de meticais (Dezembro 2020: 23.370 milhares de meticais) relativo a um regime de opção de compra de acções ao abrigo da assunção de um fundo de responsabilidade gerido pelo RMB Morgan Stanley. As opções sobre acções são atribuídas a indivíduos e são acumuladas antecipadamente através do fundo, sendo atribuídas em três anos.
Quando as opções sobre acções são atribuídas e todas as condições são satisfeitas, os pagamentos aos beneficiários são feitos a partir do fundo (a nota
11 contém detalhes adicionais).

As imparidades no estágio 3, por sector, podem ser resumidas como segue:

7. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

Valor bruto no estágio 3 por sector:
Agricultura

3

14.534

76.226

9.689

Indústria e comércio

152.858

143.226

Empresas de serviços

41.820

7.358

Particulares

76.271

72.335

347.178

247.142

Construção e imobiliário

Activos por impostos correntes

725

5.955

Leasing

554

432

138.629

-

57.278

52.375

132.200

174.703

5.943

104

11.8499

13.573

Propriedade comercial
Crédito à habitação
Crédito comercial
Adiantamentos de caixa
Crédito pessoal

347.178

247.142

76.270

72.335

270.908

174.807

347.178

247.142

As imparidades do estágio 3, por segmento, podem ser sumarizadas como segue:
Retalho
Comercial

Imóveis

NPL/estágio 3 por sector:
Agricultura

3

14.612

80.710

9.708

Indústria e comércio

190.945

144.475

Empresas de serviços

44.902

6.162

Particulares

82.596

72.360

399.156

247.317

Construção e imobiliário

O valor bruto no estágio 3, por produto, pode ser resumido como segue:
Descobertos e adiantamentos

726

5.865

Leasing

554

431

176.570

-

63.599

52.469

139.913

174.807

Propriedade comercial
Crédito à habitação
Crédito comercial
Adiantamentos de caixa
Crédito pessoal

5.943

104

11.851

13.641

399.156

247.317

82.596

72.407

316.560

174.910

399.156

247.317

Obras em
edificios
arrendados

Direito
de Uso de
EquipaMobiliário
Activos
mento
e
Veículos
(Edifícios informático acessórios
arrendados)

EquipaInvestimento de mentos em
escritório
curso

Total

Custo de aquisição / valor
reavaliado

503,208

272,554

219,498

438,691

57,683

34,535

234,348

Depreciação acumulada

(82,840)

(219,824)

(124,739)

(372,804)

(41,335)

(25,819)

(184,602)

Quantia escriturada

420,368

52,730

94,759

65,887

16,348

8,716

49,746

46,347

754,901

421,278

60,826

56,186

117,211

20,022

7,177

42,472

32,455

757,627

8,925

1,092

105,756

17,209

-

4,828

18,872

18,706

175,388

-

-

(16,188)

(28,484)

(2,109)

-

(1,396)

-

(48,176)

(9,945)

(11,977)

(44,784)

(52,190)

(3,656)

(3,288)

(14,484)

-

(140,324)

110

2,788

(6,211)

12,141

2,091

-

4,281

(4,814)

10,386

420,368

52,729

94,759

65,887

16,348

8,717

49,745

46,347

754,901

46,347

1,806,865

- (1,051,964)

Movimento nos activos
tangíveis

Adições
Alienações
Depreciação

Saldo de fecho
2020

33,980

2021

Ajustamentos e
transferências
2021

34,180

8. ACTIVOS TANGÍVEIS

Saldo de abertura

O valor bruto do estágio 3, por sector, pode ser sumarizado como segue:

2020

Os activos por impostos correntes resultam do pagamento antecipado do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) a partir do ano 2016,
conforme exigido pela legislação. O Banco solicitou um crédito fiscal à Autoridade Tributária e aguarda a nota de crédito.

As imparidades no estágio 3, por produto, podem ser resumidas como segue:
Descobertos e adiantamentos

2021

2020
Custo/valor reavaliado

494,284

264,573

136,141

467,969

59,793

33,613

215,125

32,455

1,703,953

Amortização acumulada

(73,066)

(203,747)

(79,955)

(350,758)

(39,771)

(26,436)

(172,653)

-

(946,326)

Valor contabilístico

421,278

60,826

56,186

117,211

20,022

7,177

42,472

32,455

757,627

Imóveis

Obras em
EquipaMobiliário
ROUA edificios
mento
e
Veículos
Propriedade
arrendados
informático acessórios

EquipaInvestimento de mentos em
escritório
curso

Total

2020
Custo de aquisição / valor
reavaliado

494,284

264,573

136,141

467,969

59,793

33,613

215,125

32,455

1,703,953

Depreciação acumulada

(73,006)

(203,747)

(79,955)

(350,758)

(39,771)

(26,436)

(172,653)

-

(946,326)

Quantia escriturada

421,278

60,826

56,186

117,211

20,022

7,177

42,472

32,455

757,627

431,275

79,164

93,950

102,014

24,127

4,053

55,681

61,311

851,575

Movimento em propriedade e
equipamento
Saldo de abertura
Adições

-

-

-

49,717

-

5,145

1,771

8,534

65,167

(9,997)

(18,338)

(37,764)

(58,424)

(4,105)

(2,021)

(15,602)

-

(146,251)

-

-

-

23,904

(1)

-

622

(37,390)

(12,864)

421,278

60,826

56,186

117,211

20,022

7,177

42,472

32,459

757,627

494,284

264,573

136,141

394,348

59,793

28,468

212,733

61,311

1,703,134

Amortização acumulada

(63,010)

(185,409)

(42,191)

(292,334)

(35,665)

(24,415)

(157,051)

-

(800,075)

Valor contabilístico

431,275

79,164

93,950

102,014

24,127

4,053

55,681

61,311

851,575

Depreciação
Ajustamentos e transferência
Saldo de fecho
2019

O valor bruto no estágio 3, por categoria, pode ser resumido como segue:
Retalho
Comercial

Custo/valor reavaliado
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O Banco reavalia anualmente as vidas úteis, os valores residuais e os métodos de depreciação dos activos tangíveis e intangíveis. Estas avaliações requerem
estimativas de gestão. O Banco adopta o modelo de reavaliação nos imóveis. As variações do justo valor são reconhecidas no capital próprio e o justo valor é
obtido através do valor de mercado em conformidade com as reavaliações efectuadas por avaliadores independentes.

14. IMPOSTOS INDIRECTOS E IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
14.1 Impostos indirectos

A nota q) Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas” contém mais informações sobre o justo valor dos edifícios. A nota 26 contém o detalhe do
justo valor das propriedades reavaliadas.

9. ACTIVOS INTANGÍVEIS

Custos de desenvolvimento de programas informáticos
Ao valor de custo
Amortização acumulada

2021

2020

5.520

6.079

175.106

167.398

(169.586)

(161.319)

Movimento de activos intangíveis
Saldo de abertura

6.079

13.364

Adições

6.184

397

(6.743)

(7.682)

5.520

6.079

Amortizações
Saldo de fecho

10. DEPÓSITOS E CONTAS CORRENTES

Bancos e instituições financeiras
Contas correntes e depósitos à ordem
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Outros depósitos
Acréscimo de juros de depósitos e contas correntes

2021

2020

1.635.668

1.418.121

10.535.515

10.973.799

4.196.610

5.333.623

12.207

17.554

16.380.000

17.743.097

70.249

48.657

16.450.249

17.791.754

2021

2020

Análise geográfica
Moçambique

16.429.174

17.771.304

África do Sul

21.075

20.450

16.450.249

17.791.754

2021

2020

Contas a pagar e acréscimos de custos

299.263

294.770

Proveitos recebidos antecipadamente

201.139

163.658

Passivos com as locações operacionais

103.633

65.845

604.035

524.273

2020

2.035

1.615

2021

2020

14.2 Imposto sobre o rendimento

Imposto diferido
Activo

-

-

Passivo

-

-

261.130

207.573

2021

2020

Resultado antes de impostos directos

285.358

45.044

Acréscimos:

268.075

227.263

Imposto corrente

Depreciação não aceite como custo

7.415

3.442

Custos de exercícios anteriores

1.066

55.372

96.476

46.159

427

981

8.243

5.706

-

4.199

Créditos a trabalhadores e assistência médica

60.817

47.568

Outros

93.631

63.836

(1.295.250)

(1.110.413)

Juros de Obrigações do Tesouro

(511.050)

(487.714)

Juros de Bilhetes de Tesouro

(540.918)

(568.124)

Aumento de provisões

(217.117)

(47.149)

(17.463)

(4.057)

(8.702)

(3.369)

(741.817)

(838.106)

Imposto corrente a 32%

-

-

Taxa de imposto efectiva

0.0%

0.00%

13.508

13.508

261.130

207.573

Imparidades de activos não dedutíveis
Despesas com viaturas ligeiras de passageiros
Actividades de marketing não dedutíveis
Justo valor de activos financeiros

Deduções:

Justo valor de activos financeiros
Outros

Prejuízos fiscais

11. CREDORES E ACRÉSCIMOS DE CUSTOS

2021

Imposto diferido

Retenção de impostos nos juros de títulos de investimento

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pelo Banco com base em regras fiscais. No entanto, em algumas situações, a legislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva e pode dar origem a diferentes interpretações. Nestes casos, os valores contabilísticos resultam da
melhor compreensão do Banco sobre o enquadramento nas suas operações, o que pode ser questionado pelas autoridades fiscais.

Plano de remuneração
O custo com base em acções apresenta-se o como segue:
2021
Plano de incentivo condicional
Valor incluído no rendimento integral

2020

44.174

23.370

44.174

23.370

O propósito destes planos é atrair, incentivar e reter gestores e colaboradores chave no Banco. Os planos são controlados a nível do Grupo, pelo FirstRand
Limited Group. Detalhes adicionais destes planos encontram-se nas demonstrações financeiras anuais do FirstRand Limited Group, com referência ao ano
findo em 31 de Dezembro de 2021.

As autoridades fiscais dispõem da faculdade de rever a posição fiscal do Banco durante um período de cinco (5) anos, podendo destas revisões resultar impostos adicionais devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRPS), Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).
A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que o Banco se encontra sujeito, pelo que não espera que eventuais correcções à matéria
colectável declarada decorrentes de revisões venham a ter efeito material nas demonstrações financeiras do Banco.
O Banco optou por ser prudente e não reconheceu impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais dado que, à data, a recuperabilidade destes nos 5 anos
seguintes afigura-se incerta no contexto actual de instabilidade do mercado.

Prejuízos fiscais ao longo dos exercícios:
2017

2018

2019

2020

2021

(874.326)

(1.451.415)

(823.966)

(838.106)

(741.817)

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2020

12. PROVISÕES
Provisão para
férias
Saldo em 1 de Janeiro de 2021

Litígios

Riscos e perdas
operacionais

Litígios

Prejuízo fiscal do período

Total

Datas de maturidade de prejuízos fiscais

24.933

15.427

-

-

40.360

Aumento durante o exercício

71.364

20.637

7.038

5.689

104.728

Utilizado durante o exercício

(26.458)

(36.960)

(2.536)

(4.597)

(70.551)

69.839

(896)

4.502

1.092

74.537

Saldo em 31 de Dezembro de 2021
Saldo em 1 de Janeiro de 2020

18.273

16.236

-

-

34.509

Aumento durante o exercício

13.607

8.295

-

-

21.902

Utilizado durante o exercício

(6.947)

(9.104)

-

-

(16.051)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

24.933

15.427

-

-

40.360

Os funcionários do Banco podem acumular até 44 dias úteis de licença de férias e não há acréscimos que excedam este número de dias de trabalho. Todas
as férias além deste limite são perdidas quando se vencem e os funcionários perdem o direito a usar estes dias. Todas as férias não usadas, até 44 dias, são
reconhecidas na provisão para férias.

15. CAPITAL SOCIAL
O Banco detém 40.248.431 (2020: 35.192.431) acções ordinárias de 100 meticais cada, autorizadas e emitidas.
Não existem acções não emitidas..

Accionistas
FirstRand Moçambique Holdings, 99.99997% e 40.248.419 acções (2020: 94,93% e 33.407.781 acções)

4.024.842

3.340.778

GCP - Sociedade de Gestão e Controlo de Participações Sociais, 0% e 0 acções (2020: 5,07% e 1.784.639 acções)

-

178.464

FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited, 0.000027% e 11 acções (2020: 0.00003% e 11 acções)

1

1

FirstRand EMA Holdings (Pty) Limited (FREMA), 0.0000002% e 1 acção (2020: 0% e 0 acções)

-

-

4.024.843

3.519.243

2021

2020

A disposição relativa a litígios diz respeito a disputas legais em curso dos antigos funcionários e clientes.
As provisões para riscos e perdas operacionais referem-se a erros, falhas, interrupções ou danos - intencionais ou acidentais - causados por pessoas, processos internos, sistemas ou eventos externos.

16. RESERVAS
16.1. Reservas não distribuíveis

13. PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
2021
Passivos por impostos diferidos

2020

(50.560)

(50.560)

(50.560)

(50.560)

Redução no capital próprio

-

-

Compensação de activos por impostos diferidos

-

-

(50.560)

(50.560)

(64.068)

(64.068)

13.508

13.508

Saldo de abertura

Passivos por impostos diferidos são atribuíveis aos seguintes itens:
Reavaliação de propriedade e equipamento
Compensação de activos por impostos diferidos

Reserva legal*

88.837

88.837

Reserva de reavaliação

144.344

144.344

Reservas estatutárias**

56.393

56.393

289.574

289.574

*À luz da Lei Comercial, o Banco é obrigado a transferir 15% dos lucros anuais após impostos para a reserva legal, até que a reserva seja igual ao valor do capital social. Essa reserva
não está disponível para distribuição, mas pode ser utilizada para recuperar prejuízos ou aumentar o capital.
** De acordo com os estatutos do Banco, o Conselho de Administração pode propor a constituição de outras reservas não previstas na Lei. Essas reservas podem ser para investimentos, dividendos futuros e outro

16.2. Resultados transitados
2021

Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados quando os impostos sobre o rendimento dizem respeito à mesma Autoridade Tributária e
existe um direito legal de compensação.

Resultados transitados

Não houve activos e passivos por impostos diferidos imputados ao rendimento integral durante o exercício.

Total de resultados transitados

2020

(1.590.201)

(1.614.429)

(1.590.201)

(1.614.429)
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Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
17. MARGEM FINANCEIRA

21.2. Empréstimos e adiantamentos a partes relacionadas
Administradores e outro pessoal chave da
direcção (e familiares próximos)

17.1. Juros e rendimentos similares

Crédito a clientes
Outros instrumentos financeiros

2021

2020

789.336

657.812

Empréstimo em dívida em 1 de Janeiro

848.606

Empréstimos concedidos durante o exercício

1.051.968
1.841.304

1.506.418

Crédito a clientes

789.336

657.812

Bilhetes do Tesouro

511.050

487.714

Obrigações do Tesouro

540.918

360.892

1.841.304

1.506.418

2021

2020

533

141

56.328

57.457

263.300

261.372

52.339

69.831

Os instrumentos financeiros são relativos às seguintes categorias:

2021

2020

2021

2020

24.631

40.229

13.482

44.934

6.303

14 143

5.278

13.000

Reembolso de empréstimos durante o exercício

(1.186)

(29.741)

(5)

(44.452)

Empréstimo em dívida em 31 de Dezembro

29.748

24.631

18.755

13.482

Os empréstimos e adiantamentos consistem em hipotecas e acordos de financiamento em prestações.

21.3. Depósitos de partes relacionadas
Administradores e outro pessoal chave da
direcção (e familiares próximos)

17.2 Despesas e encargos similares

Bancos e Instituições de Crédito
Contas correntes e de depósitos à ordem
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Outros depósitos
Custo de juro relacionado (NIRF 16)

2021

10.090

12.913

382.590

401.714

Depósitos em 1 de Janeiro
Depósitos recebidos durante o exercício
Depósitos reembolsados durante o exercício
Depósitos em 31 de Dezembro

2021

2020

1.839

3.199

125.707

137.951

76.552

99.642

91.705

110.487

(73.010)

(101.001)

(87.678)

(122.731)

5.381

1.840

129.734

125.707

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, o saldo de depósitos junto de entidades do grupo ascendeu a 23.152 milhares de meticais (2020: 23.081
milhares de meticais), distribuídos da seguinte forma:

FirstRand Bank Limited
FirstRand Moçambique Holdings, Limitada
2021

2020

816.655

697.716

Taxas e comissões recebidas

460.174

440.240

Taxas e comissões pagas

(66.823)

(57.035)

Outros ganhos
Resultado de operações financeiras

71.276

45.419

352.028

269.092

Outras partes relacionadas

2020

As receitas de juros são provenientes de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e as despesas com juros referem-se a instrumentos
mensurados ao custo amortizado, excluindo os juros dos passivos da locação financeira, que são classificados como instrumentos não financeiros.

18. RESULTADOS DE OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Outras partes relacionadas

2021

2020

21.075

20.450

2.077

2.631

23.152

23.081

2021

2020

187.940

143.985

21.4. Remuneração dos administradores

Administradores executivos - Emolumentos
Remunerações de gestores-chave incluindo administradores executivos do Banco
Salários e pagamentos com base em acções

19. CUSTOS OPERACIONAIS

Administradores não executivos
2021

2020

Serviços prestados como administradores

7.658

5.323

195.598

149.308

Custos com o pessoal

1.063.072

831.510

Salários

1.032.305

804.200

30.767

27.310

208.880

196.466

21.5 Custos operacionais
O Banco incorreu em despesas num acordo de serviços com o FirstRand, Lda. que ascendem a 208.880 milhares de meticais neste exercício (2020: 196.466
milhares de meticais).

Contribuições para a Segurança Social dos funcionários no activo
Custos com empresas do Grupo

Os valores pagos em emolumentos aos administradores são todos benefícios de curto prazo, com excepção dos pagamentos com base em acções.

Depreciações

140.324

146.251

Custos com comunicação

107.138

98.256

Custos de tecnologias da informação

90.475

91.787

21.6 Depósitos à ordem

Custos com locação operacional

45.841

42.638

Aluguer de equipamento, reparações e manutenção

53.607

51.704

O Banco encerrou o exercício de 2021 com um saldo de 647 milhares de meticais (2020: 19.567 milhares de meticais) referentes a contas” Nostro - FirstRand Limitada”.

Custos legais

46.011

33.324

Custos de marketing e publicidade

31.581

27.094

22. OBJECTIVOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

Custos de deslocações e transportes

12.950

10.926

Custos do transporte de valores

14.956

19.605

Custos com segurança

19.511

15.695

O negócio do Banco envolve assumir riscos de uma forma direccionada e uma gestão profissional destes. As funções centrais da gestão de risco do Banco
são: identificar todos os riscos-chave para o Banco, mensurar estes riscos, gerir as posições de risco e determinar o consumo de capital. O Banco revê regularmente as suas políticas e sistemas de gestão de risco para reflectir as mudanças nos mercados, produtos e melhores práticas de mercado.

Impressão de documentos e material de escritório

9.664

11.230

Amortizações

6.743

7.682

Custos de formação

5.200

10.572

Remuneração dos auditores

15.307

13.817

A gestão eficaz do risco é crucial numa organização complexa como a do Banco. Uma cultura forte e sólida de gestão de risco assegura que sejam tomadas
decisões de negócio sólidas que equilibrem adequadamente os vários riscos inerentes a qualquer transacção e as recompensas. Uma cultura de consciência
e compliance do risco é incorporada nas actividades diárias do Banco.

Prémio de seguro

11.926

10.886

O Conselho de Administração reconhece ser o responsável em última análise e quem deve prestar contas aos accionistas relativamente aos seguintes aspectos:

7.249

7.547

Consumíveis
Outros custos

113.478

157.639

2.003.913

1.784.629

A categoria ‘Outros custos’ no valor de 113.478 milhares de meticais (2020: 157.639 milhares de meticais) inclui transacções relacionadas com taxas de
adesão e subscrição, amortização de activos intangíveis, multas e penalidades e outros prejuízos e encargos.

20. CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
2021
Garantias
Cartas de crédito
Linhas de crédito não utilizadas

2020

1.040.784

1.243.351

134.913

72.415

2.277.973

2.148.303

3.453.670

3.464.069

O objectivo do Banco é alcançar um equilíbrio apropriado entre risco e retorno e minimizar potenciais efeitos adversos sobre o seu desempenho financeiro.
O Banco define risco como a possibilidade de perdas ou lucros cessantes, que podem ser causados por factores internos ou externos.

•
•
•
•
•

O processo de gestão do risco e os sistemas de controlo interno;
Identificar, avaliar e gerir os riscos significativos enfrentados pelo Banco;
Assegurar a existência de um sistema adequado de controlo interno para mitigar, a um nível aceitável, os riscos significativos enfrentados pelo Banco;
Assegurar a existência de um processo documentado e testado que permita ao Banco continuar os seus processos comerciais críticos no caso de um
incidente desastroso com impacto nas suas actividades; e
Revisão do sistema de controlo interno para eficácia e eficiência.

O Conselho fornece princípios escritos para a gestão global do risco, bem como políticas escritas que cobrem áreas específicas, tais como risco cambial, o
risco de taxa de juro, o risco de crédito, a utilização de instrumentos financeiros derivados e os instrumentos financeiros não derivados. A auditoria interna é
responsável pela revisão independente da gestão do risco e do ambiente de controlo.
Os riscos resultantes dos instrumentos financeiros a que o Banco está exposto são riscos financeiros que incluem o risco de crédito, o risco de liquidez, o
risco de mercado e o risco operacional.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Banco a cada um dos riscos acima referidos, os objectivos, políticas e processos do Banco para mensurar e gerir esses riscos.

23. RISCO DE CRÉDITO

A 31 de Dezembro de 2021 o Banco possuía 223.537 milhares de meticais de títulos sob custódia, em que o Banco age como agente sem risco de crédito
associado.

O risco de crédito é o risco de o Banco incorrer em perdas financeiras se os seus clientes ou uma outra entidade a que o Banco tenha exposição, não cumprirem
as suas obrigações. O risco de crédito provém principalmente de empréstimos comerciais, ao consumo, adiantamentos, cartões de crédito e outros compromissos de crédito relacionados com a actividade, tais como os derivados de crédito, as garantias bancárias, as cartas de crédito e os averbamentos e fianças.

21. PARTES RELACIONADAS

Uma vez que o risco de crédito é o risco mais elevado do Banco, a Administração gere cuidadosamente a sua exposição. A gestão e controlo do risco de crédito é supervisionada por uma equipa de gestão do risco de crédito que reporta ao Administrador Delegado e aos responsáveis de cada área. O Banco gere
as carteiras de crédito com especial atenção nas interacções entre as várias equipas envolvidas na gestão do risco. Estas acções melhoraram com a adopção
de procedimentos, metodologias e ferramentas contínuas de avaliação e controlo do risco, com a reforma dos procedimentos dos departamentos de crédito
e com a introdução de técnicas desenvolvidas pelo FirstRand Bank Limited.

21.1 Informações relativas a partes relacionadas
O Banco define as partes relacionadas nos seguintes termos:
(i) A empresa-mãe;
(ii) Subsidiárias e empresas do Grupo;

23.1 Gestão do risco de crédito

(iii) Empresas associadas;

Empréstimos e adiantamentos (incluindo empréstimos acordados e garantias)

(iv) Empreendimentos conjuntos;

A estimativa da exposição de crédito é complexa e requer o uso de modelos, uma vez que o valor de um produto varia em função das mudanças das variáveis
do mercado, dos fluxos de caixa esperados e da passagem do tempo. A avaliação de risco de crédito de uma carteira de activos implica estimativas da probabilidade de ocorrência de incumprimentos assim como das taxas de perda associadas e de falhas na correlação entre as contrapartes.

(v) Associados e empreendimentos conjuntos da empresa-mãe e subsidiárias;
(vi) Os bancos que têm influência significativa sobre a empresa-mãe; caso um investidor tenha influência significativa sobre a empresa-mãe é tido como
uma parte relacionada não só da empresa-mãe como também das subsidiárias, incluindo do Banco; se um investidor que tem influência significativa
sobre a empresa-mãe tem subsidiárias, essas subsidiárias também estão relacionadas com o Banco;
(vii) Fundos de benefício pós-emprego (fundos de pensões);
(viii) O pessoal-chave da Administração, concretamente, o Conselho de Administração e a Comissão Executiva do Banco, incluindo qualquer entidade que
presta serviços chaves de gestão de pessoal ao Banco;
(ix) Membros directos da família de membros chave da gestão (cônjuge, parceiro ou com quem vive maritalmente, filhos, filhos de parceiro e dependentes
de ambas as partes); e
(x) Entidades controladas, controladas conjuntamente ou significativamente influenciadas por um indivíduo referido em (viii) e (ix) acima.

O Banco desenvolveu um modelo de apoio à quantificação do risco de crédito. Este modelo de avaliação e pontuação está em uso para todas as carteiras
de crédito e forma a base para mensurar os padrões de risco. Ao mensurar os riscos de crédito dos empréstimos e adiantamentos ao nível da contraparte o
Banco considera três componentes:

•
•
•

A “probabilidade do incumprimento” por parte do cliente ou contraparte das suas obrigações contratuais;
A exposição actual da contraparte e o seu provável desenvolvimento no futuro, do qual deriva “a exposição ao incumprimento” que pode afectar o
Banco; e
A taxa provável de recuperação das obrigações em mora (“perda em caso de incumprimento”).

O modelo é revisto regularmente, de modo a monitorar a sua robustez em relação ao desempenho actual, e é alterado, quando necessário, para optimizar a
sua eficácia.
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23.2 Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação

Crédito bruto-2020

O Banco gere os limites e controla as concentrações de risco de crédito, onde quer que estas estejam identificadas, em particular no que respeita a contrapartes individuais, em grupo e em indústrias). O Banco estrutura os níveis aceitáveis de risco de crédito estabelecendo limites no valor do risco aceite em
relação ao cliente ou grupo de clientes que contraem empréstimos e também em função dos segmentos industriais e geográficos. Estes riscos são supervisionados numa base periódica e sujeitos a uma revisão anual, ou por período inferiores, quando necessário. Os limites no nível de risco de crédito por produto
e sector industrial são reportados trimestralmente ao Conselho de Administração. Os ajustes a estes limites são efectuados e aprovados individualmente.
A exposição de qualquer cliente, incluindo bancos, é restringida pelos sublimites que cobrem os riscos reconhecidos e não reconhecidos no balanço e os limites diários de risco em relação a itens de negociação, tais como os contratos cambiais a termo. A exposição actual em relação aos limites é supervisionada
diariamente e a exposição ao risco de crédito é periodicamente gerida através da análise da capacidade dos clientes de liquidarem as prestações mensais
em dívida, alterando quando necessário os limites do empréstimo.
Os limites de crédito são revistos em função da evolução das condições económicas, de mercado, das análises de crédito e das avaliações periódicas da probabilidade de incumprimento. Alguns dos controlos específicos e medidas de mitigação são constituídos por:

MT

FR 1 – 25

FR 26 – 90

FR 91 – 100

Retalho
Estágio 1

-

440.515

33.160

Estágio 2

-

-

171.846

Estágio 3

-

-

72.407

Total do crédito a retalho

-

440.515

277.413

Estágio 1

-

187.447

251.612

Estágio 2

-

411

219.865

Comercial

Estágio 3

-

-

174.910

(a) Garantias

Total do crédito comercial

-

187.858

646.387

O Banco implementa diversas políticas e práticas para reduzir o risco de crédito. A mais tradicional é a obtenção de garantias sobre os empréstimos concedidos, que constitui uma prática comum. O Banco implementou orientações sobre a aceitabilidade das classes específicas de garantias suplementares ou
de redução de risco de crédito.

Corporativo
Estágio 1

103

1.372.620

461.105

Estágio 2

-

2.330

121.599

Estágio 3

-

-

-

Total do crédito corporativo

103

1.374.949

582.704

Total

103

2.003.322

1.506.504

Os principais tipos de garantia para empréstimos e adiantamentos são:
(i) Hipotecas sobre imóveis;
(ii) Penhor sobre os bens comerciais, nomeadamente, as propriedades, os inventários e as contas a receber;
(iii) Penhor sobre instrumentos financeiros, tais como os títulos de dívida e capital; e
(iv) Garantias dos accionistas (corporativos ou particulares).

Perda de crédito esperada - 2021

Os financiamentos e empréstimos a longo prazo a entidades empresariais são geralmente garantidos; as linhas de crédito individuais rotativas são geralmente concedidas sem garantia. A fim de minimizar a perda de crédito, o Banco procurar obter garantias adicionais da contraparte assim que forem detectados
indicadores de imparidade para os créditos individuais relevantes.

Crédito à habitação

493.294

Provisões

-

FR 91 – 100

Retalho
-

26.601

71.591

-

-

39.834

Estágio 3

-

-

76.269

Total do crédito a retalho

-

26.601

187.691

Estágio 1

-

36.241

93.247

Estágio 2

-

-

12.283

Estágio 3

-

-

270.907

274.942

Total do crédito comercial

-

36.241

376.437

2021

Exposição
fora do
balanço

FR 26 – 90

Estágio 2

Crédito Comercial

Divulgação da exposição máxima ao risco de crédito
Quantia bruta
escriturada

FR 1 – 25

Estágio 1

O quadro abaixo apresenta uma análise da exposição máxima ao risco de crédito dos activos financeiros registados ao custo amortizado bem como a repartição das garantias por classe de adiantamento:

Montantes expressos em milhares de
Meticais

MT

Exposição
máxima ao risco
de crédito

160.495

333.119

Sem
garantias

Com
garantias

57.858

Crédito pessoal

222.724

-

36.376

186.026

80.693

105.653

Crédito Corporativo

Leasing

273.150

-

27.850

245.300

-

245.300

Estágio 1

-

40.040

77.094

Estágio 2

-

-

-

Estágio 3

-

-

-

Total do crédito corporativo

-

40.040

77.094

Total

-

102.882

641.227

Descobertos bancários

7.576

195.709

990

6.586

2.708

Crédito comercial

915.096

872.888

268.153

Propriedade comercial

176.570

-

138.630

37.940

-

37.940

65.944

-

11.424

54.521

33.198

21.328

2.113.728

2.385.073

100.191

2.013.537

323.776

1.689.761

4.268.082

3.453.670

744.109

3.523.973

663.611

2.860.362

10.109.412

-

74.283

10.035.129

Adiantamentos de caixa
Crédito corporativo
Total de crédito
Títulos de investimento

646.943

3.878
164.208

482.734

Crédito bruto-2020
MT

FR 1 – 25

FR 26 – 90

FR 91 – 100

Retalho
2020
Divulgação da exposição máxima ao risco de crédito
Montantes expressos em milhares de
Meticais
Crédito à habitação

Quantia bruta
escriturada

Exposição
fora do
balanço

Provisões

Exposição
máxima ao
risco de crédito

Sem
garantias

Com
garantias

Estágio 1

-

20.170

3.708

Estágio 2

-

-

134.856

Estágio 3

-

-

72.335

Total do crédito a retalho

-

20.170

210.899

Estágio 1

-

5.190

55.311

Estágio 2

-

232

207.848

Crédito Comercial

543.626

-

197.039

346.588

51.254

295.333

75.176

-

22.202

52.974

11.959

41.015

Estágio 3

-

-

174.807

51.415

-

3.163

48.252

48.252

Total do crédito comercial

-

5.422

437.966

47.710

136.759

8.665

39.045

3.424

6.490

Estágio 1

1

20.271

75.446

Crédito comercial

671.724

990.384

350.486

321.238

56.937

172.596

Estágio 2

-

56

123.803

Propriedade comercial

159.796

-

91.707

68.089

-

159.796

Estágio 3

-

-

-

3.066

-

305

2.761

17.611

14.281

Total do crédito corporativo

1

20.327

199.248

1.957.417

2.336.926

220.469

1.736.948

900.381

836.567

Total

1

45.918

848.113

Total de crédito

3.509.929

3.464.069

894.032

2.615.897

1.041.567

1.574.329

Títulos de investimento

7.019.858

-

71.218

6.948.640

Crédito pessoal

Leasing

-

Descobertos bancários

Adiantamentos de caixa
Crédito corporativo

Crédito Corporativo

O crédito é considerado vencido quando não é cumprida a data específica acordada para a sua amortização ou quando não foram pagas as prestações regulares previstas no plano de amortização. Um empréstimo a pagar à vista é classificado como vencido quando uma cobrança, apesar de efectuada, não foi
feita de acordo com os requisitos que tinham sido estabelecidos para o efeito.

23.3 Análise da exposição ao risco de crédito

A análise por maturidade dos créditos, das exposições classificadas como vencidas à data de 31 de Dezembro, é apresentada na seguinte tabela:

(a) Crédito vencido

2021

O quadro abaixo resume as escalas internacionais de classificação da S&P Global Ratings (S&P) e a sua relação com as classificações de risco do Banco. O
Banco utiliza actualmente apenas um mapa para a escala de classificação da S&P.
Categorias de risco

FR 1 – 14
FR 15 – 25

Média da probabilidade de
incumprimento
0,06%

Classificação com base no S&P
Corporativo
Retalho

BBB+, BBB (upper), BBB, BBB-(superior), BBB-, BB+(superior)

Total

FR 26 – 32

0,77%

BB+, BB (superior), BB, BB-(superior)

FR 33 – 39

1,44%

BB-, B+(superior)

FR 40 – 53

2,52%

B+

FR 54 – 83

6,18%

B(superior), B, B-(superior)

FR 84 – 90

13,68%

B-

FR 91 – 99

59,11%

CCC

Antiguidade de crédito

D (Em Incumprimento)

Corporativo

FR 100

100%

1 - 30 dias

31 - 60 dias

Total

61 - 90 dias

29.026

5.113

1.704

316.561

686.151

66.691

5.384

8.076

82.595

3.419.185
848.897

3.752.932

95.717

10.497

9.780

399.156

4.268.082

2020

Total

O crédito bruto e a perda de crédito esperada são classificados nas seguintes categorias de risco:
Crédito bruto-2021
FR 1 – 25

3.066.781

Nem vencidos
nem com
imparidade

Retalho

MT

Em imparidade

Vencido mas não em imparidade

Antiguidade de crédito
AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-

0,29%

Nem vencidos
nem com
imparidade

FR 26 – 90

Vencido mas não em imparidade
1 - 30 dias

31 - 60 dias

Em imparidade

Total

61 - 90 dias

2,226,699

19,033

130,069

195,103

174,910

521,242

104,888

11,792

53,787

72,407

2,745,813
764,116

2,747,941

123,921

141,860

248,890

247,317

3,509,929

Aquando do reconhecimento inicial dos créditos, o justo valor da garantia é calculado com base em técnicas de avaliação normalmente utilizadas para os
activos correspondentes. Em períodos subsequentes, o justo valor é avaliado tendo como referência os preços de mercado ou índices dos activos similares.

FR 91 – 100

Retalho

(b) Créditos com imparidade individual

Estágio 1

-

340.605

345.545

Estágio 2

-

-

80.150

Estágio 3

-

-

82.596

Total do crédito a retalho

-

340.605

508.291

Estágio 1

-

355.069

429.828

Estágio 2

-

-

35.843

Comercial

2021
Garantias

Imparidade no
estágio 3

Créditos mal parados por classes- estágio 3
Retalho
Corporativo
Total de créditos mal parados por classes- estágio 3

244.728

76.270

585.650

270.908

316.560

347.178

399.156

-

-

316.561

Total do crédito comercial

-

355.069

782.232

2020
Imparidade no
estágio 3

Corporativo
3

2.103.283

178.599

Estágio 2

-

-

-

Estágio 3

-

-

-

Total do crédito corporativo

3

2.103.283

178.599

Total

3

2.798.957

1.469.122

82.596

830.378

Estágio 3

Estágio 1

Exposição no
estágio 3

Garantias

Exposição no
estágio 3

Créditos mal parados por classes- estágio 3
Retalho
Corporativo
Total de créditos mal parados por classes- estágio 3

68.544

72.335

72.407

155.292

174.807

174.910

223.836

247.142

247.317
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(c) Créditos renegociados
As actividades de reestruturação incluem o reescalonamento das prestações a pagar, a aprovação de planos de gestão externos, a alteração e o diferimento
de pagamentos. As políticas e práticas de reestruturação baseiam-se em indicadores e critérios que indicam que os pagamentos serão realizados. Estas políticas são periodicamente revistas. As reestruturações dos créditos ocorrem normalmente com os créditos a prazo.
O montante dos empréstimos renegociados, e mantidos pelo Banco, que se encontravam vencidos ou em imparidade ascendia a 981 milhares de meticais
em 31 de Dezembro de 2021 (2020: 597.429 milhares de meticais).

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

Caixa e equivalentes de caixa

2021

2020

4.766.174

9.440.165

Activos financeiros

9.919.988

6.857.494

Crédito a clientes

3.523.973

2.615.897

18.210.135

18.913.556

Garantias prestadas

1.040.784

1.243.351

Linhas de crédito não utilizadas

2.227.973

2.148.303

134.913

72.415

3.403.670

3.464.069

Cartas de crédito

As tabelas acima representam o pior cenário de exposição ao risco de crédito para o Banco em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, sem ter em conta quaisquer garantias detidas ou outras melhorias de crédito associadas. Para os activos reconhecidos no balanço, as exposições acima estão apresentadas com
base no valor líquido contabilístico registado.
A Administração está confiante na sua capacidade de continuar a controlar e manter, a um nível mínimo para o Banco, a exposição ao risco de crédito que
resulte da carteira de empréstimos e adiantamentos efectuados. Esta posição consubstancia-se no facto de o Banco ter introduzido um processo de selecção mais rigoroso para a concessão de empréstimos e adiantamentos.
A análise das concentrações de risco de crédito por indústria é apresentada da seguinte forma:
Caixa e
equivalentes de
caixa

Títulos de
investimento

Créditos a
Clientes

Outros activos
não sujeitos a
risco de crédito

Total

MT

TOTAL

39

2.513.559

81.983

171.370

770

2.658.085

5.425.806

-

-

-

-

-

9.919.988

9.919.988

-

342.715

-

-

-

3.181.258

3.523.973

Contas a receber

-

26

71

30

-

239.102

239.229

Total de activos

39

2.856.300

82.054

171.400

770

15.998.433

19.108.996

Passivos
-

2.707.534

69.517

187.437

-

13.485.761

16.450.249

Credores e acréscimos de custos

Depósitos e contas correntes

39

148.763

12.537

(16.037)

770

457.963

604.035

Total de passivos

39

2.856.297

82.054

171.400

770

13.943.724

17.054.284

Exposição líquida - 2021

-

3

0

-

-

2.054.709

2.054.712

Exposição Líquida - 2020

66

(34.379)

1.265

8.200

2.190

1.510.280

1.487.622

CNY

USD

EUR

ZAR

GBP

MT

TOTAL

-

603.036

184.585

-

-

253.163

1.040.784

Extrapatrimoniais
Garantias
Cartas de crédito

-

77.158

22.439

35.316

-

-

134.913

Linhas de créditos não utilizadas

-

-

-

-

-

2.277.973

2.277.973

Saldo em 2021

-

680.194

207.024

35.316

-

2.531.136

3.453.670

Saldo em 2020

-

463.267

350.465

36.640

-

2.613.697

3.464.070

24.2. Risco de taxa de juro
O risco da taxa de juro é o risco de que os fluxos de caixa futuros de um determinado instrumento financeiro flutuem devido a alterações nas taxas de juro de
mercado praticadas. O risco do justo valor das taxas de juro é o risco de que o valor de um determinado instrumento financeiro se altere devido a variações
nas taxas de juro do mercado. O Banco encontra-se exposto ao risco dos efeitos das variações que ocorrem em vários níveis do mercado das taxas de juro,
dos termos de justo valor e dos fluxos de caixa.

A tabela abaixo resume a exposição do Banco a riscos de taxa de juro e inclui os instrumentos financeiros do Banco com as quantias escrituradas categorizadas com base na anterior reavaliação contratual ou nas datas de maturidade.

101.529

-

101.529

Indústria e comércio

-

-

1.062.546

-

1.062.546

4.766.174

9.994.271

725.243

-

15.485.688

Empresas de serviços

-

-

222.778

239.229

462.007

Activos

Particulares

-

-

840.619

-

840.619

Caixa e equivalentes de caixa

Transporte e comunicação

-

-

526.576

-

526.576

Agricultura

-

-

788.791

-

788.791

Menos imparidade (-)

-

(74.283)

(744.109)

-

(818.392)

4.766.174

9.919.988

3.523.973

239.229

18.449.364

31 de Dezembro de 2021

Total

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

3.158.611

-

-

-

2.267.195

5.425.806

-

572.000

5.656.412

3.881.000

(189.424)

9.919.988

4.013.140

1.349

6.697

155.753

(652.966)

3.523.973

Activos financeiros
Crédito a clientes
Contas a receber

-

-

-

-

239.229

239.229

Total de activos

7.171.751

573.349

5.663.109

4.036.753

1.664.034

19.108.996

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

13.704.092

916.047

1.759.860

-

70.250

16.450.249

-

-

-

-

604.035

604.035

13.704.092

916.047

1.759.860

-

674.285

17.054.284

31 de Dezembro de 2021
Outros activos
não sujeitos a
risco de crédito

GBP

Activos Financeiros

-

Créditos a
Clientes

ZAR

Crédito a Clientes

-

Títulos de
investimento

EUR

Activos
Caixa e equivalentes de caixa

Construção e imobiliário

Caixa e
equivalentes de
caixa

USD

As margens de juro podem sofrer aumentos como consequência desse tipo de flutuações, mas pode também ter como consequência uma redução das perdas quando ocorrem movimentos inesperados. O Conselho de Administração estabeleceu limites relativos aos níveis permitidos de alteração nas taxas de
juro, os quais são monitorados de forma regular pelo Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO).

2021

Instituições financeiras

CNY

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

2020

Total de passivos

Construção e imobiliário

-

-

13.290

-

13.290

Indústria e comércio

-

-

1.514.996

-

1.514.996

Exposição líquida - 2021

(6.532.341)

(342.698)

3.903.249

4.036.753

989.749

2.054.712

Exposição líquida - 2020

(3.918.038)

(120.462)

540.465

2.717.000

2.268.657

1.487.622

31 de Dezembro de 2020

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

6.878.653

-

-

-

3.240.362

10.119.015

-

1.535.000

2.621.272

2.717.000

(15.778)

6.857.494

3.354.848

-

-

-

(738.951)

2.615.897

Instituições financeiras

9.440.165

6.928.713

915.999

-

17.284.877

Empresas de serviços

-

-

253.794

211.243

465.037

Particulares

-

-

673.718

-

673.718

Transporte e comunicação

-

-

97.722

-

97.722

Activos

Agricultura

-

-

40.411

-

40.411

Caixa e equivalentes de caixa

Menos imparidade

-

(71.218)

(894.032)

-

(965.251)

9.440.165

6.857.494

2.615.897

211.243

19.124.800

Todos os créditos estão localizados em Moçambique.

23.5. Colaterais recuperadas
As propriedades recuperadas são vendidas assim que possível, com vista a reduzir o montante em dívida. As propriedades recuperadas, quando existem, são
apresentadas no balanço como imóveis em dação. No final do ano de 2021, o Banco detinha imóveis em dação no montante total de 41.850 milhares de
meticais (2020: 6.250 milhares de meticais), reconhecido em outras contas a receber (ver nota 6 acima) como imóveis em dação. O movimento é resultante
da venda de um imóvel durante o ano.

Activos financeiros
Crédito a clientes
Contas a receber

-

-

-

-

211.243

211.243

Total de activos

10.233.501

1.535.000

2.621.272

2.717.000

2.696.876

19.803.649

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

14.055.485

1.655.462

2.080.807

-

-

17.791.754

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

96.054

-

-

-

428.219

524.273

Total de passivos

Credores e acréscimos de custos

14.151.539

1.655.462

2.080.807

-

428.219

18.316.027

Exposição líquida - 2020

(3.918.039)

(120.462)

540.465

2.717.000

2.268.657

1.487.622

24. RISCO DE MERCADO
O Banco assume a exposição ao risco de mercado. Este risco decorre da possibilidade de acontecerem perdas resultantes de movimentos desfavoráveis no
mercado. É, assim, o risco da perda de dinheiro em resultado de uma mudança que ocorre no valor percebido de um instrumento. Verifica-se a existência de
risco de mercado em instrumentos vários, como sejam, as acções, os fundos, o papel comercial, as obrigações, as tomadas/cedências, as operações cambiais
à vista e a prazo, os derivados sobre taxas de juro, taxas de câmbio e acções/índices.
Os riscos de mercado surgem de posições abertas em produtos de taxa de juro e de moeda e acções, todos eles expostos a movimentos gerais e específicos
do mercado e a alterações no nível de volatilidade das taxas ou preços do mercado, tais como as taxas de juro, os spreads de crédito, as taxas de câmbio e os
preços de acções.

Um ambiente de diminuição das taxas de juro pode representar um risco significativo para a margem financeira do Banco. Uma queda de 200pb nas taxas
de juro causaria uma redução de 2.80% (67.6 milhares de meticais) nas margens financeiras (2020: 50.7 milhares de meticais). Um aumento de 200pb nas
taxas de juro originaria um aumento de 3.46% (68.7 milhares de meticais) na margem financeira (2020: 67.6 milhares de meticais).

25. RISCO DE LIQUIDEZ

A gestão do risco de mercado é integrada com a gestão da demonstração da posição financeira através do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO).
O Conselho de Administração é responsável pela definição de políticas de afectação e estruturação do balanço e pelo controlo da exposição aos riscos de
taxa de juro, de taxa de câmbio e de liquidez.

O risco de liquidez é o risco de o Banco enfrentar dificuldades para obter fundos destinados a cumprir com os seus compromissos. O risco de liquidez pode
ser reflectido, por exemplo, na incapacidade de o Banco alienar um activo financeiro de uma forma célere, por um valor próximo do seu justo valor, para fazer
face a um compromisso.

As carteiras de crédito comercial incluem as posições resultantes de transacções de mercado no qual o Banco actua, enquanto elemento fundamental, em
relação ao cliente e ao mercado. As carteiras não comerciais relacionam-se com a gestão da taxa de juro de activos e de passivos de entidades bancárias e
também incorporam os riscos cambiais e de capital decorrentes dos títulos de investimentos detidos e de outros investimentos.

Em situações extremas, a falta de liquidez pode resultar na redução do balanço, e na alienação de activos, ou, potencialmente, na incapacidade de cumprir com
a concessão de empréstimos acordados. Este risco é inerente a todas as operações bancárias e pode ser afectado por uma série de eventos de instituições
específicas e do mercado, incluindo, mas não limitados, a eventos de crédito, a actividades de fusão e de aquisição, a choques sistémicos e a desastres naturais.

24.1. Risco cambial

25.1. Avaliação e gestão do risco de liquidez

O risco cambial é o risco de o valor de um instrumento flutuar devido à variação das taxas de câmbio.

A gestão do risco de liquidez é efectuada de forma centralizada, para todas as moedas. Nestas condições, quer as necessidades de financiamento, quer os
eventuais excessos de liquidez, são ultrapassados por via de operações concretizadas com a empresa mãe e com as instituições de crédito inscritas no sistema de operações de mercado, junto do Banco de Moçambique. A gestão da liquidez é efectuada pela equipa do departamento de tesouraria do Banco, a
quem cabe a responsabilidade de gerir o esforço de acesso aos mercados, assegurando a conformidade dos limites de liquidez definidos a nível orçamental.
O controlo dos níveis de liquidez tem como objectivo manter um nível satisfatório de disponibilidades para fazer face às necessidades financeiras à curto,
médio e longo prazos. Para avaliar a exposição global a este tipo de risco, são elaborados relatórios que possibilitam a respectiva cobertura. Em 31 de Dezembro de 2021, o rácio de liquidez era de 82.9% (2020: 78.5%). Adicionalmente, é também realizado um acompanhamento por parte do Banco dos rácios
de liquidez, de um ponto de vista prudencial, calculados segundo as regras exigidas pelo Banco de Moçambique.

O Banco encontra-se exposto aos efeitos das flutuações das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre a sua posição financeira e fluxos de caixa. O Conselho de Administração estabelece limites ao nível de exposição por moeda, e em agregado, tanto para as posições overnight como intra-diárias, que são
monitoradas diariamente. A tabela abaixo resume a exposição do Banco ao risco cambial em moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2021. Estão incluídos
nesta tabela os instrumentos financeiros do Banco a montantes transportados, categorizados por moedas.
Como demonstrado abaixo, o risco cambial advém essencialmente da exposição em USD. Um aumento de 10% na taxa de câmbio do Dólar Americano
em relação ao Metical resultará num ganho cambial de 261 milhares de meticais (2020: 989 milhares de meticais). O decréscimo de 10% na taxa
de câmbio do Dólar Americano face ao Metical resultará numa perda cambial de 261 milhares de meticais (2020: 989 milhares de meticais). Relativamente ao ZAR, um aumento de 10% na taxa de câmbio ZAR face ao Metical resultará num ganho cambial de 0.1 milhares de meticais (2020: 0.2
milhares de meticais). A diminuição de 10% na taxa de câmbio ZAR face ao Metical resultará numa perda cambial de 0.1 milhares de meticais (2020:
0.2 milhares de meticais).

25.2. Abordagem de financiamento
As fontes de liquidez são revistas regularmente por uma equipa independente, no departamento da tesouraria do Banco, de modo a manter uma ampla diversificação por moeda, zona geográfica, fornecedor, produtos e prazos.
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25.3. Passivos financeiros não derivados detidos para gestão do risco de liquidez

Justo valor de activos e passivos não financeiros

As tabelas abaixo apresentam as maturidades contratuais dos passivos financeiros na data de relato. O Banco está a desenvolver um sistema para calcular
os restantes fluxos de caixa contratuais não descontados, por contrato.

Os edifícios que estão incluídos nos activos tangíveis são os únicos elementos que o Banco avaliou ao justo valor. A tabela seguinte classifica o nível de avaliação com base na técnica e fonte utilizadas:

Em 31 de Dezembro de 2021
Depósitos e contas correntes

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

13.774.341

916.048

1.759.860

-

-

16.450.249

-

604.035

-

-

-

604.035

13.774.341

1.520.083

1.759.860

-

-

17.054.284

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

14.055.485

1.655.462

2.080.807

-

-

17.791.754

524.273

-

-

-

524.273

14.055.485

2.179.735

2.080.807

-

-

18.316.027

Credores e acréscimos de custos

2021

Depósitos e contas correntes
Credores e acréscimos de custos

Total

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Activos
Edifícios próprios
Total de activos não financeiros
2020

Em 31 de Dezembro de 2020

Custo

278.154

442.453

-

-

442.453

278.154

442.453

-

-

442.453

Custo

Total

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Activos
Edifícios próprios
Total de activos não financeiros

249.311

421.388

-

-

421.388

249.311

421.388

-

-

421.388

27. RISCO OPERACIONAL

25.4 Activos detidos para gestão do risco de liquidez

O risco operacional resulta, essencialmente, de perdas originadas por falhas na prossecução de procedimentos internos, por comportamentos de pessoas
ou sistemas informáticos ou, ainda, por eventos externos à organização tais como os legais e regulamentares.

Os activos disponíveis destinados à cobertura dos passivos e à cobertura dos compromissos de empréstimos assumidos, incluem: os valores em numerário, os
depósitos no Banco de Moçambique, os itens relacionados com as cobranças e outros elegíveis e os empréstimos e adiantamentos aos bancos e aos clientes.

Diferentemente de outros tipos de risco, o risco operacional é um risco que não é assumido deliberadamente durante a actividade e existe em graus variados,
em todas as actividades organizacionais. As principais fontes deste risco incluem:

No decurso normal dos negócios, a proporção dos empréstimos a clientes, contratualmente reembolsáveis no prazo de um ano, é alargada.
Adicionalmente, alguns títulos de tesouraria foram utilizados para cobrir determinados passivos. O Banco pode ultrapassar situações de falta de liquidez com
a venda de títulos de tesouraria ou com a obtenção de empréstimos. Os depósitos a prazo incluídos no caixa e equivalentes de caixa são apresentados nas
datas de vencimento contratuais, mas podem ser chamados à vista.
Os depósitos a prazo incluídos em caixa e equivalentes de caixa são apresentados nas datas de maturidade contratuais, mas podem ser mobilizados à vista.
As tabelas abaixo ilustram as datas de maturidade do perfil de liquidez do Banco:
31 de Dezembro de 2021

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

Activos
Caixa

5.425.806

-

-

-

-

5.425.806

-

572.000

5.656.412

3.881.000

(189.424)

9.919.988

Activos financeiros
Crédito a clientes

1.141.014

196.316

760.026

1.135.185

291.432

3.523.973

Contas a receber

-

239.229

-

-

-

239.229

Total de activos

6.566.820

1.007.545

6.416.438

5.016.185

102.008

19.108.996

31 de Dezembro de 2021

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

Total do capital próprio e passivos
Depósitos e contas correntes

13.774.341

916.048

1.759.860

-

-

16.450.249

-

604.035

-

-

-

604.035

Total de passivos

13.774.341

1.520.083

1.759.860

-

-

17.054.284

Exposição líquida – 2021

(7.207.521)

(512.538)

4.656.578

5.016.185

102.008

2.054.712

31 de Dezembro de 2020

Até 1 Mês

Credores e acréscimos de custos

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

Activos
Caixa e equivalentes de caixa

10.119.015

-

-

-

Activos financeiros

-

10.119.015

-

1.535.000

2.621.272

2.670.100

31.122

6.857.494

Crédito a clientes

858.538

109.070

292.633

887.048

468.608

2.615.897

Contas a receber

-

211.243

-

-

-

211.243

Total de activos

10.977.552

1.855.313

2.913.905

3.557.148

499.730

19.803.649

31 de Dezembro de 2020

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

Total do capital próprio e passivos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fraude;
Cumprimento dos regulamentos;
Recrutamento;
Formação e retenção de talento;
Fiabilidade operacional do processo;
Segurança dos sistemas de informação;
Subcontratação de operações;
Dependência em fornecedores chaves;
Implementação de mudanças estratégicas;
Erro humano;
Qualidade do serviço ao cliente; e
Impacto social e ambiental.

O risco operacional pode ser dividido entre frequência elevada/severidade baixa, isto é, eventos que podem ocorrer de forma regular, mas que expõem o
Banco a um baixo nível de perdas e entre frequência/alta severidade, que constituem eventos que são, por norma, raros, mas que a sucederem podem acarretar perdas significativas para o Banco.
O Banco esforça-se para reduzir estes riscos através da manutenção de uma estrutura empresarial e de sistemas de controlo interno fortes, complementados por um sistema saudável de valores. A direcção é responsável pela introdução e manutenção de processos e procedimentos operacionais eficientes, que
estão documentados em diversos manuais que são objecto de revisão periódica para contemplar a necessidade de mudança. O Departamento de Auditoria
Interna revê a eficácia dos controlos e os procedimentos internos e recomenda melhorias à gestão sempre que se aplicável.
A responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação dos controlos que permitem mitigar o risco operacional é dos gestores seniores de cada unidade
de negócio. Esta responsabilidade é suportada por procedimentos formais e informais, tais como:

•
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos para uma adequada segregação de funções, incluindo a autorização independente de transacções;
Requisitos para a reconciliação e monitoria das transacções;
Cumprimento de requisitos legais e regulamentares;
Documentação de controlos e procedimentos;
Verificação periódica dos riscos operacionais e adequação dos controlos e procedimentos de mitigação dos riscos;
Reporte regular das operações financeiras e operacionais e proposta de desenvolvimento do plano de contingências;
Formação e desenvolvimento profissional; e
Implementação de normas sobre ética.

28. RISCO DE SOLVÊNCIA
O capital e a manutenção de níveis adequados de reservas constituem uma evidência do compromisso dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e a solvência do Banco. O risco de solvência é medido pelo rácio de adequação de capital, que requer que o capital seja mantido em relação às classificações
do risco ponderado do activo. O Banco e os seus accionistas assumiram o compromisso de reter capital suficiente para manter o rácio de adequação acima dos
níveis exigidos pelo Banco de Moçambique, fixado em 12%. O rácio de solvabilidade do Banco em 31 de Dezembro de 2020 era de 29,83% (2020: 21,80%).

29. GESTÃO DO CAPITAL
Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital, que é um conceito mais amplo do que o capital próprio evidenciado no balanço, são:

Depósitos e contas correntes

14.055.485

Credores e acréscimos de custos

1.655.462

2.080.807

-

-

17.791.754

-

524.273

-

-

-

524.273

Total de passivos

14.055.485

2.179.735

2.080.807

-

-

18.316.027

Exposição líquida - 2020

(3.602.204)

199.851

833.098

3.557.148

499.730

1.487.622

(a) Garantias Bancárias
Os compromissos de empréstimos assumidos pelo Banco perante os seus clientes e os montantes contratualmente envolvidos encontram-se divulgados na
tabela abaixo.
(b) Outros compromissos de crédito

•

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

•
•

Total

•
Garantias
Cartas de crédito
Descobertos não utilizados
Títulos sob custódia

31 de Dezembro de 2020

842.880

197.904

-

134.913

-

-

134.913

2.277.973

-

-

2.277.973

Garantias
Cartas de Crédito
Descobertos não utilizados

1.040.784

223.537

-

-

223.537

3.479.303

197.904

-

3.677.207

Menos de 1 ano

Salvaguardar a capacidade do Banco em termos de continuidade das suas operações, para que possa continuar a gerar resultados para os accionistas
e benefícios aos restantes interessados; e
Manter uma forte estrutura de capital que possa servir de suporte ao desenvolvimento das suas actividades.

1 - 5 Anos

Acima de 5 anos

Total

Manter um valor mínimo de capital regulamentar no montante de 1.700.000.000 meticais; e
Manter um rácio de capital regulamentar total para o activo ponderado pelo risco (o “rácio de adequação de capital”) igual ou superior ao mínimo de 12%.

O capital regulamentar do Banco é apurado de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto nos Avisos nºs. 11/
GBM/2013, 12/GBM/201, 13/GBM/2013, 15/GBM/2013, 16/GBM/2013 e 8/GBM/2018 do Banco de Moçambique e está segmentado em dois níveis:

•

Os outros compromissos de empréstimo estão igualmente incluídos na tabela abaixo, com base na data de maturidade contratual mais próxima.
Menos de 1 ano

•

Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco de Moçambique, instituição responsável pela regulação do sector de actividade onde o Banco
opera;

A adequação dos níveis de capital, e a sua manutenção para efeitos regulatórios, é objecto de monitoria regular por parte da direcção do Banco, utilizando,
para o efeito, técnicas baseadas nas instruções recebidas do Banco de Moçambique, na sua qualidade de supervisor. A informação requerida é partilhada
com o Banco de Moçambique numa base mensal.

25.5. Itens não reconhecidos na demonstração da posição financeira

31 de Dezembro de 2021

•

•

Capital de Nível 1: capital social (líquido de quaisquer valores contabilísticos das acções próprias), interesses minoritários resultantes da consolidação
de participações no capital social permanente, resultados transitados e reservas criadas pela aplicação de resultados transitados. O valor contabilístico
do goodwill, quando aplicável, é deduzido para efeitos de determinação do valor do Capital no Nível 1; e
Capital de Nível 2: constituído essencialmente por empréstimos subordinados, provisões para perda decorrentes de imparidade colectiva e ganhos
potenciais gerados pela valorização ao justo valor de instrumentos de capital classificados como disponíveis para venda.
O risco ponderado dos activos é mensurado por meio de uma classificação hierárquica de cinco ponderadores de risco, classificados de acordo com
a natureza, que reflectem uma estimativa do crédito, do mercado e de outros riscos associados a cada activo e a cada contraparte, tendo ainda em
consideração qualquer garantia ou colateral elegível.

Tratamento idêntico é adoptado relativamente às exposições não reconhecidas no balanço, com ligeiros ajustamentos, para que reflictam as perdas potenciais face à natureza da contingência.
A tabela abaixo sumariza a decomposição do capital regulamentar e os rácios do Banco para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020.
Durante estes dois anos, o Banco cumpriu integralmente com todos os requisitos a que esteve sujeito em termos do seu capital.

913.508

329.843

-

1.243.351

72.415

-

-

72.415

2.148.303

-

-

2.148.303

3.134.226

329.843

-

3.464.069

O total do valor dos elementos extrapatrimoniais no estágio 1 e o total da perda de crédito esperada em 31 de Dezembro de 2021 é de 13.428 milhares de
meticais (2020: 19.598 milhares de meticais).

26. MENSURAÇÕES DO JUSTO VALOR

Acções ordinárias
Reservas

4.024.843

3.519.243
145.230

Resultados transitados

(1.614.429)

(1.614.429)

Capital de Nível 1

2.555.644

2.050.044

Activos intangíveis

(5.520)

(7.326)

Resultados negativos para o ano em curso

(1.250)

-

Excesso do limite de risco
Outras deduções de capital (provisões regulamentares)

O justo valor de instrumentos financeiros negociados em mercados activos na data do balanço é baseado no preço de mercado cotado ou no preço cotado
por operadores de mercado (preço oferecido para posições longas e preço pedido para posições curtas), sem nenhuma dedução dos custos da operação.

Total de deduções

O Banco não dispõe de qualquer instrumento financeiro avaliado pelo justo valor em 31 de Dezembro de 2021 para além dos instrumentos de capital próprio
designados pelo justo valor através de outro rendimento integral (nota 3).

2020

145.230

Justo valor de activos e passivos financeiros

Para todos os outros instrumentos financeiros não cotados num mercado activo, o justo valor é determinado usando técnicas próprias de avaliação. As técnicas de avaliação incluem técnicas de valor actual líquido, comparação com instrumentos equiparados com preços de mercado observáveis, modelos de
fixação de preços de opções e outros modelos de avaliação relevantes. Tais instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao preço da transacção,
que é o melhor indicador de justo valor, embora possa diferir do valor obtido a partir do modelo relevante de avaliação. A diferença entre o preço de transacção e o valor modelo, comumente referida como “lucro ou perda do primeiro dia”, é amortizado durante a vida da transacção, deferido até que o justo valor
do instrumento possa ser determinado, usando entradas observáveis do mercado, ou realizado através de acordo.

2021

Capital regulamentar
Exposições registadas no balanço

979

1.077

(3.653)

(26.544)

(9.444)

(32.793)

2.546.201

2.017.251

6.961.322

7.672.136

Exposições não registadas no balanço

872.655

946.273

Risco operacional

292.535

304.160

Risco de mercado
Activos ponderados pelo risco
Rácios de solvabilidade

408.122

336.975

8.534.634

9.259.544

29.83%

21.79%

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
34

PUBLICIDADE

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(16/17)

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO III (ACTIVO)
FNB MOÇAMBIQUE, S A

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO IV
FNB MOÇAMBIQUE, S A

Balanço - Contas Individuais (Activo) em 31-12-2021

Demonstração de Resultados - Contas Individuais em 31-12-2021
2021
Valor antes
Notas / de provisões,
Provisões,
Quadros imparidade e imparidade e
anexos amoritzações amortizações Valor Líquido

Rubricas

Notas /
Quadros
anexos

Rubricas
2020

79 + 80

Juros e rendimentos similares

3,1

2021

2020

1.848.456

1.507.357

382.590

401.714

1.465.866

1.105.643

-

-

407.285

340.932

66.823

57.035

(36)

(142)

-

-

352.064

269.235

3.168

-

192.681

197.402

2.354.205

1.856.035

3,2
Activo

66 + 67

10 + 3300

Caixa e disponibilidades em
bancos centrais

2,1

4.293.709

4.293.709

5.381.652

11 + 3301

Disponibilidades em outras
instituições de crédito

2,2

196.602

196.602

68.169

153 (1) + 158 (1) + 16

Activos financeiros detidos para
negociação

-

-

47

153 (1) + 158 (1) + 17

Outros activos financeiros ao justo
valor através de resultados

-

-

-

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1)
- 53888 (1)

Activos financeiros disponíveis
para venda

40.228

40.228

3.941

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) +
3303 + 3310 (1) + 3408 (1) 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições de
crédito

975.063

5.521.638

Margem financeira

2,3

975.063

-

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304
+ 3310 (1) + 34000 + 34008 3510 - 3518 - 35210 - 35211
- 5210 (1) - 53010 - 53018

Crédito a Clientes

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 +
3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à
maturidade

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 +
3306 + 3310 (1) + 3408 (1) 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1)

Activos com acordo de recompra

21

Derivados de cobertura

25 - 3580

Activos não correntes detidos para
venda

26 - 3581 (1) - 360 (1)

Propriedades de investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1)

Outros activos tangíveis

2,6

1.806.865

29 - 3583 - 361

Activos intangíveis

2,7

175.106

24 - 357

Investimentos em filiais,
associadas e empreendimentos
conjuntos

2,8

31.122

300

Activos por impostos correntes

2,9

34.180

34.180

33.980

301

Activos por impostos diferidos

2,1

13.508

13.508

13.508

2,4

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31
+ 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) +
338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584
- 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)
Outros Activos

Juros e encargos similares

4.281.750

2,5

9.963.149

2,11

Total de activos

713.735

74.283

3.568.015

2.642.924

9.888.866

6.826.372

(4.707)

(4.707)

(3.506)

-

-

-

41.850

41.850

6.250

-

-

-

1.051.964

754.901

757.627

169.586

5.520

6.076

0

31.122

31.122

245.742
22.094.167

2.009.568

245.742

456.002

20.084.599

21.745.803

82

Rendimentos de instrumentos de capital

81

Rendimentos com serviços e comissões

3,4
68

Encargos com serviços e comissões

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 +
83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao
justo valor através de resultados

- 694 + 834

Resultados de activos financeiros disponíveis para
venda

- 690 + 830

Resultados de reavaliação cambial

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 +
837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de outros activos

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720
- 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836
(1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1)
+ 848

Outros resultados de exploração

Custos com pessoal

3,7

1.087.018

885.291

71

Gastos gerais administrativos

3,8

758.047

696.959

77

Amortizações do exercício

3,9

147.067

153.933

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888

Provisões líquidas de reposições e anulações

3.10

19.379

10.060

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211
+ 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765
+ 766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210
- 87211 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8731 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida
de reversões e recuperações

57.335

64.747

768 + 769 (1) - 877 - 878

Imparidade de outros activos líquida de reversões
e recuperações

-

-

285.358

45.044

261.130

207.573

-

-

24.228

(162.529)

Resultados antes de impostos
Impostos
Correntes

74 - 86

Diferidos

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO III (PASSIVO)
FNB MOÇAMBIQUE, S A

640

Resultados após impostos

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400

Do qual: Resultado líquido após impostos de
operações descontinuadas

Rubricas

3,6

70

65

Notas /
Quadros
anexos

3,5

Produto bancário

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Balanço - Contas Individuais (Passivo) em 31-12-2021

3,3

3,11

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

2021

2020

Passivo
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)

Recursos de bancos centrais

-

-

43 (1)

Passivos financeiros detidos para negociação

2,12

-

-

43 (1)

Outros passivos financeiros ao justo valor
através de resultados

-

-

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)

Recursos de outras instituições de crédito

2,13

1.626.911

1.395.647

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 +
5211 (1) + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros empréstimos

2,14

14.823.337

16.396.222

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312

Responsabilidades representadas por títulos

-

-

44

Derivados de cobertura

-

-

45

Passivos não correntes detidos para venda e
operações descontinuadas

-

-

47

Provisões

2,15

74.539

40.360

490

Passivos por impostos correntes

2,16

42.746

-

491

Passivos por impostos diferidos

2,17

64.067

64.067

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211
(1) + 5314 (1)

Instrumentos representativos de capital

-

-

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1)
+ 5211 (1) + 5314 (1)

Outros passivos subordinados

2,18

-

-

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208
+ 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos

2,19

728.783

1.655.120

Total de Passivo

Banca Corporativa e de Investimento

De todos os nossos serviços,
o serviço ao cliente é o mais importante.
Saiba mais em

www.fnb.co.mz

17.360.384 19.551.416

Capital
55

Capital

2.20

4.024.843

3.519.243

-

-

2,21

-

-

-

-

144.343

144.343

602

Prémios de emissão

57

Outros instrumentos de capital

- 56

(Acções próprias)

58 + 59

Reservas de reavaliação

60 - 602 + 61

Outras reservas e resultados transitados

2,22

(1.469.199)

(1.306.670)

64

Resultado do exercício

2,23

24.228

(162.529)

- 63

(Dividendos antecipados)

-

-

2.724.215

2.194.387

Total de Capital
Total de Passivo + Capital

20.084.599 21.745.803

Em parceria com

First National Bank Moçambique, S.A., é uma subsidiária do Grupo FirstRand,
maior instituição ﬁnanceira em África por capitalização de mercado
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS
PROVINCIAIS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE
NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE FLORINDA AIRES DO
NASCIMENTO
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e três de Fevereiro
do ano dois mil e vinte e dois,
lavrada de folhas sessenta e
dois verso a folhas sessenta e
quatro, do livro de notas para
escrituras diversas número
“C”, traço trinta e dois, a
cargo de HERMÍNIA PEDRO
GOMES, Conservadora e
Notária Superior do referido
Cartório, se acha lavrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros na qual, seus
filhos: LUCINDA GONÇALO
FERRÃO ESPÍRITO SANTO,
casada com Alberto da Cruz
Espírito Santo, GIZELA
GONÇALO FERRÃO, solteira,
maior, CIPRIANO GONÇALO
FERRÃO, solteiro, maior
e
FIRMINO
GONÇALO
FERRÃO, solteiro, maior,
naturais de Tete e Nampula,
residentes
em
Maputo,
foram declarados únicos e
universais herdeiros de todos
os bens e direitos da sua
mãe FLORINDA AIRES DO
NASCIMENTO, com última
residência em Namialo Nampula.
Que até à data da sua morte
não deixou testamento nem
qualquer outra disposição da
última vontade.
Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula,
um de Abril de dois mil e vinte
e dois
A Conservadora e Notária
Superior
(Ilegível)

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL
DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

HABILITAÇÃO NOTARIAL
POR ÓBITO DE
JOSÉ MALICOPO PENGO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
do dia dezanove de Abril de
dois mil e vinte e dois, lavrada
de folhas quarenta e seis a
folhas quarenta e sete, do livro
de escrituras diversas número
oitenta e quatro, a cargo
de FERNANDA RAZO JOÃO,
Notária Superior, em pleno
exercício de funções notariais,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação Notarial por óbito
de JOSÉ MALICOPO PENGO,
falecido no dia vinte de Março
de dois mil e dez, na Beira,
província de Sofala, onde teve
seu último domicílio, que em
vida era natural de Chemba, o
qual se encontrava no estado
de solteiro.
Mais certifico que na referida
escritura foram declarados
como únicos herdeiros, seus
filhos: ILDA JOSÉ MLICOPO
PENGO,
ODETE
CHICA
MALICOPO PENGO, SOFRINA
JOSÉ MALICOPO PENGO,
ESPERANÇA JOSÉ MALICOPO
PENGO,
PENGO
JOSÉ
MALICOPO PENGO, RAINHA
JOSÉ MALICOPO PENGO e
ANA JOSÉ MALICOPO PENGO,
todos
solteiros,
maiores,
naturais da Beira, onde
residem.

1. O Serviço Provincial de Saúde convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo
indicados:

Está Conforme
Primeiro Cartório Notarial da
Beira, aos 25 de Abril de 2022

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5. O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:

A Notária Superior
Fernanda Razo João

Concurso

Modalidade

Objecto de Concurso

58B000141/CL/01/2022

Concurso Limitado

Reprodução de livros, fichas e impressos clínicos

58B000141/CL/02/2022

Concurs Limitado

Fornecimento de material médico-cirúrgico

58B000141/CL/03/22

Concurso Limitado

Fornecimento de roupa hospitalar

58B000141/CL/04/
SPS/22

Concurso Limitado

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

58B000141/C.L/05/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de equipamento informático

58B000141/CL/06/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de fardamento e roupa hospitalar

58B000141/CL/07/
SPS/22

Concurso Limitado

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

58B000141/CL/08/2022

Concurso Limitado

Reprodução de livros fichas e impressos clínicos

58B000141/CC/27/2022

Concurso por Cotações

Fornecimento de equipamento de protecção
individual

58B000141/CL/09/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

2.

Abertura das
propostas

Dia: 5/5/2022
Hora: 8.30 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 9.00 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 9.20 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 10.10 horas
Dia: 6/5/2022
Hora: 9.00 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 9.30 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 10.40 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 8.40 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 14.00 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 11.00 horas

Dia: 5/5/2022
Hora: 8.40 horas
Dia 5/5/2022
Hora: 9.10 horas
Dia 5/5/2022
Hora: 9.30 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 10.20 horas
Dia: 6/5/2021
Hora: 9.10 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 9.40 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 10.50 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 8.50 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 14.10 horas
Dia: 5/5/2022
Hora: 11.10 horas

Garantia
Provisória
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida
Não exigida

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento do concurso ou levantá-lo no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser efectuado por depósito no Banco de Moçambique (conta: nº17294529004).
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Prazo para
entrega das
propostas

Serviço Provincial de Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Julius Nyerere, Bairro de Massenger
Edifício da extinta Direcção do Trabalho
Lichinga, aos 21 de Abril de 2022
O Director do Serviço Provincial
José Alberto Manuel
(Médico de Clínica Geral Principal)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

104

O SENHOR DOUTOR ANTÓNIO MÁRIO ROMÃO CHARLES,
JUIZ DE DIREITO DESTA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
Faz saber que neste Tribunal no Cartório da Secção Comercial
correm seus termos uns Autos de Execução Ordinária (para
Pagamento de Quantia Certa), registados sob o número
cinquenta e seis, barra Secção Comercial, barra dois mil e
vinte e um, que a exequente AFRICHAIN INTERNATIONAL
LOGISTICS MOZAMBIQUE CO, LDA, move contra a
executada NORMAL LIFE TRANSPORT & CONSTRACTORS
E LIST, LIMITADA, nos quais por este meio são citados os
credores desconhecidos para reclamação de créditos, para,
no prazo de vinte dias, finda que seja a dilação de mais cinco
dias, contados a partir da data da publicação do anúncio,
reclamarem, o pagamento dos seus créditos pelo produto dos
bens penhorados sobre os quais tenham garantia real.
Para constar se passou o presente anúncio e mais dois de igual
teor que serão publicados no jornal com maior circulação no
país.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MÁGOÈ
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRAS-ESTRUTURAS DE MÁGOÈ

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO N.º 01/2022
1.

Beira, aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois

2.

O Juiz de Direito Substituto
Dr. Jó Dirceu Zuarica
A Escrivã de Direito
Rita Guerra
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O Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Mágoè convida pessoas singulares e colectivas, nacionais,
interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo.
Os concorrentes interessados poderão adquirir os documentos dos concursos ao preço único de 1.500,00MT
(mil quinhentos meticais), não reembolsável, durante as horas e dias normais de expediente, no Serviço Distrital
de Planeamento e Infra–estruturas de Mágoè, M’phende.
Concurso Nº

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção do Tribunal Judicial da Província de
Nampula, na Acção Executiva para Pagamento de Quantia
Certa número cinquenta e um, barra dois mil e vinte e um,
pendente nesta Secção, movida por FARMÁCIA MAMADO,
representada pelo seu gestor Ismail Mamado Ismail, com
domicílio na cidade de Nampula, contra MOMEDE IVAZ
SALIM, solteiro, nascido no dia 23 de Outubro de 1985,
portador do BI nº 020100500422Q, residente na cidade de
Nampula, com domicílio profissional na Farmácia Mehdy, na
Rua dos Continuadores, na cidade de Nampula, com sucursal
Farmácia Chifa, na cidade de Nacala-Porto, a sua última
residência no país, sita na Rua dos Continuadores, nesta cidade
de Nampula, actualmente em parte incerta, é este citado, para,
no prazo de vinte dias, que começa a correr finda a dilação
de mais trinta dias, contados da data da publicação do último
anúncio, pagar o valor em dívida, acrescentado do valor das
custas prováveis no total de 1 760 000,00MT (um milhão,
setecentos e sessenta mil meticais), ou nomear bens à
penhora, ou ainda deduzir, querendo, oposição por meio de
embargo do executado, bem como agravar do despacho que
ordena a citação, no prazo de oito dias, sob pena de o direito
de nomeação de bens à penhora ser devolvido à exequente,
cujo duplicado da petição inicial encontra-se arquivado no
Cartório desta Secção à disposição.
Nampula, aos 12 de Janeiro de 2022
O Juiz de Direito
Dr. Bolis Júlio
O Escrivão de Direito
Ussene Cantassula
140

Objecto do Concurso

Construção de um
Pontão sobre o rio
01/04F0800541/
Mapalo (ligação da
CL/UGEA/
sede da localidade de
SDPI/2022
Mucumbura à Povoação
de Mapalo)
3.

4.

Modalidade

Local, data e
Visita da Obra

Data e horalimite de
entrega das
propostas

Data e hora
de Abertura
de propostas

Garantia
Provisória

Concurso
Limitado

Mucumbura
a Cambototo
27/4/2022
às 9.00 horas

13/5/2022
às 9.00 horas

13/5/2022
às 9.30 horas

30.000,00MT

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.
Endereço: Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Mágoè, no 2º Bairro, Localidade de M’phende Sede.
Mágoè, aos 21 de Abril de 2022
O Chefe da Comissão do Substituto do Director Distrital
Telvino Américo Razão
(Técnico Superior de N1)
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https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

ANÚNCIO DE VAGA
A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis e qualificados
para a vaga de Especialista em Sistemas de Gestão de Informação de Saúde.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

FUNÇÃO BÁSICA

REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

O titular da posição presta assistência técnica para o fortalecimento dos Sistemas de
Gestão de Informação de Saúde (SGIS) no contexto dos programas nacionais de combate
ao HIV/SIDA reforçados através do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para
o Alívio do SIDA (PEPFAR). O incumbente colabora com colegas da equipa dos EUA, o
Ministério de Saúde do país anfitrião e outros parceiros de implementação de programas
de HIV/SIDA na concepção, desenvolvimento, actualização e manutenção de sistemas de
informação e software que irão melhorar o fluxo de dados do nível subnacional para o
nível nacional do país anfitrião. Estas actividades estão todas orientadas para ajudar os
países a desenvolver sistemas de informação de saúde com bom funcionamento. Tais
sistemas asseguram a produção, análise, disseminação e utilização de informação fiável
e atempada sobre determinantes de saúde, desempenho do sistema de saúde e estado
de saúde. Devido à natureza altamente integrada dos Sistemas de Gestão de Informação
de Saúde em todas as tomadas de decisão programáticas do PEPFAR, o titular da posição
trabalha em estreita colaboração com colegas de saúde pública em todos os programas
das agências financiadas pelo PEPFAR e é membro do HMIS e de outros grupos de trabalho
técnico inter-agências, embora algumas responsabilidades possam ser específicas do
CDC/agência. O titular do cargo é supervisionado pelo Consultor de Informática/Líder
da Equipa.
Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos os deveres e
responsabilidades encontra-se disponível no seguinte link:
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o n° 2 do artigo 63 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objecto abaixo
indicados à:
Número do
Concurso

Objecto do concurso

27I003461/
CL/0002/2022
27I003461/
AD/0001/2022

Arrendamento de imóvel
para instalação de
serviços da DPPFI
Serviços de manutenção
e reparação de viaturas
da DPPFI
Serviços de festividades,
homenagens e
premiações
Prestação de serviços de
seguro

27I003461/
AD/0004/2022

Prestação de serviços de
catering e aluguer de sala
para evento

27I003461/
AD/0006/2022

Prestação de serviços de
catering

27I003461/AD
/0005/2021
27I003461/
CL/0004/2022

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua candidatura
através do seguinte link:
https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms

Concorrente adjudicado

Valor de adjudicação
com IVA

SUZANA MARIA CARLOS
SALDANHA
AUTO NARANE – SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

855.000,00MT

500.000,00MT

SNACK BAR TÍ JAMU

771.590,00MT

EMPRESA MOÇAMBICANA DE
SEGUROS – DELEGAÇÃO DE
INHAMBANE
SODINTUR, LDA – SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO E
INVESTIMENTO TURÍSTICO,
LIMITADA
PRATO FINO, LDA

234.033,84MT

586.755,00MT

693.000,00MT

Inhambane, aos 6 de Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO ESTADO DE MANICA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE INFRA - ESTRUTURAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Os Servicos Provinciais de Infra-Estruturas de Manica convidam pessoas colectivas ou singulares, nacionais e legiveis interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Número do
Concurso

Modalidade do
Concurso

Objecto de Concurso

Local de Abertura das Propostas

Data e Horafinal da entrega
das propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

47G001141/CP/01/
UGEA-SPI/2022

Concurso Público

Fornecimento de combustível e lubrificantes

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra-Estrura de Manica

19/5/2022
9.00 horas

19/5/2022
9.15 horas

Data, hora e local
do anúncio do
posicionamento dos
concorrentes
27/5/2022
9.00 horas

47G001141/CP/02/
UGEA-SPI/2022

Concurso Público

Manutenção e reparação de veículo

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra -Estrura de Manica

19/5/2022
9.00 horas

19/5/2022
9.15 horas

27/5/2022
10.00 horas

47G001141/CP/03/
UGEA-SPI/2022
47G001141/CP/04/
UGEA-SPI/2022
47G001141/
CPD/05/UGEASPI/2022
47G001141/CC/06/
UGEA-SPI/2022

Concurso por Cotação

Material de consumo para informática

Concurso por Cotação
Concurso por Cotação

Fornecimento de material para consumo de
escritório
Fornecimento de material de higiene

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra -Estrura de Manica
Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica
Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica

2/5/2022
9.00 horas
2/5/2022
10.00 horas
2/5/2022
11.00 horas

2/5/2022
9.15 horas
2/5/2022
10.15 horas
2/5/2022
11.15 horas

10/5/2022
9.00 horas
10/5/2022
10.00 horas
10/5/2022
11.00 horas

Concurso por Cotação

Fornecimento de material para representação

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica

3/5/2022
9.00 horas

3/5/2022
9.15 horas

11/5/2022
9.00 horas

47G001141/CC/07/
UGEA-SPI/2022

Concurso por Cotação

Material de manutenção e reparação de bens
móveis

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica

3/5/2022
10.00 horas

3/5/2022
10.15 horas

11/5/2022
10.00 horas

47G001141/CC/08/
UGEA-SPI/2022

Concurso por Cotação

Fornecimento de serviços gráficos

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica

3/5/2022
11.00 horas

3/5/2022
11.15 horas

11/5/2022
11.00 horas

47G001141/CC/09/
UGEA-SPI/2022
47G001141/CC/10/
UGEA-SPI/2022

Concurso por Cotação

Fornecimento de serviços de limpeza e
conservação
Fornecimento de serviços de outros bens de
consumo

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica
Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra- Estrura de Manica

4/5/2022
10.00 horas
4/5/2022
11.00 horas

4/5/2022
10.15 horas
4/5/2022
11.15 horas

12/5/2022
10.00 horas
12/5/2022
11.00 horas

47G001141/CC/11/
UGEA-SPI/2022

Concurso por Cotação

Fornecimento de material para conservação de
rede de electrificação

Sala de Reunião dos Serviços Provinciais de
Infra -Estrura de Manica

4/5/2022
14.00 horas

4/5/2022
14.15 horas

12/5/2022
14.00 horas

Concurso por Cotação

1. Os Concursos serão conduzidos com base nas normas do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março e estão abertos a todos concorrentes.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar, adquirir os os documentos de concurso e as Especificações técnicas dos concursos por cotação, nas horas normais de expediente, sita na Av. 25
de Setembro, 1º andar esquerdo, o valor da compra do caderno será de 500,00MT para o Concurso Público e deverá ser depositado na conta 6114881BIM, estão dispensados de pagamento os Concursos por Cotação .
3. As propostas deverão ser acompanhadas com os seguintes documentos:
a) Certificado de Inscrição no Cadastro Único actualizado, alvará, Certificado de Quitação das Finanças actualizado, Certidão de Segurança Social actualizado, declaração de que não se encontra em situaçao de
impedimento actualizado, Certidão do Instituto Nacional de Estatística actualizado.
4. As propostas e as cotações deverão ser entregues em triplicado (2) cópias e (1) original na Secretaria dos SPI de Manica. Propostas apresentadas fora do prazo não serão aceites.
Chimoio, aos 20 de Abril de 2022
O Director Provincial
Silva Manuel
(Inspector Superior Administrativo)
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

MUNICIPIO DA MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA MAXIXE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO Nº 90I000241/CL/0001/2022

Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, na Acção Executiva
Ordinária para Pagamento da Quantia Certa, número trinta oito
barra dois mil e vinte, traço A, a correr na Secção Cível, movida pelo
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA - BCI,
contra o executado REMULO ROMEU SOUSA, com último domicílio
no Bairro Balane-I, Rua Amílcar Cabral, cidade de Inhambane, correm
éditos para citação do executado, para, no prazo de dez (10) dias, a
contar da data de fixação dos éditos, pagar a quantia exequenda no
valor de 1 521 732,52MT(um milhão, quinhentos vinte e um mil,
setecentos e trinta e dois meticais e cinquenta e dois centavos),
dentro do mesmo prazo, deduzir a oposição ou nomear bens à penhora,
pelos fundamentos constantes da petição inicial e documentos, cujos
duplicados estão neste Cartório, sob pena de, se devolver ao exequente
o direito de nomeação de bens à penhora, nos termos do disposto nos
artigos 811º e 836º, ambos do CPC, finda a dilação de vinte (20) dias,
posteriores ao dos éditos, ao abrigo do disposto nos artigos 247º, 248º
e 249º do Código do Processo Civil.

Objecto: Contratação de Empreitada para Abertura de 3 Furos de Captação de Água, Equipados com Bomba
Manual Afridev, em Nhaguiviga, Manhala e Barrane
De acordo com o artigo 33, nº 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, comunicase que o objecto do concurso acima foi adjudicado às empresas seguintes:
N/O

Concorrente

Valor com IVA

Prazo de Execução

Lote – I: Contratação de Empreitada para Abertura de um Furo de Captação de Água, Equipado com
Bomba Manual Afridev, em Nhaguiviga
1

671.376.84MT

FONTE PURA SOCIEDADE UNIPESSOAL
LIMITADA

30 Dias

Lote – II: Contratação de Empreitadas para Abertura de um Furo de Captação de Água, Equipado
com Bomba Manual Afridev, em Manhala
1

712.890,00MT

IMHOTEP - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA

90 Dias

Lote – III: Contratação de Empreitada para Abertura de um Furo de Captação de Água, Equipado
com Bomba Manual Afridev, em Barrane
1

783.281.88MT

PST EMPREENDIMENTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LIMITADA

60 Dias

Maxixe, aos 26 de Abril de 2022

O Presidente do Município
Fernando Bambo
(DN1)

Inhambane, aos 12 de Abril de 2022
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O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo
O Ajudante de Escrivão de Direito
Diogo Luís Daniel

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
3546

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 05/DPEI-DEP/RAC/FASE & OI/2021
Objecto: Contratação de Empresas para Fornecimento e Montagem de 2125 Carteiras Duplas, 98 Mesas
Secretárias e Respectivas Cadeiras, 14 Mesas de Oito Lugares, 33 Armários Metálicos para Escolas, 4
Computadores Portáteis e 2 Impressoras à DPEI

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Ref. 03/2022 – Fornecimento de Transporte Rodoviário
1. A DHL Moçambique, Lda convida por este meio empresas interessadas e elegíveis
a manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA
para o fornecimento de transporte rodoviário (não dedicado, mas sim grupagem).
2. Nas propostas os transportadores deverão apresentar os preços seguindo a tabela, e
os preços deverão incluir todas as taxas do transportador para os destinos com base
na tabela abaixo:
Origem

Destino

PREÇOS

PREÇOS

PREÇOS

PREÇOS

PREÇOS

Maputo

Inhambane,
Vilanculos, Beira,
Chimoio, Tete,
Quelimane, Nampula,
Nacala, Pemba

0-5KG

5-20KG

20-100KG

100-500KG

Acima de
500KG

Inhambane, Vilanculos,
Beira, Chimoio, Tete,
Quelimane, Nampula,
Nacala, Pemba

Maputo

0-5KG

5-20KG

20-100KG

100-500KG

Acima de
500KG

De acordo com o artigo 33, nº 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 no concurso acima de contratação de empresas para o fornecimento e montagem de 2125
carteiras duplas 98 mesas secretárias e respectivas cadeiras, 14 mesas de oito lugares, 33 Armários metálicos
para as escolas, 4 computadores portáteis e 2 impressoras à DPEI foram adjudicadas às seguintes empresas:
Lote

Concorrente
Vencedor

Objecto de Concurso

Valor de
Adjudicação

SUPER M TRADING

Fornecimento e montagem
de 450 Carteiras duplas,
24 mesas secretárias e
24 cadeiras, 2 mesa de
oito lugares e 6 armários
metálicos, nos distritos de
Zavala e Homoíne

2.586.870,00

BAHARAN, LDA

Fornecimento e montagem
de 425 Carteiras duplas,
26 mesas secretárias e
26 cadeiras, 3 mesa de
oito lugares e 9 armários
metálicos, nos dostritos
de Massinga, Funhalouro e
Vilankulo

2.618.460,00

OMID SEVICE, LDA

Fornecimento e montagem
de 675 Carteiras duplas,
30 mesas secretárias e
30 cadeiras, 3 mesa de
oito lugares e 9 armários
metálicos, nos distritos de
Jangamo, Maxixe e Panda

3.809.754,00

SOMACAL
METALOMECÂNICA,
LDA

Fornecimento e montagem
de 575 Carteiras duplas,
34 mesas secretárias e 34
cadeiras, 4 mesa de oito
lugares e 12 armários
metálicos, nos distritos de
Murrombene, Mabote e
Inhassouro

4.398.153,55

TECH IFOC, LDA

Fonecimento de 4
computadores portáteis e 2
impressoras à DPEI

830.021,40

1

2

3

3. A manifestação de interesse está aberta a todos concorrentes legalmente registados e/
elegíveis (anexar documentação relativa), pelo que o processo será regido de acordo
com as normas e procedimentos em vigor na DHL Moçambique, Lda.

4

4. As propostas deverão ser apresentadas em Meticais (MZN).
5. As propostas deverão ser enviadas para o endereço físico: Av. 24 de Julho, n.º 3823,
esquina com Av. da Tanzânia, n.º 147, Maputo, e para o seguinte e-mail: Admin.MZ@
dhl.com, até às 17.00 horas do dia 28 de Abril de 2022.
6. Deverão ser observadas todas as medidas de prevenção da COVID-19.

5

Fonte de
Finaciamento

Prazo de
Entrega

6 meses

FASE

7 meses

OI

7 meses

7 meses

FASE

7 meses

Maxixe, Abril de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO Nº 011/ADPP/2022
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E DIVERSOS LIVROS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
(Ajuste Directo)
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratacão 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/O

Nome do Concorrente

01

VIDAGÁS
CNG SERVIÇOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

02

39

PUBLICIDADE

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

1. Nestes termos, a ADPP convida empresas elegíveis a apresentarem suas propostas para os
seguintes lotes, objecto do presente concurso:
LOTE I – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
LOTE II – FORNECIMENTO DE DIVERSOS LIVROS

Valor da adjudicação
Objecto de concurso
incluindo IVA
Fornecimento de gás de cozinha
200.000,00MT
Fornecimento de carvão vegetal

A ADPP Moçambique, no âmbito da implementação do Projeto de Escolas de Professores do Futuro
pretende adquirir diverso equipamento agrícola e diversos livros.

2. Os concorrentes interessados poderão solicitar esclarecimento e Caderno de Encargos através
do EMAIL procurement.geral@adpp-mozambique.org

59.520,00MT

3. Prazo de validação mínima das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data-limite de entrega das propostas.

Nampula, aos 22 de Abril de 2022

4. As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado e visivelmente escrito CONCURSO Nº
011/ADPP/2022 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E DIVERSOS LIVROS.

O Delegado
(Assinatura Ilegível)
178

5. Data-Limite e Local de Entrega: 9/5/2022, às 14.00 horas na Sede da ADPP, Av. Massacre de
Wiriamo, n.º 258 B Machava, Matola.
6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique e
em conformidade com as políticas do doador.
ADPP – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________________
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258 B Machava, Matola - Moçambique
Maputo, aos 26 de Abril de 2022

ANÚNCIO

3902

CADASTRAMENTO DE FORMADORES E
PALESTRANTES EXTERNOS
O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC) anuncia que está aberto o
cadastramento de Formadores, Palestrantes e Consultores de formação, a nível nacional, nas seguintes áreas de
interesse:

•
•
•
•

Legislação Laboral;
Relações Laborais;
Gestão de Pessoas;
Gestão Fabril

•
•
•
•

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (HSST)
Psicopedagogia e Andragogia
Ética e Deontologia Profissional;
Comunicação e Liderança Institucional

Para efeitos de cadastramento, os interessados poderão baixar o formulário no link: https://docs.google.com/document/
d/1Nt351OKK_LtX0ThWJyXKHJwsB9pjGO3c/edit?usp=sharing&ouid=108826513500011696611&rtpof=true&
sd=true e após o preenchimento deverão enviar para o e-mail:
info@ifpelac.gov.mz ou mzefanias1969@gmail.com. Para obter mais informações contacte o Senhor Zefanias Alberto
Munguambe pelo Tel: 822797820/870704066 ou pelo e-mail supracitado.
Maputo, Abril de 2022
A Direcção
(Ilegível)
Avenida das F.P.L.M. nº 1707-Tel: 843892498, Caixa Postal n° 281, e-mail: info@ifpelac.gov.mz, Maputo-Moçambique
2460

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Concurso Público N.º 04/DPEI-DEP/RAQUI/FASE/2021
Objecto: Contratação de Empresas para Fiscalização de Obras de Construção de 25
Salas de Aula, no Âmbito do Programa de Construção Acelerada de InfraEstruturas Escolares - Campanha 2021/22
Nos termos da 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos do concurso
acima referido, foram adjudicados às seguintes empresas:
Lote

Empresa

Valor da
Proposta

Prazo de
Execução

I

NIKOTCHOLAKA ENG
CONSTRUÇÃO, EL

2,293,960.50MT

8 Meses

II

ASSISTEC, LDA

2,004,327.00MT

8 Meses
3919
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ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 26 de Abril de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ANSELMO EDMUNDO COMBELANE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezanove
de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e quatro verso
a folhas noventa e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas,
número duzentos e oitenta e sete “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE, Conservadora e Notária
Superior, em exercício no referido Cartório Notarial, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANSELMO EDMUNDO COMBELANE,
de trinta e sete anos de idade, no estado de solteiro, natural de Maputo, de
nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro de Chamanculo,
nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com disposição de sua
última vontade.
Mais certifico, pela operada escritura pública que foram declaradas como únicas
e universais herdeiras de todos seus bens, suas filhas: NAIARA ALINE CHUMA
COMBELANE, menor e LIA MARISA ALDA COMBELANE, solteira, maior, ambas
naturais de Maputo, onde residem, de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com elas possam concorrer à
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

ANÚNCIO
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende contratar
pessoal para a Cidade de Maputo, com as seguintes qualificações:
NOME DA POSIÇÃO: Oficial Sénior de Procurement
LOCALIZAÇÃO: Escritório Central, Maputo - Moçambique

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Abril de dois mil e vinte e dois
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
3918

141

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Autoridade Reguladora de Energia – ARENE convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que
reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em carta fechada, para os concursos abaixo discriminados:
Número do Concurso

Objecto da Contratação

Modalidade de
Contratação

Entrega e abertura das
propostas
Data

Hora

Garantia
Próvisória

39A002441/CP/01/2022

Fornecimento de géneros alimentícios e
material de higiene e limpeza

Concurso Público

20 de Maio

10.00 horas

Aplicável

39A002441/CP/02/2022

Fornecimento de material de consumo corrente
de escritório e tinteiros

Concurso Público

20 de Maio

10.30 horas

Aplicável

Contexto do Centro de Colaboração em Saúde:
O CCS – Centro de Colaboração em Saúde é uma Organização
Não-Governamental (ONG) moçambicana, que trabalha em
acções de promoção da saúde, prevenção de doenças e na
melhoria da qualidade e igualdade do acesso aos cuidados e
tratamentos de doenças comuns em Moçambique, privilegiando
a saúde da mulher, da criança e de outros grupos vulneráveis.
Visão geral da posição
O principal objectivo da posição é apoiar a função da Cadeia
de Aprovisionamento (supply chain) no desenvolvimento de
práticas de aquisição (procurement) para melhorar o apoio ao
programa.
Requer que o candidato tenha um profundo conhecimento da
cadeia de aprovisionamento, incluindo, mas não se limitando
à avaliação das necessidades, aprovisionamento, compra e
expedição de aquisições
O sucesso desta função exige uma estreita colaboração com a
gestão do escritório central e as equipas do programa.
Qualificações Específicas
• Nível Superior em áreas de Gestão, Economia ou outras
afins em relacionadas com logística e procurement;

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, levantar os Termos de Referência nas instalações da ARENE, situadas
na Rua dos Desportistas, n°480, Edifício do Maputo Business Tower (MBT), 5°andar ou através do endereço electrónico:
departamento-aquisicoes@arene.org.mz
2. As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, com a indicação do objecto do concurso no endereço acima referido;
3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 21 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
3518

• Experiência de 5 anos de gestão nas áreas de logística,
procurement, transporte, armazém e inventário. Pelo
menos 2 anos em contexto de ONG´s;
• Bom nível nas línguas Portuguesa e Inglesa, fala e escrita.
Responsabilidades principais:
A. Planeamento de Procurement (20%)
• Realizar análises de mercado através da recolha,
organização e análise de dados de mercado e relatórios
financeiros e monitorização do mercado para assegurar
que as cotações de preços e as ofertas dos fornecedores
são autênticas e razoáveis
B. Procurement (40%)
• Dar seguimento às requisições dirigidas ao sector,
direcionando todo processo de aquisição, desde o
início do processo de concurso, avaliação, adjudicação,
contratualização e recepção dos bens e/ou serviços
solicitados, de acordo com os procedimentos do CCS e a
políticas dos doadores

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Promoção de Leilões de Energias Renováveis
Projecto de Produção Independente de Energia Solar Fotovoltaica em Moçambique
SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE PARA DESENVOLVIMENTO
DE UM PROJECTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 30/40MWP

Nos termos do 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° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do Concurso
com Prévia Qualificação, conforme abaixo indicado:
Número do Concurso

Objecto do Concurso

Concorrente
Vencedor

IPC: 39A000141/
CP/03/2020

Implementação do Projecto de
Construção de uma Central Solar
Fotovoltaica em Dondo

TOTAL EREN, SA

C. Gestão de Fornecedores e Contratos (20%)
• Monitorizar a implementação do contrato para assegurar
o cumprimento dos termos e condições contratuais por
parte dos fornecedores e realizar análises de desempenho
de fornecedores
D. Conformidade (compliance) (10%)
• Garantir que os processos de aquisição estão completos
conforme os procedimentos, regras e regulamentações,
respeitando os parâmetros de procurement
E. Reporting (10%)
• Contribuir para a realização dos relatórios do sector
conforme necessário
A data de encerramento da apresentação das candidaturas
é a 2 de Maio de 2022. Os candidatos interessados deverão
apresentar uma carta de apresentação juntamente com o
“Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e
referências que possam ser consultadas, para:
recursoshumanos@ccsaude.org.mz e indicar no assunto
do email o nome da posição a qual se candidata. Somente os
candidatos que reunirem os requisitos serão contactados.
Os Termos de Referência para as posições acima referidas,
poderão ser adquiridos nos escritórios da organização, na Rua
Damião de Góis, nº 279, Bairro da Sommerschield, das 7.30 às
16.30 horas.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

3901
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
______
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)
INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)
NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

INTERNATIONAL TENDER N° PROCAVA35A004941/ICB/0042022

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º PROCAVA35A004941/ICB/0042022

Fornecimento de Equipamento Informático para Actividades do PROCAVA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Este Anúncio Específico de Concurso segue o Anúncio Geral de Concursos para este Projecto (Ref.ª UN-P541168-07/20), publicado no UNDB on-line no dia 24 de
Julho de 2020.
Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA),
co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e 2000003626 para
apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País,
esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
O PROCAVA é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de
Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP), que por sua vez garante a gestão e implementação quotidiana do Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão
do Programa (UNGP), baseada nos escritórios do FAR, FP - Sede, na Cidade de Maputo e das Unidades Regionais de Gestão do Programa (URCP) baseadas nas
Delegações do FAR, FP em Gaza, Manica e Nampula, bem como através da Unidade Provincial de Gestão do Programa (UPGP) em Niassa.
Tendo em vista garantir o funcionamento pleno das Unidades de Gestão do PROCAVA, o FAR, FP pretende aplicar parte dos fundos do Programa, para a Aquisição e
Alocação de Equipamento Informático para as unidades de gestão do Programa.
Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único, detentoras de alvarás compatíveis para a prestação dos referidos serviços e outros
requisitos alistados abaixo, para apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no parágrafo 10.
Constituem documentos de qualificação, os seguintes: (a) Documentos de Qualificação Técnica: Comprovativo (pelo menos 3 contratos) de fornecimento
de bens similares a pelo menos; (b) Documentos de Qualificação Legal: Cadastro Único; Certidão de registo nas Entidades Legais; Publicação da empresa no
Boletim da República; Alvará; Prova documental comprovativa de experiências adquiridas em fornecimentos similares as do objecto de contratação; Certidão
de registo comercial; Declaração de não impedimentos; Certidão de Quitação do INSS; Certidão Fiscal válida; Certidão do Instituto Nacional de Estatística - INE;
(c) Documentos de Qualificação Económica e Financeira: i) As declarações de rendimentos da empresa emitidas por entidade jurídica terceira para reflectir
o volume médio anual de negócios nos últimos três anos devem ser pelo menos equivalentes a 1,5 vezes o valor da oferta ou ii) Confirmação por carta oficial por
entidade jurídica confirmando o acesso ao crédito ao valor da oferta e Declaração de que não há pedido de falência, Certidão Judicial.
Os concorrentes podem concorrer a um ou mais lotes. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os documentos
de concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de mil e quinhentos meticais (1.500,00MT), mediante apresentação de confirmativo de depósito
ou transferência bancária no endereço indicado no parágrafo 8, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas. Os detalhes
da conta bancária são os seguintes:

Procure IT Equipment for PROCAVA Operations

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Presentation of the
proposal

Data e hora-final para:

8/6/2022
às 9.30 horas

Abertura de propostas

8/6/2022
às 10.00 horas

Anúncio de posicionamento

Em data por anunciar

Lote 1: 9.000,00MT
Lote 2: 34.000,00MT
Lote 3: 12.000,00MT
Lote 4: 27.000,00MT
Lote 5: 10.000,00MT
Lote 6: 6.000, 00MT
Lote 7: 7.000,00MT
Lote 8: 500,00MT
Lote 9: 8.000,00MT
Lote 10: 5.000,00MT
Lote 11: 22.000,00MT
Lote 12: 4.000,00MT
Lote 13: 22.000,00MT
Lote 14: 9.000,00MT
Lote 15: 6.000,00MT
Lote 16: 1.000,00MT
Lote 17: 11.000,00MT
Lote 18: 4.000,00MT
Lote 19: 16.000,00MT
Lote 20: 10.000,00MT

Provisional warranty amount

Provisional Warranty
Validity Period

Lot 1: 9.000,00MT
Lot 2: 34.000,00MT
Lot 3: 12.000,00MT
Lot 4: 27.000,00MT
Lot 5: 10.000,00MT
Lot 6: 6.000, 00MT
Lot 7: 7.000,00MT
Lot 8: 500,00MT

8/6/2022
At 9.30 AM

8/6/2022
At 10.00 AM

Lot 9: 8.000,00MT
Lot 10: 5.000,00MT
Lot 11: 22.000,00MT
Lot 12: 4.000,00MT
Lot 13: 22.000,00MT
Lot 14: 9.000,00MT
Lot 15: 6.000,00MT
Lot 16: 1.000,00MT
Lot 17: 11.000,00MT
Lot 18: 4.000,00MT
Lot 19: 16.000,00MT
Lot 20: 10.000,00MT

To be announced

150 dias

150 days

Proposals should remain valid for one hundred and fifty (150) days. Electronic proposals and proposals submitted after the deadline shall be
rejected.
9. The tender will be ruled by the accordance with the IFAD Procurement Procedures and Guidelines Manual.
10. The address is:
8.

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

10. Endereço:

End date and time for:
Proposals Opening
Date for Communication of
date
Evaluation Results

Período de Validade da
Garantia Provisória

Valor da garantia provisória

8. O período de validade das propostas será de cento e cinquenta (150) dias. Propostas electrónicas e propostas submetidas depois do prazo aqui indicado serão
rejeitadas.
9.

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project (Ref. Nr. UN-P541168-07/20) that appeared in UNDB online
on 24 July 2020.
Since May 2020, the Government of Mozambique is implementing the Inclusive Agri-food Value-Chain Development Programme (PROCAVA), cofinanced by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) through the Loan No. 2000003236 and Grants Nrs 2000003237 and
2000003626, with the aim of supporting the development of five (5) value chains (Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry), in
seventy-five (75) districts of all ten provinces of Mozambique, targeting 180,500 households, mainly smallholder farmers, during ten (10) years.
PROCAVA is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund for Agricultural Promotion and Rural
Extension (FAR, FP), the entity responsible for Programme coordination, which in turn, ensures daily Programme management and implementation
through a National Programme Management Unit (NPMU) based at its headquarters in Maputo city, Regional Programme Management Units
(RPMU) based at FAR, FP provincial Delegations (FAR, FP-Del) of Gaza, Manica and Nampula provinces, and a Provincial Programme Management
Unit (PPCU) in Niassa province.
As to ensure functional Programme Management Units, FAR, FP intends to apply part of the PROCAVA funding on the Acquisition and delivery of
IT equipment for the PROCAVA Programme management units in Maputo, Gaza and Niassa.
As such, interested companies with single registration, the required documents stated bellow, are invited to submit proposals in a sealed envelope
at the address indicated in paragraph 10.
The following constitute the qualification documents: (a) Technical Qualification Documents: Certificate issued by UFSA; Legal Registration
certificate; Company statutes published in the National Gazette; Commercial Permits; Proof of experience with similar supplies, presenting at
least 3 similar supply contracts; (b) Legal Qualification Documents: Commercial registration certificate; Declaration that the bidder has no
impediments imposed by the national legislation for bidding purposes; National Institute of Social Security Certificate; Valid fiscal certificate;
National Institute of Statistics Certificate; (c) Economic and Financial Qualification Documents: (i) Company’s income statements issued by
legal third party entity to reflect average annual turnover over the past three years shall be at least equivalent to 1,5 times the value of the bid
or (ii) Confirmation by official letter by legal entity confirming access to credit to the value of the bid; and A statement that the company has not
declared bankruptcy issued by relevant court.
Bidders can bid for one or more lots. The bidders may obtain more information and /or details, by examining the tender documents or
purchasing them by the non-refundable amount of one thousand five hundred meticais (1,500.00 MT), upon presentation of a confirmation of
deposit in the following

Bank Account; Number 489633594 e NIB: 000100000048963359457, Millennium bim

Banco: Millennium bim; Número da Conta: 489633594 e NIB: 000100000048963359457
Apresentação da
proposta
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Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA),
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique;
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo
Maputo, Abril de 2022

Agricultural and Rural Extension Fund (FAR, FP); Praça dos Heróis Moçambicanos, PBox. 1406, 2nd Floor, Block E; Maputo;
email: procurement@procava.gov.mz
Maputo, April 2022

The Competent Authority
(Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE GESTÃO DO PROGRAMA-UNCP

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
______
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)
INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

CONCURSO PÚBLICO N°. PROCAVA35A004941NCB00052022

PUBLIC TENDER N° PROCAVA35A004941NCB00052022
Recruitment of a printing company to reproduce training and communication material on value chain
development aspects

NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Gráficos e de Serigrafia para Reprodução de Material de
Comunicação e de Treinamento em Aspectos de Desenvolvimento de Cadeias De Valor
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Este Anúncio Específico de Concurso segue o Anúncio Geral de Concursos para este Projecto (Ref.ª UN-P541168-07/20), publicado no UNDB online no dia 24 de Julho de 2020.
Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e
donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas,
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte
temporal de dez (10) anos.
O PROCAVA é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação
o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua vez garante a gestão e implementação quotidiana do Programa através de
uma Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP), baseada nos escritórios do FAR, FP-Sede, na Cidade de Maputo e das Unidades Regionais de
Gestão do Programa (URGP) baseadas nas Delegações do FAR, FP em Gaza, Manica e Nampula, bem como através da Unidade Provincial de Gestão
do Programa (UPGP) em Niassa.
Tendo em vista garantir o funcionamento pleno das Unidades de Gestão do PROCAVA, o FAR, FP pretende aplicar parte dos fundos do Programa,
para Contratar uma Empresa Prestadora de Serviços Gráficos e de Serigrafia para a Reprodução de Material de Comunicação e de Treinamento em
Aspectos de Desenvolvimento de Cadeias de Valor
Para o efeito, são convidadas as empresas interessadas com Cadastro Único, detentoras de alvarás compatíveis para a prestação dos referidos
serviços e outros requisitos alistados abaixo, para apresentar propostas em envelope fechado no endereço indicado no parágrafo 8.
Constituem documentos de qualificação, os seguintes: (a) Documentos de Qualificação Técnica: Cadastro Único; Certidão de registo nas Entidades
Legais; Publicação da empresa no Boletim da República; Alvará; Prova documental comprovativa de experiências adquiridas em fornecimentos
similares as do objecto de contratação; (b) Documentos de Qualificação Legal: Certidão de registo comercial; Declaração de não impedimentos;
Certidão de Quitação do INSS; Certidão Fiscal válida; Certidão do Instituto Nacional de Estatística - INE; (c) Documentos de Qualificação Económica
e Financeira: i) As declarações de rendimentos da empresa emitidas por entidade jurídica terceira para reflectir o volume médio anual de negócios
nos últimos três anos devem ser pelo menos equivalentes a 1,5 vezes o valor da oferta ou ii) Confirmação por carta oficial por entidade jurídica
confirmando o acesso ao crédito ao valor da oferta; Declaração de que não há pedido de falência, Certidão Judicial).
Os concorrentes podem concorrer a um ou mais lotes e de acordo com os lotes a que a empresa decida concorrer deve submeter as
seguintes amostras físicas: Para o lote 1: Amostra física de uma (1) brochura, que será fornecida em formato electrónico no acto da compra do
caderno de encargos; Para o lote 2: Amostra física de um (1) autocolante para porta de carro, que será fornecida em formato electrónico no acto
da compra do caderno de encargos e Para o lote 3: Amostra física do logo do PROCAVA bordado num pedaço de pano. O logo será fornecido em
formato electrónico no acto da compra do caderno de encargos.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los pela importância
não reembolsável de mil e quinhentos meticais (1.500,00MT), mediante apresentação de confirmativo de depósito ou transferência bancária no
endereço indicado no parágrafo 11, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas. Os detalhes da conta bancária
são os seguintes:
Banco: Millennium bim; Número da Conta: 489633594 e NIB: 000100000048963359457
Data e hora-final para:
Apresentação da
proposta

Abertura de propostas

Anúncio de posicionamento

Valor da garantia
provisória

24/5/2022
às 10.00 horas

Em data por anunciar

10. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement do FIDA e baseado no Método de Concurso
Nacional.
11. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique;
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo
Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Período de Validade da
Garantia Provisória

Lote 1: 27.000,00MT
Lote 2: 3.000,00MT
120
dias
Lote 3: 15.000,00MT
9. O período de validade das propostas será de cento e vinte (120) dias. Propostas electrónicas e propostas submetidas depois do prazo aqui indicado
serão rejeitadas.
24/5/2022
às 9.30 horas

1.

This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this project (Ref. Nr. UN-P541168-07/20) that
appeared in UNDB online on 24 July 2020.
Since May 2020, the Government of Mozambique is implementing the Inclusive Agri-food Value-Chain Development Programme
(PROCAVA), co-financed by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) through the Loan No. 2000003236 and
Grants Nrs 2000003237 and 2000003626, with the aim of supporting the development of five (5) value chains (Horticulture,
Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry), in seventy-five (75) districts of all 10 provinces of Mozambique, targeting 180,500
households, mainly smallholder farmers, during ten (10) years.
PROCAVA is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund For Agricultural
Promotion and Rural Extension (FAR, FP), the entity responsible for Programme coordination, which in turn, ensures daily
Programme management and implementation through a National Programme Management Unit (NPMU) based at its headquarters
in Maputo city, Regional Programme Management Units (RPMU) based at FAR, FP provincial Delegations (FAR, FP - Del) of Gaza,
Manica and Nampula provinces, and a Provincial Programme Management Unit (PPMU) in Niassa province.
As to ensure functional Programme Management Units, FAR, FP intends to apply part of the PROCAVA funding to recruit a printing
company to reproduce training and communication material on value chain development aspects.
As such, interested companies with, the required documents stated bellow, are invited to submit proposals in a sealed envelope
at the address indicated in paragraph 8.
The qualification documents are as follows: (a) Technical Qualification Documents: Certificate issued by UFSA; Legal Registration
certificate; Company statutes published in the National Gazette; Commercial Permits; Proof of experience with similar supplies,
presenting at least 3 similar supply contracts; (b) Legal Qualification Documents: Commercial registration certificate; Declaration
that the bidder has no impediments imposed by the national legislation for bidding purposes; National Institute of Social Security
Certificate; Valid fiscal certificate; National Institute of Statistics Certificate; (c) Economic and Financial Qualification Documents:
(i) Company’s income statements issued by legal third party entity to reflect average annual turnover over the past three years
shall be at least equivalent to 1,5 times the value of the bid or (ii) Confirmation by official letter by legal entity confirming access
to credit to the value of the bid; A statement that the company has not declared bankruptcy issued by relevant court;
Bidders can bid for one or more lots, and according to the lots bided, bidders must submit the following physical samples: For
lot 1: Physical sample of one (01) brochure, which will be provided electronically upon purchase of the bidding document; For lot
2: Physical sample of one (01) sticker for car door, logo will be provided electronically upon purchase of the bidding document; For
lot 3: Physical sample of the PROCAVA logo embroidered on a piece of cloth. The logo will be provided electronically upon purchase
of the bidding document,
The bidders may obtain more information and /or details, by examining the tender documents or purchasing them by the nonrefundable amount of one thousand five hundred meticais (1,500.00 MT), upon presentation of a confirmation of deposit, at the
address indicated in paragraph 8, from Monday to Friday, at working time that is 07:30 am to 3:30 pm.
Bank Details: Account Number 489633594 ; NIB: 000100000048963359457, Millennium bim

Presentation of
the proposal
24/5/2022
At 9.30 AM

End date and time for:
Open of the
Positioning announcement
proposal
24/5/2022
At 10.00 AM

On an unannounced date

Provisional
warranty amount

Provisional Warranty
Validity Period

Lot 1: 27.000,00MT
Lot 2: 3.000,00MT
Lot 3: 15.000,00MT

120 days

9.

Proposals should remain valid for one hundred and twenty (120) days. Electronic proposals and proposals submitted after the
deadline shall be rejected.
10. The tender will be ruled in accordance with the IFAD Procurement Procedures and Guidelines Manual, based on the National
Competitive Bidding (NCB) Method.
11. The address is: Agricultural and Rural Extension Fund (FAR, FP); Praça dos Heróis Moçambicanos, PBox. 1406, 2nd Floor, Block
E; Maputo; email: procurement@procava.gov.mz.
Maputo, April 2022
The Competent Authority
Unreadable
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ADITAMENTO
Anúncio de Concursos Públicos
Referência:47B000541/CP/001/2022
– Manutenção de Rotina por Nível de Serviço em Estradas Asfaltadas- Lote I
Referência:47B000541/CP/002/2022
– Manutenção de Rotina em Estradas Asfaltadas – Lote II
Referência:47B000541/CP/003/2022
– Melhoramentos Localizados em Estradas
Asfaltadas – Lote III
Referência: 47B000541/CP/004/2022
– Manutenção de Rotina em Estradas Não
Revestidas – Lote IV

No âmbito dos concursos acima, publicados nas edições dos dias 5 e 6/3/2022,
comunica-se que a data de abertura das
propostas inicialmente marcada para o dia
28 de Abril de 2022, passa para 5 de Maio
de 2022, nos mesmos horários.
Delegação Provincial da ANE, IP - Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro, N.º 219

CP. n.º 192, Telefax n.º 27120352
Lichinga – Niassa – Moçambique

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
05/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado
Nº Concurso
39A002551/
CC/020/2022

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor (MT)

Concurso por
Cotações

Contratação de serviço de aluguer para
lançamento da facilidade de financiamento
baseado em resultado

FENIX PROJECTOS E
INVESTIMENTOS –
(HOTEL RADISSON BLU)

340.650,00

Lichinga, Abril de 2022
Autoridade Competente

Referência:47B000541/CP/005/2022
– Manutenção de Rotina em Estradas Não
Revestidas – Lote V

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

(Ilegível)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015,
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com
direito a opor-se que seja atribuída a Concessão
Mineira número 10899C para Chumbo, Cobre,
Ouro, Urânio e Zircão, nos distritos de Moatize e
Tsangano, na província de Tete, a favor da requerente MINAS DE TSANGANO, LIMITADA, com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

MUNICÍPIO DE NACALA
CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Nacala convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os
concursos discriminados na tabela:
Os concorentes interresados poderão obter mais informações, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los no Conselho Municipal de Nacala, Rua da
Vigilância, n° 14/492, Cx. P. n° 15, tel: 258 26 526 755, fax: 258 26 526 556, UGEA, Cave, lado esquerdo; das 8.00 às 15.30 horas e pela importância não reembolsável
de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), cada lote, devendo depositar na conta n.º 53180057 Bim, Conselho Municipal de Nacala.

1

-15 26 40,00

34 09 40,00

2

-15 26 40,00

34 21 10,00

As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e 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.

3

-15 33 10,00

34 21 10,00

As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia provisória.

4

-15 33 10,00

34 09 40,00

Maputo, aos 31/1/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Modalidade de
Contratação e
N/O
respectiva referência
01

3907

Concurso
Público N°6523/
CP/001/2022

Objecto do Concurso
Emulsão Asfáltico
SCE-2 Cationica -Lote I

Concorrentes
Elegíveis

Data e hora-limite de
entrega de documentos de
qualificação e propostas

Nacionais /
Estrangeiros

17/5/2022
às 9.00 horas

Lancis de Betão – Lote II

Data e hora de Abertura de
documentos de qualificação
e propostas
17/5/2022
às 9.30 horas
17/5/2022
às 10.30 horas

Validade das
Propostas

90 dias

Garantia
Provisória
Valor
Validade
104.000,00

90 dias

149.034,35

Nacala, aos 21 de Abril de 2022
(Assinatura Ilegível)
Lieda da Graça Msanga
(Técnico Superior N1)
177

EXTENSÃO DO CONCURSO
REF N.º COP21/029/LOG-MPT
FGH, ONG Internacional sem fins
lucrativos que opera no ramo da
saúde na Província da Zambézia
pretende adquirir os serviços abaixo
discriminados:

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
DE DESALFANDEGAMENTO DE
VIATURAS
Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados de maneira gratuita até 11.00 horas do dia 27
de Abril de 2022, solicitando através de
email:
aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz
O assunto do email deve ser o seguinte
código FGH-029
As propostas completas deverão ser entregues em envelopes selados até às
11.00 horas do dia 28 de Abril 2022
nos endereços indicados nos Termo de
Referência do concurso.
3610

Nampula - Moçambique
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio em Nampula convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Nº

Modalidade de Contratação e
respectiva referência

01

Concurso Público nº 01/UniLúrio/FCS/
RA/2022: Empreitada de Obras Públicas

02

Concurso Público nº 02/UniLúrio/
FCS/RA/2022: Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços

Objecto do concurso

Concorrentes
Legíveis

Data e hora de entrega
de documentos de
qualificação e propostas

Data e hora de abertura
de documento de
qualificação e propostas

Requalificação do Estaleiro para
Anfiteatro e Salas de aula

Nacionais
e Estrangeiros

25/5/2022
às 9.45 horas

25/5/2022
às 10.00 horas

Lote 1: Equipamentos de
Laboratório
Nacionais
Lote 2: Reagentes e Consumíveis de e Estrangeiros
Laboratório

20/5/2022
às 10.15horas

20/5/2022
às 10.30 horas

1- Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições/Património da
Faculdade de Ciências de Saúde da UniLúrio, localizado no campus Universitário, no Bairro de Marrere, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil
e quinhentos meticais), por lote, que deve ser depositada na Conta Bancária do BCI nº 1939456910001 em nome de UNILURIO – FACULDADE DE CIÊNCIAS
DE SAUDE - RECEITAS INTERNAS.
2- As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
3- Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Nampula, Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ass. Ilegível)
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CONSULTA PÚBLICA
Convite para Participação da 2ª
Consulta Pública do Projecto de
Construção da Central de Energia
Solar Fotovoltaica, Distrito de
Marrupa, Província de Niassa

Anúncio de Concursos
O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE, FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos no
Documento do Concurso a apresentar propostas fechadas para os concursos abaixo discriminados:

Na sequência da elaboração do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) do
Projecto de Construção de uma Central
de Energia Solar Fotovoltaica de 15
MW, no Distrito de Marrupa, Província
de Niassa, a Diocese Anglicana do
Niassa comunica a todos interessados
para participarem da 2ª Reunião de
Consulta Pública a ter lugar pelas 9.00
horas do dia 29 de Abril de 2022,
nas instalações da Escola Primária
Completa de Aeroporto, sito no Bairro
de Nangia, Posto Administrativo de
Marrupa-Sede, distrito de Marrupa,
província de Niassa.
Niassa, aos 22 de Abril de 2022

Modalidade
&
Referência

Objecto de Contrato

Concurso Público
nº47A001952/CP/13/22

Contratação para fornecimento de material
gráfico, concepção, produção e Serigrafia

Lote I: Sala de Reuniões com capacidade
Concurso Público
de
até 160 participantes e estacionamento
nº47A001952/CP/14/22
mínimo para 50 viaturas
Lote II: Sala de Reuniões com capacidade
de até 30 pessoas, estacionamento mínimo
para 5 viaturas
Concurso Público
nº47A001952/CP/15/22

Lote I : Tradução Simultânea
Lote II: Tradução ajuramentada de
documentos e brochuras

Data e hora-final
de entrega das
propostas

Data e hora para
abertura das
propostas

20 de Maio de 22

20 de Maio de 22

Hora: 9.30 horas

Hora: 9.45 horas

16 de Maio de 22

Validade
das
propostas

Garantia
Provisória
válida por
120 dias

90 dias

100.000,00MT

Data do
anúncio do
posicionamento

27 de Maio de 22
Hora: 9.30 horas

Lote I
79 000.00MT

16 de Maio de 22

17 de Maio de 22
90 dias

Hora: 10.30 horas

16 de Maio de 22
Hora: 9.15 horas

Hora: 10.45 horas

Hora: 10.45horas

Lote II- N/A
Lote I42 000.00MT

17 de Maio de 22
Hora: 9.30 horas

90dias

Lote II37 000.00MT

17 de Maio de 22
Hora: 9.30 horas

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos, poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou
adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga, nº 170, sobreloja- Cidade do Maputo, a partir do dia 26
de Abril de 2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00MT (mil e cinquenta meticais). A importância deverá ser depositada na
conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.
As propostas deverão ter a validade mínima de 90 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço acima
referenciado.

Isaías Mutombo Mafavisse
(Consultor Ambiental Independente)

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
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Maputo, aos 26 de Abril de 2022
UGEA
Av. Mártires de Inhaminga N° 170 • Caixa Postal 797 • Tel: n° 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo

3613

Sociedade em Liquidação

ANÚNCIO
VENDA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO NOSSO BANCO, SA NA
MAHS-MOZAMBIQUE AIRPORT HANDLING SERVICES
Por via do Despacho do Governador do Banco de Moçambique de 11 de Novembro de
2016, publicado no Boletim da República (I Série – Número 149) em 14 de Dezembro
de 2016, foi revogada a autorização para o exercício da actividade conferida ao Nosso
Banco, SA (doravante “Nosso Banco”) e ordenada a sua dissolução e liquidação.
Na sequência, o Nosso Banco, SA - Sociedade em Liquidação pretende alienar, através
de venda directa, a Participação Social do Nosso Banco na MAHS-Mozambique Airport
Handling Services a outras instituições.
Neste contexto, vem por este meio convidar aos interessados (doravante “Candidatos”)
a apresentarem uma proposta até às 16.00 horas do dia 13 de Maio de 2022, para
a compra da Participação Social do Nosso Banco, SA na MAHS-Mozambique Airport
Handling Services, de acordo com os Termos de Referência que poderão ser adquiridos
até ao dia 28 de Abril de 2022, mediante a apresentação, na Av. 25 de Setembro, nº.
1679, 5º Andar – Maputo (Edifício Torre do Banco de Moçambique), do comprovativo
de depósito prévio do valor de 1.000,00MZN (mil meticais).
Detalhes Bancários do Nosso Banco - Sociedade em Liquidação, SA.
Titular: Nosso Banco, Sociedade em Liquidação, S.A.
Número: 5087539003
NIB 000002210508753900371

Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço acima indicado.
Maputo, aos 25 de Abril de 2022
Nosso Banco, SA - Sociedade em Liquidação
3615
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Nos termos da alínea e) do nº 3 do artigo33 conjugado com o nº 1 do artigo 61 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, cumpre nos comunicar o cancelamento do
Processo de Manifestação de Interesse abaixo indicado:
Objecto
Concurso Público
N.º

07/AIAS/
CONSULT/2022

Revisão do Projecto e Fiscalização das Obras de
Melhoramento dos Sistemas de Abastecimento de Água
das Vilas de:
Lote I

Quissanga e Bilibiza

Lote II

Palma

De referir que o cancelamento resulta da alteração de algumas circunstâncias referentes ao processo,
sendo que decorre a tramitação do mesmo, ao nível de outras entidades.
Maputo, Abril de 2022
Entidade Competente
(Ilegível)

2505

ANÚNCIO DE VAGA
A Associação para Desenvolvimento Sustentável, baseada em Maputo, cujo
escopo geral é promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo através da
agricultura e gestão dos recursos naturais nas comunidades pretende recrutar
para Marracuene, Província de Maputo:

3606

1 (Um/uma) Assistente de Gênero e Comunicação
Perfil procurado
• Um mínimo de 2 anos de experiência em trabalhos de defesa de gênero no âmbito de desenvolvimento comunitário, formação e animação de
grupos diversos;
• Conhecimento e experiência comprovada de desenvolvimento, implementação e coordenação de projectos/área de gênero;
• Experiência comprovada e conhecimento na recolha de dados, acompanhamento e avaliação, incluindo trabalho com indicadores de gênero;
• Conhecimentos comprovados e práticos no trabalho com jovens, meninas e mulheres e várias partes interessadas, particularmente rapazes e
homens, com envolvimento de pais/encarregados, comunidade e outros
para uma melhor compreensão de direitos das mulheres e raparigas;
• Capacidade de integração de questões de gênero no projecto agrícola;
• Capacidade de levar a cabo advocacia para a quebra de várias barreiras
enfrentadas nas questões de gênero nas comunidades locais, trabalhando com o governo, decisores políticos e outros;
• Conhecimentos comprovados em comunicação e visibilidade;
• Capacidade de articulação e moderação de encontros com diferentes actores ligados ao projecto;
• Capacidade de trabalho em equipa, com alto sentido de responsabilidade, criatividade, flexibilidade e comprometimento.
Requisitos mínimos
• Licenciatura em Estudos de Gênero, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Desenvolvimento Comunitário ou outra área relevante;
• Alto sentido de organização para gerir múltiplas responsabilidades;
• Domínio de línguas portuguesa (fala e escrita) e changana ou ronga (fala)
é uma vantagem;
• Domínio de informática na óptica de utilizador (Microsoft office – Word,
Excel, Power point e outros);
• Possuir carta de condução de motorizada válida.
Para candidatar-se:
Os candidatos interessados deverão submeter CV e carta de motivação em português,
cópias do Certificado de habilitações literárias e do BI até ao dia 6 de Maio de 2022,
através do email d.o.institucional@gmail.com, com Assunto: Assistente de Gênero
e Comunicação
NB: Serão contactados apenas candidatos pré-seleccionados.
3896

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, IP), nos termos do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março convida empresas
interessadas a apresentarem propostas para os Concursos em anexo.
Nº Concurso

35A002141/IAM/DAQ/
MECI/CL/01/2022

35A002141/IAM/DAQ/
GAHC/CL/02/2022
35A002141/IAM/UGEA/
CL/ALCS/03/2022
35A002141/IAM/UGEA/
CL/PFRACVA/04/2022

35A002141/IAM/UGEA/
CL/UEFCCCNN/05/2022

35A002141/IAM/UGEA/
CL/PBA/06/2022
35A002141/IAM/UGEA/
CL/PBA/07/2022

Objecto do Concurso

Modalidade

Garantia
Provisória

Data de
entrega das
propostas

concurso
Limitado

N/A

9/5/2022

10.15 horas

10.30 horas

1.000,00MT

Concurso
Limitado

N/A

9/5/2022

11.15 horas

11.30 horas

1.500,00MT

Concurso
Limitado

N/A

9/5/2022

13.30 horas

13.45 horas

1.500,00MT

Concurso
Limitado

N/A

9/5/2022

14.25 horas

14.40 horas

1.500,00MT

Concurso
Limitado

N/A

10/5/2022

11.15 horas

11.30 horas

1.000,00MT

Concurso
Limitado

N/A

10/5/2022

13.30 horas

13.45 horas

1.000,00MT

Concurso
Limitado

N/A

10/5/2022

14.30 horas

14.45 horas

1.500,00MT

Contratação para
fornecimento de material de
escritório e consumíveis de
informática
Contratação para
fornecimento de géneros
alimentícios, de higiene e
conforto
Contratação de serviços de
catering
Contratação de serviços
para produção de fichas de
registo de actores da cadeia
de valor das amêndoas
Contratação para
fornecimento de uniforme
e equipamento para
fiscais para o uso na
comercialização da castanha
do caju a nível nacional
Contratação para
fornecimento de pneus,
baterias e acessórios
Contratação para
fornecimento de
equipamento informático

Hora de
Hora de
entrega das abertura das
propostas
propostas

Valor do
caderno

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá - los no valor não
reembolsavel correspondente a cada caderno de encargos, na Sede do Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP), sito na Rua
da Gávea, nº 33, 1º andar, Maputo, Celular nº 87 30 69 660, no período normal de expediente, mediante a apresentação do talão de
depósito efectuado na conta nº 005218519003/BM, em nome do INCAJU.
2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até à data e hora dos dias indicados para cada concurso e serão
abertas em sessão pública na presenaça dos concorrentes que assim o desejarem.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
A Autoridade Competente
(Ilegível)

3605

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

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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TERMOS DE REFERENCIAS SIMPLIFICADOS
DO TĖCNICO DE INFRA-ESTRUTURAS
No âmbito da parcearia e do desenvolvimento do Parque Nacional do Gilé (PNAG) entre o Governo
Moçambicano e a Fundação FFS-IGF, o PNAG pretende recrutar para o seu quadro pessoal um Técnico
de Infra-estruturas.
De forma integrada na equipa do PNAG e especialmente em coordenação com o logistico do PNAG o
técnico de infra-estruturas reporta ao gestor das operações, supervisionado pelo Assessor técnico,
Administrador, e outros gestores do PNAG, o técnico de infra-estruturas será responsável do Sector de
Infra-estruturas incluindo obras, pontes e picadas.
Objectivos gerais
- Participar nos processos de decisão ligadas ao plano de infra-estruturas;
- Reabilitação e manutenção de picadas;
- Reabilitação e manutenção de pontes;
- Seguimento das obras realizadas por empresas ou emprenteiros individuais externos.
Deveres gerais
- Na realização das suas actividades, o técnico de infra-estruturas apoiará a monitoria ecológica e
deve ter capacidades de inovação, habilidades de trabalhar em condições difícies, espírito de
iniciativas e autonomia;
- O técnico submete-se contratualmente a Fundação FFS-IGF;
- O técnico deverá ter um comportamento adequado e respeitoso para todos funcionários do PNAG.
Tarefas Específicas
- Planificar trimestralmente as actividades em coordenação com outros departamentos do PNAG;
- Produzir relatórios mensais simplicados usando o modelo existente no PNAG;
-- Organizar as suas equipas de trabalho;
- Produzir a requisição de material em função das necessidades identificadas no terreno;
- Gerir e manter os meios de trabalho à sua disposição (meios circulantes e material de trabalho);
- Realizar as obras planificadas ( abertura de picadas, construção de pontes e outras obras
relevantes como definido no plano;
- Qualquer outras tarefas que for solicitada pela Fundação FFS-IGF e pela Administração do PNAG
Requisitos
- Ser moçambicano;
- Ter experiência na materia de construção civil;
- Ter trabalhado numa área de conservação é vantagem;
- Ter nível médio ( técnico professional);
- Ser critativo nas suas actividades.
O prazo de submissão das propostas; 7.30 às 15.00 horas, durante 15 dias úteis da semana, a
contar da data da publicação.
Informação adicional para a submissão das candidaturas, os concorrentes deverão contactar a
Administração do Parque Nacional do Gilé, em Musseia-Pebane, Província da Zambézia, Moçambique,
através dos endereços electrónicos (E-mail): Salmamudodiua21@gmail.com +258 843304454;
t.buruawate@ffs-igf.org, chungutcb@yahoo.com +258 867179368 e
sergiomacassa@yahoo.com, +258 843971955 ou +258 843304447.
87

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do 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 dos concursos
abaixo:
N/O

Nº do Concurso

Objecto de Contratação

Nome do
Concorrente
Vencedor

01

Concurso público
nº 56/EMTPM/
UGEA/21

Fornecimento de óleos e
lubrificantes para autocarros e
viaturas de apoio

PETRÓLEOS DE
MOÇAMBIQUE
SA

02

Concurso público
nº 63/EMTPM/
UGEA/21

Prestação de serviços
de assistência médica e
medicamentosa

GLOBAL
ALLIANCE

4.226.464,00

03

Contratação por
Regime ExcepcionalAjuste Directo nº 02/
EMTPM/UGEA/2022

Prestação de serviços de
arrendamento de quarto na
Manhiça para as Tripulações da
carreira 16-2

SRª LÚCIA
MUXLHANGA
MABUI

30.000,00

04

Contratação por
Regime ExcepcionalAjuste Directo nº 05/
EMTPM/UGEA/2022

Prestação de serviços
de consultoria para o
licenciamento de qualificações
de formações de curta duração

SR. PEDRO JOSÉ
MIGUEL

160.000,00

05

Contratação por
Regime ExcepcionalAjuste Directo nº 06/
EMTPM/UGEA/2022

Prestação de serviço de
publicação de anúncios

06

Contratação por
Regime ExcepcionalAjuste Directo nº 07/
EMTPM/UGEA/2022

Fornecimento de cruzetas
de veio transmissão para
autocarros da marca VW

Valor da
Adjudicação (MT)
Lote I 2.465,211,53

Lote II

49.542.95

SOCIEDADE DO
NOTÍCIAS, SA

900.000,00

AUTO DAMBO

560.664,00

Maputo, aos 26 de Abril de 2022
A Administração
(Ilegível)

3615
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE CHANGARA
SERVIÇOS DISTRITAIS DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

República de Moçambique
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO

“Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos Direitos
Humanos e no Controlo da Legalidade”

ANÚNCIO DE CONCURSOS PARA FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A Procuradoria da Republica – Cidade de Maputo através desta, comunica a adjudicação
das empresas em anexo, nos termos do nº 3 do Art. 96, 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, de acordo com o seguinte:
Nº do Concurso

Objecto de Contratação

13L000141/
AJ/01/2022
13L000141/
AJ/02/2022

Apetrechamento da residência
protocolar da PRCM
Apetrechamento da residência
de Função da PRCM
Capacitação em matéria de
Excelência Profissional, Ética e
Combate a Corrupção

13L000141/
AJ/14/2022

Empresa Vencedora

Valor Anual (MT)
1.000.000,00MT

CASA ARRUMADA
530.000,00MT
ESTÍMULO SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

45.000,00MT

Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente

3601

1. A Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo, EP (EMTPM, EP) convida a todas
empresas nacionais e estrangeiras elegíveis, interessadas a apresentarem propostas escritas e
fechadas para o fornecimento do seguinte:
Data e hora da
entrega das
propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

Fornecimento de combustível
Concurso Limitado nº 01/ e cartão de abastecimento para
EMTPM/UGEA/2021
viaturas de apoio (gasóleo e
gasolina)

17/5/2022
9.00 horas

17/5/2022
9.15 horas

2

Concurso Limitado nº 02/ Fornecimento de radiadores
EMTPM/UGEA/2021
para autocarros VW

10/5/2022
9.00 horas

10/5/2022
9.15 horas

3

Concurso Limitado nº 03/ Fornecimento de ferramentas
EMTPM/UGEA/2021
para o uso oficinal

10/5/2022
13.00 horas

10/5/2022
13.15 horas

4

Fornecimento de tintas para
Concurso Limitado nº 04/
pintura de autocarros e
EMTPM/UGEA/2021
viaturas de apoio

17/5/2022
13.00 horas

17/5/2022
13.15 horas

5

Concurso Limitado nº 05/ Fornecimento de material
para lavagem de autocarros e
EMTPM/UGEA/2021
viaturas de apoio

18/5/2022
9.00 horas

17/5/2022
9.15 horas

6

Concurso Limitado nº 06/ Fornecimento de material
para reparação de motor de
EMTPM/UGEA/2021
arranque de autocarros VW

12/5/2022
9.00 horas

12/5/2022
9.15 horas

7

Fornecimento de máquinas
Concurso Limitado nº 07/ de cobrança automática de
bilhete, nos autocarros de
EMTPM/UGEA/2021
transporte de passageiro

18/5/2022
13.00 horas

18/5/2022
13.15 horas

1

Nº do Concurso

Objecto

Modalidade
concursso

Data
abertura

Local de
abertura

Garantia
Provisória

Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público

16/5/2022
8.15 horas
16/5/2022
9.00 horas
16/5/2022
10.00 horas
16/5/2022
11.00 horas
16/5/2022
12.00 horas
16/5/2022
13.00 horas
16/5/2022
9.00 horas

No Sector da
Contabilidade

12.000,00

Concurso
Público

16/5/2022 No Sector da
13.00 horas Contabilidade

01/OE/
Aquisição de género alimentícios
SDSMAC/2022
02/OE//
Aquisição de material de higiene e
SDSMASC/2022
limpeza
03/O.E/SDSMASC/
Aquisição de material de escritório
2022
04/0E/
Aquisição de combustível e
SDSMASC/2022
lubrificantes
05/O.E/S/
Aquisição de serviço de manutenção e
SDSMASC//2022
reparação de viaturas e motorizadas
06/OE
Aquisição de serviço de manutenção e
SDSMASC/2022
reabilitação do edifício do SDSMASC
07/Pro-Saude/
Aquisição de material de higiene e
SDMASC/2022
limpeza
Aquisição de serviço de manutenção e
08/Pro-Saude/
reabilitação do Bloco da Maternidade
SDMASC/2022
do Centro de Saúde de Changara

No Sector da
Contabilidade

6.750,00

No Sector da
Contabilidade

7.500,00

No Sector da
Contabilidade

14.263.86

No Sector da
Contabilidade

6.750,00

No Sector da
Contabilidade

7.875,00

No Sector da
Contabilidade

6.749,25
27.000,00

As propostas deverão ser acompanhadas com uma garantia provisória no valor indicado no quadro a cima.

Anúncio de Concursos

N/O

Nº de concursso

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos
adquirí-los pela importância não reembolsável de 1500.00MT (mil e quinhentos meticais ) a partir do
dia 25 de Abril de 2022, durante a hora normal de expediente, no endereço: Serviços Distritais de Saúde,
Mulher e Acção Social de Changara, Bairro Josina Machel, telefone 842308795. O período de validade das
propostas será de 21 (vinte um) dias, contados da data de abertura e deverão ser entregue na UGEA dos
Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social de Changara até à hora e datas que estão estabelecidos
nos documentos do concurso. As proposta serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer na sessaão Pública no endereço acima, na data e hora estabelecidos nos respeitivo documento
de concurso.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
UGEA

Objecto
de contratação

De acordo com n.º 1 do artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Marco, que aprova a Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens, o Serviço Distrital acima citado, convida empresas e
o público em geral interessado e elegível a participarem nos concursos indicados na tabela abaixo:

O concurso será regido pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestaçao de Serviços ao Estado.
De acordo com o Despacho de 22 de Setembro de 2021, da Excelentíssima Senhora Administradora do
Governo de Distrito de Changara, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários
e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021
de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde, com despensa
de concurso público, estão abertas vagas para o ingresso no aparelho do Estado, por um período de 15 dias a
contar de 24 de Setembro á 8 de Outubro de 2021, para o provimento de 15 vagas na Carreira de Técnico
de Saúde , nas categorias abaixo mencionados:
Técnicos de Saúde

Técnicos de Laboratório
Técnico de Medicina Geral
Total

5
10
15

1. Requisitos para a candidatura:
a. Ser de nacionalidade moçambicana;
b. Registo de identificação tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;
d. Não ter sido aposentado / reformado.
2. A admissão à vaga é solicitada à Sua Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito de Changara por
meio de requerimento (carece de reconhecimento de assinatura) instruído com os seguintes documentos:
a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registode Nascimento autenticada;
b. Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c. Certidão de Registo Criminal;
d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
e. Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório
f. Declaração de Compromisso de Honra-autenticada;
g. Currículo Vitae.
3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do Decreto
nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com despensa
de concurso público de profissionais de saúde.
4. O processo de candidatura deverá dar entrada na Repartição Distrital de Recursos Humanos de SDSMAS
de Changara
A Directora Distrital

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, contados a partir da data de abertura.

Anastrina Franque David Kamanga
(Inspectora Superior Administrativa)

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los a partir do dia 28 de Abril de 2022, na sede da empresa, entre 7.30 até
15.30 horas, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1481, Caixa Postal 1060, no Gabinete da UGEA,
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais). O pagamento deverá ser efectuado via depósito bancário na conta abaixo indicada:

185

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.

Use:

Internet

(ebanking)

Maputo, aos 26 de Abril de 2022

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

A Administração
(Ilegível)
3615

*Termos e condições aplicáveis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, na Acção Executiva Ordinária para Pagamento da Quantia Certa
número quarenta, barra dois mil e vinte, traço “A”, a correr na Secção Cível, movida pela exequente SOCIGROUP, LDA, contra
o executado JOSÉ ALFIADO, moçambicano, residente no Bairro Rumbana 1, conhecido por Bairro de Expansão, cidade da
Maxixe, são citados os credores desconhecidos do executado acima indicado, para, no prazo de dez dias, que começa a
correr depois de findo o dos éditos de vinte dias, a contar da segunda e última publicação deste anúncio, reclamarem o
pagamento de seus créditos pelo produto do imóvel composto por uma casa tipo 3, uma dependência e anexos, o espaço
e todas as benfeitorias implantadas no mesmo espaço, sito na Av. Patrice Lumumba, no Bairro Chambone-6, cidade da
Maxixe, ora penhorado, sobre o qual tenham garantia real, ao abrigo do disposto nos artigos 864º e 865º do Código do
Processo Civil.
Inhambane, aos 19 de Abril de 2022
O Juiz de Direito

ANÚNCIO
O DOUTOR ZITO FELISBERTO NHATAVE, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Declarativa de Condenação sob a Forma de
Processo Ordinário, registados sob o nº 39/21/SP, em que é autor BENEDITO FELIZARDO ALBERTO, representado pelo
seu advogado, o Dr. Luís José Jobe Fazenda e réu ZUMEID MAHOMED IQUIBAL.
É desta forma citado o réu Zumeid Mahomed Iquibal, com último domicílio na cidade da Matola, sem mais dados da sua
identificação, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, com dilação de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da publicação do segundo número do presente anúncio, contestar, querendo, os autos que lhe move o autor acima
referido, pelos fundamentos constantes da petição inicial. A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório
desta Secção. Advertindo-se-lhe de que a falta de contestação serão tidos como confessados os factos articulados pelo autor.

Dr. Olímpio Mário Mujovo

Matola, aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão de Direito

A Escrivã de Direito

Diogo Luís Daniel

12

Marisa Rafael Guioche
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Zito Felisberto Nhatave

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Leia Notícias

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

EM PRIMEIRA MÃO

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, a anuncia-se adjudicação dos seguintes objectos de concursos:
Item

Modalidade de Contratação e
respetiva referência

Objecto do Concurso

Nome da Empresa

Valor de adjudicação incluindo
IVA

01

Concurso Público Nº04/INSS/DPN/
UGEA/C.P/042.02/2022,

Fornecimento de mobiliário para residência
da Delegação Distrital de Cuamba

MOMEX MULTI
SERVICE

979.150,00MT

02

Concurso Público Nº05/INSS/DPN/
UGEA/C.P/042.02/2022

Prestação de serviços de manutenção de
geradores

ELECTRO GULAMO

97.695,00MT

BAIXE JÁ!

Lichinga, Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
Termos e condições aplicavéis
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICACÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 33, 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 a adjudicação dos
concursos abaixo:
CONCURSO N.º

DESCRIÇÃO

VALOR

05/FEIA/
DPANEM/2022

Fornecimento de equipamento
informático e seus acessórios,
2.297.564,00MT
para ANE-Delegação Provincial
de Manica

06/MRC/
DPANEM/2022

Manutenção e reparação
dos computadores da ANEDelegação Provincial de Manica

817.200,00MT

Fornecimento de géneros
alimentícios e artigo de higiene

519.260,00MT

07/FGAAH/
DPANEM/2022

De acordo com o n° 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 adjudicação dos concursos, conforme o seguinte:

EMPRESA

PATEL & FILHOS, LDA

GIL TECNOLOGIA
CONSULTORIA &
SERVIÇOS
PRISTEGE COMERCIAL,
LDA

Chimoio, aos 25 de Abril de 2022
(UGEA)
31

Referência
do Concurso

Objecto do
concurso

Ajuste Directo
nº 21/FNDS/
UGEA/S/22

Prestação de
Serviços de Seguro
Automóvel (Contra
Terceiros e Contra
Todos os Riscos
“Danos Próprios”)

Valor (MT)

Concorrente

7,984.460,55MT

COMPANHIA DE
SEGUROS ÍNDICO, SA

Prestação de
Ajuste Directo
nº 19/FNDS/ Serviços de Viagens e 83.092,055,00MT
Agenciamento
UGEA/S/22

COTUR – COMÉRCIO,
TURISMO E AGÊNCIA
DE VIAGENS, LDA

A Entidade Contratante
Maputo, aos 26 de Abril de 2022
3620

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
INHAMBANE EM FOCO
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Terça-feira, 26 de Abril de 2022

Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Assistência social chega
a mais necessitados

Programa de subsídio social básico chega à localidade de Tomé

O

PROGRAMA de Subsídio Social Básico
providenciado pelo
Instituto
Nacional
de Segurança Social,
(INAS), delegação da cidade
da Maxixe, chega a mais necessitados com a abrangência,

semana passada, de outras
152 famílias da localidade de
Tomé, distrito de Funhalouro.
Os beneficiários vão receber
valores monetários que variam
de 540 a 1000 meticais por
agregado familiar no quadro
da implementação da estraté-

gia de apoio à população vulnerável.
De acordo com a delegada
do INAS na Maxixe, Esperança Pacule, com o lançamento
desta actividade na localidade de Tome, sobe para 2568
o número de pessoas assisti-

das naquele distrito. Assim, a
província presta assistência a
13.280 a nível de cinco distritos
de Inhambane.
Esperança Pacule fez saber
que no distrito de Funhalouro
estão abrangidos os povoados
de Chimelane, e Mudjadjane,

A VOZ DO CIDADÃO

Escuridão faz de Massinga
vila “fantasma”

Nolija Peulane, directora de escola

Patrício Tamele, ex-presidente
da Assembleia municipal

A VILA de Massinga celebrou no passado
dia 21 de Março, o quinquagésimo oitavo
aniversário da sua elevação àquela categoria. Os residentes apontam avanços
significativos na criação de condições
necessárias para que a urbe se transforme
rapidamente na quarta cidade da província de Inhambane, depois da capital provincial, Maxixe e Vilankulo.
No entanto, a falta de iluminação na
via pública e a necessidade de melhorar
a mobilidade urbana constituem algumas
barreiras ainda por remover.
Clemente Boca, antigo edil daquela autarquia, considera que a vila é séria
candidata à quarta cidade da província
de Inhambane, sendo que, para o efeito,
precisa ainda de investir na urbanização,
através da abertura e terraplanagem das
vias de acesso para melhorar a circulação
de pessoas e bens em todos os bairros.
“Estou satisfeito por tudo que está
sendo feito. Há continuidade dos projectos que iniciamos. Temos muita coisa feita como a abertura de novas ruas”, disse
Clemente Boca.
Patrício Tamele, ex-presidente da
Assembleia municipal, considera a arquitectura da vila de moderna, com construções habitacionais que despontam um
pouco por todos os bairros.
“A iluminação pública deve acompanhar o crescimento da vila, daí que achamos melhor que o município aposte nesta
componente”, disse Tamele.
Para Nolija Peulane, directora da Escola Primária do Primeiro e Segundo Grau
21 de Outubro, a iluminação pública é “a
cereja do bolo” que falta para comple-

Relda Paunde, directora de escola

mentar o progresso que Massinga está a
mostrar.
“O trabalho do município é visível,
mas é necessário colori-lo com a substituição dos candeeiros que já não iluminam as nossas vias, tornando Massinga
uma vila fantasma”, disse Nolija Peulane.
Para Relda Paunde, directora da Escola Primária do Primeiro e Segundo Grau
de Mudauca, a expansão da energia eléctrica para mais bairros vai catalisar o progresso sócio-económico da vila.
“Há necessidade de fazer a manutenção e substituição dos candeeiros para
que as vias públicas voltem a ser iluminadas. Também acho pertinente potenciar
a construção e pavimentação das vias de
acesso para dinamizar o desempenho,
cada vez visível, da edilidade”, disse Relda Paunde.
A vila de Massinga celebrou no passado dia 21 de Março, o quinquagésimo
oitavo aniversário da sua elevação àquela
categoria. Os residentes apontam avanços significativos na criação de condições
necessárias para que a urbe se transforme
rapidamente na quarta cidade da província de Inhambane, depois da capital provincial, Maxixe e Vilankulo.
No entanto, a falta de iluminação na
via pública e a necessidade de melhorar
a mobilidade urbana constituem algumas
barreiras ainda por remover.
Clemente Boca, antigo edil daquela autarquia, considera que a vila é séria
candidata à quarta cidade da província
de Inhambane, sendo que, para o efeito,
precisa ainda de investir na urbanização,
através da abertura e terraplanagem das

Clemente Boca, antigo edil de Massinga

vias de acesso para melhorar a circulação
de pessoas e bens em todos os bairros.
“Estou satisfeito por tudo que está
sendo feito. Há continuidade dos projectos que iniciamos. Temos muita coisa feita como a abertura de novas ruas”, disse
Clemente Boca. Patrício Tamele, ex-presidente da Assembleia municipal, considera a arquitectura da vila de moderna,
com construções habitacionais que despontam um pouco por todos os bairros.
“A iluminação pública deve acompanhar o crescimento da vila, daí que achamos melhor que o município aposte nesta
componente”, disse Tamele.
Para Nolija Peulane, directora da Escola Primária do Primeiro e Segundo Grau
21 de Outubro, a iluminação pública é “a
cereja do bolo” que falta para complementar o progresso que Massinga está a
mostrar.
“O trabalho do município é visível,
mas é necessário colori-lo com a substituição dos candeeiros que já não iluminam as nossas vias, tornando Massinga
uma vila fantasma”, disse Nolija Peulane.
Para Relda Paunde, directora da Escola Primária do Primeiro e Segundo Grau
de Mudauca, a expansão da energia eléctrica para mais bairros vai catalisar o progresso sócio-económico da vila.
“Há necessidade de fazer a manutenção e substituição dos candeeiros para
que as vias públicas voltem a ser iluminadas. Também acho pertinente potenciar
a construção e pavimentação das vias de
acesso para dinamizar o desempenho,
cada vez visível, da edilidade”, disse Relda Paunde.

na localidade de Tome, Chonguita em Mavume, Mulepo em
Mucuine, Motora em Tsenane.
Para assistência aos necessitados, a nossa fonte disse que
a sua instituição necessita de
138.809,150,00 meticais para
um total de 15.967 beneficiários. Deste valor, 106.264,150
meticais destinam-se ao Programa de Subsídio Social Básico, 21.801,00 meticais para assistência social directa que este
ano vai abranger 1560 pessoas
através da disponibilização de
“kites” alimentares, material
escolar e outras necessidades.
No distrito de Massinga,
sob jurisdição do INAS da Maxixe, serão disponibilizados
1744,00 meticais para assistência a 30 pessoas acolhidas
no centro de apoio a velhice
através do programa de atendimento a unidades sociais e
nove milhões de meticais para
mil pessoas que se vão beneficiar de acção social produtiva.
O programa consiste no apoio
a pessoas com capacidade para
o trabalho. “Houve um trabalho de coordenação com as
autoridades governamentais
na indicação do trabalho a ser
desenvolvido e que tenha um
impacto social através do uso
de mão-de-obra intensiva”,
explicou Esperança Pacule.
A nossa fonte deu a conhecer que a sua instituição está a
trabalhar em cinco distritos,
nomeadamente Funhalouro,
Massinga, Morrumbene, Homoíne e Maxixe.

Vigora, desde sábado, nova tarifa de transporte marítimo

Transporte marítimo
com novas tarifas
O CONSELHO Executivo Provincial de Inhambane aprovou, na sua última sessão ordinária, nova
tabela do transporte marítimo que vigora desde
sábado em todas as baías de Inhambane, medida
justificada com a subida do preço de combustível, além da redução do número de passageiros
em todas as embarcações, no quadro das medidas preventivas da Covid-19.
Com efeito, a partir de sábado, o transporte
marítimo em Inhambane observa um agravamento de 25 por cento, um consenso alcançado
entre o governo e os operadores em todos os
distritos.
A directora provincial dos Transportes e Comunicações, Irina Ribeiro, explicou que as novas tarifas foram estabelecidas depois de quatro
rondas negociais envolvendo os intervenientes
no transporte marítimo.
Explicou ainda que os preços não eram mexidos desde 2016, altura em que foram agravados em cerca de 20 por cento, razão pela qual a
Associação dos Transportadores Marítimo considerou, na fundamentação da nova revisão,
que eles são antigos e desenquadrados do contexto económico do país.
“A proposta inicial dos operadores era de
25 meticais por passageiro em todos os distritos, tarifa equivalente a cerca de 75 por cento de
aumento, uma vez que a lotação das embarcações continua reduzida à metade desde Maio de
2020, por conta da Covid-19”, disse Irina Ribelo.

Entretanto, esta proposta não reuniu consenso por se considerar extremamente alta para
os utentes, tendo ficado aprovada a tarifa de 20
meticais em todos os distritos, com a condição
de se restabelecer a lotação de 100 por cento em
todas as embarcações.
Assim, a travessia entre as cidades de
Inhambane e Maxixe, onde cerca de quatro mil
pessoas cruzam esta baía por dia, passa a custar
20 meticais, numa distância de quatro milhas;
Inhassoro-Bazaruto, 24 milhas, 175 meticais;
Vilankulo-Bazaruto, 30 milhas, 175 meticais; e
Inhassoro-Vilankulo, 32 milhas, 200 meticais.
Para Nova Mambon-Machanga, na província de
Sofala, 0,53 milhas do rio Save, foi aprovado o
agravamento de cinco meticais, passando de 15
para 20 meticais.
O Conselho Executivo deliberou igualmente
que fosse levantada, a partir de sábado, a proibição da metade de lotação das embarcações em
todos os distritos para que as receitas de transporte de pessoas e bens possam fazer face aos
encargos desta actividade na actual conjuntura
económica do país e do mundo.
Neste momento, tal como aconteceu com
o agravamento da tarifa de “chapas”, decorre
a divulgação da nova tabela para que os passageiros não sejam encontrados desprevenidos,
tal como aconteceu quando os operadores de
transporte marítimo, sem pré-aviso, aumentaram o preço, situação que embaraçou os utentes, principalmente estudantes e trabalhadores.

Munícipes instados a participar
no desenvolvimento urbano
A PRESIDENTE do Conselho
Municipal de Massinga, Medy
Jeremias Neves, pede colaboração dos munícipes para
facilitar o cumprimento do
programa de governação em
curso.
A exortação foi endereçada
aos residentes desta área municipal por ocasião da passagem do quinquagésimo oitavo aniversário da elevação de
Massinga à categoria de vila,
celebrado na passada quinta-feira.
Medy Neves disse que para
a implementação, com sucesso, dos projectos que constam
do programa quinquenal, com
destaque para o desenvolvimento urbano, é indispensável o envolvimento de todos,
incluindo a cedência das benfeitorias para dar lugar à construção de infra-estruturas de
utilidade pública.
A edil referiu que a concretização dos planos de urbanização, nomeadamente a
construção de novas vias de
acesso para garantir a circulação de pessoas e bens, fontes
de abastecimento de água, expansão da rede eléctrica, novas unidades sanitárias, entre
outras actividades, necessitam
de espaço físico para a sua implantação, daí a importância
de participação das comunidades na cedência das suas
benfeitorias para dar lugar a
estas acções.
A dirigente disse tam-

Medy Neves, edil de Massinga

bém que os munícipes devem
cumprir com os seus deveres
fiscais, pagando os impostos
previstos na postura camarária, de forma a garantir o investimento público.
Não obstante as dificuldades de vária ordem, a presidente do Conselho municipal
de Massinga fez saber que foram realizadas algumas actividades cujo impacto se reflecte

na minimização dos problemas dos residentes.
No seu informe por ocasião
das celebrações dos 58 anos da
vila, Medy Neves destacou a
construção de dois pequenos
sistemas para o abastecimento de água, infra-estruturas
que permitiram a cobertura
de cerca de 73 por cento no
territorial municipal, abertura de cerca de 50 quilómetros

de estradas, dos quais 24.89 de
terraplanados e 4.9 pavimentados, ligando vários bairros
municipais com o centro do
vilarejo.
A expansão de 17 quilómetros da linha eléctrica da média
tensão, que resultou na realização de 1759 novas ligações,
a requalificação do mercado
grossista, a criação do corpo de
salvação pública, constam das
realizações efectuadas.
Para o ano em curso, a
presidente da autarquia de
Massinga garantiu continuar
a implementar o programa da
edilidade, criando novas infra-estruturas em todas as áreas,
nomeadamente a abertura,
terraplanagem e pavimentação de novas vias de acesso,
a construção de aquedutos
para o escoamento das águas
pluviais, a expansão da rede
eléctrica e das fontes de abastecimento de água, o restabelecimento de iluminação nas
vias públicas, entre outras actividades.
“Reafirmo que não apanharei sono enquanto os munícipes de Massinga continuarem a enfrentar dificuldades
por falta de serviços básicos
para a sua vida. Por via disso,
eu e a minha equipa continuaremos a trabalhar com todos
para que Massinga se transforme numa cidade que almejamos criar. Vou continuar a
resolver os problemas com acções concretas”, disse Medy.

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

De volta
felizes.
Já era assim e vai continuar a ser.
Os grupos e grupúsculos dentro de organizações políticas, porque próximos pleitos
eleitorais para a admnistração de territórios
autarcizados, começam a surgir dizendo mal
uns dos outros, dizendo de eventos de sua fértil
imaginação e também do medo e das incertezas desse amanhã que não tardará chegar.
A intriga começa a governar estas forças
e…com potencial para produzir estragos.
Terrenos bastante movediços, estes, daí o
recomendável distanciamento à excepção do
comentário à mesa do café, ainda assim em voz
bem baixa, que nos dias que correm as chávenas são de ouvidos em boas condições.
Mas e então, o que resta? As tardes frescas e a contemplação da Xefina à mesa na esplanada, quase desértica, do restaurante. E a
conversa sobre muito com o garçon sem mais
clientes para atender. Faz muito bem um lugar assim: sem muita gente e com um garçon
para conversar a olhar para a Xefina e sonhar
que aquele lugar, com a sua história, devia ser
transformado em Museu, como em Museu devia ser transformada a Casa Algarve Guia? Um
dos que por lá passou… e era taco que entraria,
não se sabendo para que cofres.
A interminável fila de viaturas de muitos
trabalhadores, estudantes, todos regressando
ás casas depois de horas a fio sob ou executando ordens de que resultará um sorriso em dia
qualquer do mês. É da baixa da cidade que a
fila começa, corre pela marginal e depois pelos
bairros na fuga às portagens de longa contestação.
A tarde cai, e o tempo ainda mais fresco.
Mais um café e a recordação de que é na
província que a carne repousa.

E o bem que faz estar de volta, sobretudo quando com a mala cheia de nada para oferendas a
amigos (cujo número vai reduzindo a velocidade estonteante) e conhecidos. De volta para
encontrar o gozo e a alegria do alinhavar das
vogais e consoantes na presunção de alegrar,
despontar um sorriso, ou mesmo uma gargalhada de qualificação diversa, mas gargalhada,
nas esplanadas das esquinas (cada vez menos),
garragens feitas restaurantes, nos cafés, nas
praias e noutros lugares. Nos escritórios durante os intervalos de jogos nos computadores.
É sempre bom voltar.
Para dizer das mesmas coisas com a mesma
dor-lamento de que, há tempo monstro, não se
livra, qual esforço para tal. Do roncar do motor
de tractor pela manhã na sua rotina de recolha de lixo do dia anterior, feita por mulheres e
homens, que chegados às casas são igualmente
papás e mamãs à semelhança de mulheres e
homens em condições de executivas.
Daquelas mulheres que muito cedo a natureza as retirou a graça e de bacias na cabeça,
calcorreiam a cidade das acácias na esperança
de cinquenta meticais para alimentar .
Dos meninos com saquinhos de amendoins
torrados à entrada dos bares, onde por vezes
são enxotados à bruta, no esforço de ajudar a
mãe na provisão de alimentos e nalguns casos
de material escolar.
Das guerras de cá e de lá, todas cada vez
menos por estes dias, em que filhos de outros
homens, de outras mulheres, são enviados para
a morte por pais de outros filhos seus iguais.
Já não arrepia qualquer número de mortes que
se anuncie.
Faz tempo que os humanos banalizaram a
morte, matando aqueles que mais poderiam viver e fazer por sociedades mais humanas, mais

Exercício físico
faz bem à saúde!
LOPES MUAPENTA

FICHA TÉCNICA

CADA um de nós conhece uma pessoa que é incrível, mas não reconhece o próprio potencial. Talvez
ela até fique desconfortável ao receber elogios, porque não se considera tudo isso. Conheces a endorfina, aquele hormónio responsável pela nossa sensação de bem-estar e conforto? A endorfina tem uma
potente acção analgésica e ao ser liberada estimula
a sensação de bem-estar, conforto, melhora o estado
de humor e alegria. O processo de produção e libertação da endorfina pela glândula hipófise acontece
durante e depois de uma actividade física, pois uma
das formas mais eficazes de libertá-la é praticando
exercícios físicos. Isso significa que, além da sensação satisfatória após a actividade, também perceberá
notáveis impactos em seu humor.
A sua voz soa como música em nossos ouvidos,
sua risada é encantadora e seus olhos são muito expressivos! Se a sua busca é pelo emagrecimento ou
simplesmente pela adopção de um estilo de vida
mais saudável, saiba que a prática de exercícios físicos é muito mais eficaz que a dieta. Articular os dois
métodos também pode fazer com que os resultados
desejados apareçam mais depressa.
Sua história está sendo desenhada nas linhas de
seu corpo. Isso, por si só, já o torna perfeito! Além
disso, a prática de actividades físicas melhora a sua
disposição para executar tarefas do dia-a-dia. Como
seu corpo está mais equilibrado, fica mais fácil concentrar-se nas tarefas rotineiras, realizando-as de
forma mais leve, com mais concentração e foco.
Quando te abres para conhecer o mundo, percebes que ele sempre estará pronto para te receber e a
sua coragem sempre vai te levar longe. Ao praticar
actividade física, estarás a colocar tudo para fora e
libertando hormónios positivos, estimulantes, como
a endorfina que faz com que te sintas melhor, menos estressado e possas curtir a vida de forma mais
plena e corajosa. Uma das vantagens da prática de
actividade física é que ela faz com que seu corpo
liberte endorfina, hormónio conhecido como o da
“felicidade”.
Seu sorriso é capaz de iluminar o dia mais nublado de qualquer pessoa. Mas não te esqueças de
praticar actividades desportivas para desenvolver
uma relação diferente com seu corpo e é uma forma
de aprimorar o amor-próprio. Esta prática melhora o
desempenho cardiovascular, por isso, no seu escritó-
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rio ou ao visitar o seu amigo no sexto andar, ao subir
aqueles vários lances de escada que antes ficava ofegante, vai ser uma tarefa muito mais simples depois
de uma rotina diária de actividades físicas.
A endorfina, hormónio ligado directamente ao
bem-estar, também auxilia na redução da insónia
e da ansiedade. Uma vez se sentindo mais em paz
consigo, fica mais fácil dormir, não é? Os exercícios
fortalecem o sistema imunológico e, portanto, o deixam menos vulnerável a problemas de saúde como
por exemplo, aquele resfriado constante pode deixar
de ser preocupação.
Os técnicos de saúde dizem que a prática de
exercícios físicos é uma boa solução para quem precisa de controlar os níveis de colesterol. Pois, além
de aperfeiçoar o condicionamento físico e proteger o
nosso coração, exercitar-se com regularidade auxilia
no controlo de colesterol e melhora a sua flexibilidade. Vai dizer que ser mais flexível não reduz as suas
dores no corpo?
Preguiça: esse é um dos principais motivos que
fazem com que as pessoas sejam sedentárias. A correria do trabalho e dos estudos geralmente desmotiva qualquer pessoa a praticar algum exercício físico.
Mas, você sabia que actividades físicas podem melhorar significativamente a sua qualidade de vida?
Não é porque você sempre foi sedentário que isso
não pode mudar. A prática de exercícios dá um “up”
no nosso metabolismo e, consequentemente, na nossa vida. Ela aumenta nossa imunidade, melhora nossa autoestima, alivia ansiedade e proporciona muitos
outros benefícios à nossa saúde.
A prática de exercícios físicos é positiva não
apenas para o corpo, mas também para a mente,
porque um corpo em equilíbrio contribui para uma
mente mais tranquila. Escolha algo que te motive,
uma actividade física de que você goste. Vá para a
academia, ou inicie nas manhãs devagarinho pela
estrada, saltita a corda no seu quintal, vai ao campo
dar umas voltas e verá como o seu corpo vai reagir
e não pare, faça regularmente e vida vai melhorar.
Exercício físico regular aumenta a libido e aprimora a performance sexual. Isso acontece porque
esta prática liberta a testosterona, hormónio responsável pelo estímulo da libido tanto em homens quanto em mulheres.
Deixe de dormir até ao nascer do sol ainda na
cama, levante-se e vai correr um pouco pela estrada.
Aquele abraço amigo!

“Modjeros”: pegar não é
angariar passageiros
LUCAS DAMIÃO
A VIDA não está fácil para ninguém. A busca pela sobrevivência requer criatividade a vários níveis. Se antes
tínhamos somente o motorista e cobrador no transporte
público quer para os que operam nas cidades quer para
os que fazem a ligação entre províncias, hoje contamos
com os angariadores de passageiros mais conhecidos
por “modjeros”.
Provavelmente pode ser esta uma das formas encontradas pelos operadores de transporte para descentralizar
as actividades e, por essa via, reduzir o desemprego, particularmente no seio da camada jovem.
Enquanto uns abandonam a actividade transportadora devido a vários factores, dentre eles a falta de rendimento por conta da degradação das vias, roubos, etc,
existem os que ainda conseguem se manter no mercado
mas, para o efeito, contam com a colaboração destes
“modjeros”.

ro.
Por isso, há necessidade de melhorarem os procedimentos. Reconheço que é preciso um pouco de agressividade na angariação de passageiros, mas isso não implica que se deve indispor os utentes quando os apalpam.
E, particularmente neste período da pandemia do
novo coronavírus, não é recomendável que as pessoas
se peguem umas às outras, tanto mais desconhecidos,
que dificilmente os vemos a lavar as mãos ou desinfectar
com álcool. Se o fazem, não conseguimos os ver porque
sempre estão atentos à angariação de passageiros.
Sendo assim, vale a pena investir um pouco mais nas
relações públicas. Os angariadores precisam de aprender algo sobre os bons modos. Pois, quando alguém se
revolta perante este comportamento, vezes há em que
levantam a voz alegando que quem quer viajar no transporte público arrisca-se a este tipo de coisas. Mas isso
não é verdade. Bons modos precisa-se em todos os momentos.

Faltam-nos referências
VAN DILSON GUEZE
UM dos grandes problemas que tem sido discutido é a
falta de ocupação (emprego, trabalho, ou qualquer outra
actividade laboral) dos jovens, pois acredita-se que é um
dos motivos que faz com que grande parte se desvie e
tenha má conduta perante a sociedade. Eu também faço
parte deste grupo de jovens e sinto na pele as críticas das
quais somos alvo. Mas, sem querer me justificar, penso que nos faltam referências. Tive a oportunidade de
assistir a um programa em dois dias distintos, também
com dois convidados diferenciados (um músico muito
bem posicionado na praça, e um empresário de grande
sucesso) e ambos falaram das suas trajectórias para alcançar o sucesso e coincidentemente falaram de falta de
referências.
O empresário disse que teve poucas referências
empresariais quando iniciou a actividade, por volta de
1980, porque haviam poucos nacionais na área que não
fosse o próprio estado, que era proprietária das empresas
deixadas/ abandonadas pelos donos após a independência.
Por sua vez, o músico disse que começou a dar os
primeiros passos por volta de 2006, e que é proveniente de uma comunidade localizada em um distrito fora
da província de Maputo. Este músico teria dito que o
jovem da comunidade onde provém continua limitado,
com poucos sonhos e sem nenhuma perspectiva. Nem
quero imaginar como era na altura que ele lá viveu.
Após escutar essas duas entrevistas, fui fazer as
minhas reflexões e percebi que fazia sentido o que eles
disseram. Penso que grandes figuras que passaram por
esse país, e que podiam servir de referência são os heróis nacionais, mas, infelizmente, só são vistos (alguns
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Para angariar passageiros, os “modjeros” ficam
atentos ao movimento de pessoas prováveis que pretendem viajar tanto a nível da cidade assim como para as
províncias. Para o caso da junta, na cidade de Maputo,
por exemplo, alguns angariadores posicionam-se nas
paragens, onde logo ao ver desembarcar um passageiros
imediatamente seguem os seus passos ou deduzem que
pretende fazer viagem de longo curso. Fazem uma avaliação rápida a ponto de se abeirarem da pessoa e ajudar
a carregar os seus pertences, caso os tiver.
Esta é uma forma encontrada para conseguir dinheiro. Mas, aborrece o facto de estes compatriotas por
vezes usarem procedimentos menos correctos quando,
no momento da angariação pegam partes do corpo
como forma de “forçar” a embarcar na sua viatura.
E isso acontece também a nível do transporte público que opera na cidade, onde o angariador, incluindo
o cobrador, chegam a puxar o passageiro para a sua
viatura porque mais passageiros significa mais dinhei-

deles, nem todos) em manuais de história e em curtas
linhas a dizer quem são e qual foi o seu contributo para
a nação. Na minha opinião, estes deviam apresentar o
seu trajecto ou percurso até chegar ao patamar em que
chegaram, ou seja uma biografia.
E é daí que os poucos jovens que tentam sair da “caixa” e procurar inspiração em homens de sucesso recorrem a figuras internacionais, pois existem muitos livros
sobre eles e uma série de vídeos ou filmes na internet
que resumem parte da sua história. Não que não possam
servir de inspiração, mas são pessoas que nasceram e
cresceram num ambiente, cultura, realidade diferente
da moçambicana, onde embora também tenham passado
por dificuldades, o seu país oferece melhores oportunidades. É daí que o jovem moçambicano vai perdendo a sua
identidade, preferindo falar línguas estrangeiras e nenhuma materna, a não ser a oficial que é a portuguesa. E somos criticados ou aconselhados a enveredar pela prática
do empreendedorismo e que não devemos esperar pela
ajuda alheia e muito menos do Estado.
Mas, a questão é: “ no que é que o jovem vai empreender?” Se tenta ser artista “embora não seja um empreendimento, mas pode gerar renda” é criticado porque
não é uma profissão formal em Moçambique; e se tenta
ser promotor de eventos “embora já se possa considerar
um empreendimento, pois pode gerar renda para si, para
os artistas convidados, para o proprietário do espaço ou
ao município (caso seja realizado num espaço público),
para outros membros da equipa organizadora, para os veículos de comunicação que provavelmente vão publicar
ou transmitir partes do evento, e muitos outros que podem
se beneficiar directa ou indirectamente”, ele é visto como
alguém que não contribui positivamente ou em nada para
a sociedade. Pois, só promove festas, que tem sido vistas
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como responsáveis pelo desvio comportamental, fraco
desempenho académico ou profissional do jovem.
Então tentamos apostar na formação convencional e
quando concluímos (se por acaso não desistirmos após
encontrarmos os diversos obstáculos) encontrámos escassas vagas de emprego, e nas que encontramos exigem
entre três a dez anos de experiência. E questiono: onde
encontrar essa experiência, se nenhuma instituição está
disposta a contratar um inexperiente para que possa ter a
oportunidade de adquirir tal experiência (passe a redundância)?
Tenho visto sempre alguns incentivos para que apostemos na agricultura, pois o país possui bastante terra para
o efeito, mas o jovem de hoje não quer arriscar a sair da cidade, poucos tiveram a oportunidade de crescer no campo
para aprender a mexer a terra. E mesmo os que nascem e
crescem fora da cidade sonham em abandonar suas zonas
porque para eles é só na cidade onde há oportunidades.
Mas bom, referências com tal, até que existem, mas pouco ou nada sabemos da vida deles, e apenas cobiçamos os
seus feitos mas não sabemos como conseguiram, porque
não há registos do seu percurso e poucos deles partilham
em público através de palestras ou algo parecido.
E como em países africanos ter poder é o mais importante, o sonho dos jovens é enveredar por cargos
públicos, ocupar cargos de chefia, ser ministro, ser governador, e outros tantos cargos que possam garantir segurança, conforto, poder, regalias e com certeza praticar
actos de corrupção. Então nos inspiramos em resultados, e não nos passos usados, e depois ao assistirmos as
pessoas a quem admirávamos por ver em carros de alta
cilindrada, com grandes propriedades, e “vidas largas”
, sentados na barra do tribunal acabamos nos decepcionando.
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FOTO GENTILMENTE CEDIDA PELO TS

Magistrados formados em
matéria de vida selvagem

Juízes em formação

A

S decisões dos juízes
sobre crimes ambientais, nomeadamente
caça furtiva e destruição das florestas e fauna, poderão melhorar nos próximos tempos com a formação
de magistrados judiciais em
matéria de criminalidade contra a vida selvagem.
A capacitação de cinco
dias, que decorre na Ponta
D’Ouro, distrito de Matutuíne,

província de Maputo, envolve
magistrados judiciais da região
norte do país e é promovida
pelo Tribunal Supremo (TS).
Discursando na sessão de
abertura, o Juiz Conselheiro do
TS, António Namburete, disse
que a formação se enquadra no
plano estratégico dos tribunais
judiciais na componente de
capacitação institucional.
Referiu que as formações
levadas a cabo pelo TS visam

aumentar os conhecimentos,
habilidades, atitudes adequadas e suficientes para enfrentar
os desafios que a nova e complexa conflitualidade social
coloca ao judiciário.
Nos últimos tempos a
criminalidade,
sobretudo
a organizada e transnacional, assumiu uma dimensão
e complexidade inimaginárias, quer quanto ao número
de agentes que a integra, quer

quanto à sofisticação do modus operandi.
Esta situação exige dos
juízes, para além do conhecimento e habilidades gerais,
uma formação técnico-jurídica especializada que se justifica
não só para garantir a correcta
e equilibrada aplicação da lei,
mas também como necessidade de aprimoramento pessoal e
das instituições jurídicas.
Referiu que a criminalida-

de, em geral, e o crime contra
a vida selvagem (fauna e flora),
em particular, constituem temas candentes, de grande actualidade e transcendência.
“As ameaças e danos causados à fauna e flora podem
resultar da chamada pequena
criminalidade praticada pelas
populações locais como meio
de subsistência, por exemplo,
corte de lenha, fabrico de carvão, abates de animais para
o consumo mas existe o que
consideramos grande criminalidade, com contornos maiores
e envolve indivíduos de vários
países que se constituem em
organizações criminosas bem
estruturadas, com divisão de
tarefas e hierarquias”, precisou.
As organizações criminosas dedicam-se à caça furtiva
de espécies proibidas, como o
elefante, rinoceronte, leão, entre outros, designados crimes
conexos, tais como porte e uso
de armas proibidas, associação
para delinquir e corrupção.
Em relação aos animais
abatidos, os caçadores furtivos
extraem os troféus, nomeadamente cornos, unhas, entre
outros, para comercialização
em mercados internacionais,
integrado também pelos mesmos agentes do crime organizado ou por outras organizações criminosas com a quais
mantêm relações de carácter
comercial.

ZAMBÉZIA

Inaugurado mais
um mercado
de peixe no Chinde
O DISTRITO de Chinde, na
província da Zambézia, dispõe de mais um mercado
de peixe. Trata-se de empreendimento modernizado, inaugurado sexta-feira,
pelo vice-Ministro do Mar,
Águas Interiores e Pescas,
Henriques Bongece.
Num acto concorrido
pelos residentes da sede
distrital, empreendedores
do ramo pesqueiro, entre
outras entidades com interesse na actividade, foi visível a satisfação.
Alguns residentes consideram que o mercado vai

galvanizar o negócio, ao
contribuir para uma maior
e melhor oferta de pescado,
em condições higiénico-sanitárias recomendadas.
Chinde é uma das zonas
de referência na produção
pesqueira não só na província da Zambézia, como em
outros pontos do país, ao
responder às solicitações na
cadeia de negócios.
Este é o segundo mercado de peixe no Chinde,
juntando-se ao de Matilde,
um posto administrativo localizado a cerca de 10 quiolómetros da vila-sede.

No ano passado, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MMAIP)
entregou aos pescadores e
às comunidades das províncias de Zambézia e Nampula, ambas no Banco de
Sofala, os mercados de peixe de Cuassiane, distrito de
Pebane, e de Namige, em
Mogincual.
Para 2022, está prevista
a inauguração de três mercados de peixe, nomeadamente de Chinamacondo,
distrito de Dondo, em Sofala, de Larde e Mossuril, em
Nampula.

REPRODUÇÃO
Google quer acelerar o uso da internet

A GIGANTE tecnológica Google anunciou
quarta-feira que vai abrir em Nairobi, Quénia, um centro de desenvolvimento de produtos em África, o primeiro grande investimento no continente, depois do centro de
inteligência artificial aberto no Gana, em
2018.
“A missão da Google em África é fazer
com que a internet seja útil para os africanos,
associando-se aos governos locais, responsáveis políticos, educadores e empresas para
dar forma à próxima onda de inovação neste
continente”, disse a vice-presidente do Departamento de Gestão de Produtos, Suzanne
Frey, citada pela agência Efe.
Aludindo o jornal queniano Nation, a
agência escreve que o novo centro pretende criar produtos “transformadores” para o
mercado africano e global, e está já à procura de engenheiros, gestores de produtores e
técnicos informáticos para sustentar as bases
de um crescimento significativo nos próximos anos.
No primeiro evento “Google para África”,

em Outubro de 2021, o director-executivo da
companhia norte-americana, Sundar Pichai,
anunciou um plano para investir mil milhões
de dólares no continente nos próximos cinco
anos em projectos de internet rápida, confiável e acessível em toda a região, assim como
para a criação de produtos locais úteis e apoio
a empresários e pequenas empresas africanas.
De acordo com o director-geral da Google em África, Nitin Gajria, actualmente, há
300 milhões de internautas em jovens África
e com padrões semelhantes aos do resto do
mundo. Em 2030 o continente terá 800 milhões de utilizadores e um terço da população
mundial com menos de 35 anos.
“O potencial para que África se converta
numa economia digital líder está já no horizonte e a Google compromete-se a acelerar
a transformação digital do continente, através do capital humano e permitindo soluções
lideradas por africanos para problemas africanos e globais criando melhores produtos”,
afirmou. - (Lusa)

O AMBIENTALISTA Carlos
Serra e a advogada Sheila Menezes lançaram recentemente, na cidade de
Maputo, uma Coletânea de
Legislação do Ambiente e
da Conservação. O livro,
de 744 páginas, reúne leis
fundamentais sobre a protecção dos ecossistemas e
é destinada aos estudantes e
profissionais de arquitectura, técnicos das várias áreas
de Engenharia e Química
Ambiental.
Para Elvino Tomo, administrador da Faculdade
de Direito da Universidade
eduardo mondlane, as questões ambientais são globais e
transversais, daí a necessidade da contínua integração
das mesmas nos currículos,
bem como o aprofundamento das suas matérias e
o alargamento do âmbito de
aplicação.
Para Tomo, o livro constitui um instrumento de
trabalho e de consulta para
instituições públicas e privadas, incluindo ambienta-

listas.
Acrescentou que a obra é
lançada no contexto das actividades do Centro do Direito do Ambiente, Biodiversidade e Qualidade de Vida da
UEM, que realiza diversas
actividades como a divulgação do direito na cidade.
O apresentador do livro e
docente da UEM Gildo Espada, destacou a importância
da obra, sobretudo porque
o país enfrenta a exploração desenfreada de recursos
marinhos e faunísticos.
Disse que as áreas de
conservação
constituem
uma fonte de renda que
pode impulsionar o desenvolvimento do país, mas adverte que é preciso estudar,
pesquisar e analisar a legislação aplicável nestes locais
para garantir a sua exploração sustentável.
“Boa
parte
destas leis constitui a coletânea,
incluindo
as
mais recentes”, frisou.
Carlos Serra, co-autor, disse
que a obra é parte do fruto
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Livro amplia conhecimento
Google abre centro
de desenvolvimento
sobre legislação ambiental
de produtos em Nairobi

Carlos Serra, co-autor do livro

dos 22 anos da sua actividade profissional enquanto
docente e activista ambien-

tal.
Acrescentou que o livro
vai facilitar aos estudantes e

profissionais das várias áreas
que passam a dispor de um
instrumento de consulta.

BAD financia empresas
de inovação tecnológica
O BANCO Africano de Desenvolvimento (BAD) vai destinar quase 10 milhões de euros
para apoiar investimentos em
empresas tecnológicas africanas, em conjunto com a União
Europeia e a Organização dos
Estados de África, Caraíbas e
Pacífico (OACPS).
“O conselho de administração do BAD aprovou um
investimento de capital de 9,8

milhões de euros para apoiar
os investimentos em capital
de risco em start-ups africanas, desde a fase de criação até
ao crescimento”, lê-se num
comunicado que aponta que,
deste investimento, “7 milhões de euros virão do banco
e os adicionais 2,8 milhões de
euros representam fundos fornecidos pela União Europeia
através de uma parceria com

a Organização dos Estados de
África, Caraíbas e Pacífico”.
O investimento vai ajudar
o Fundo de Inovação e Investimento Cathay-AfricInvest a
garantir 110 milhões de euros
para aplicar em 20 iniciativas
tecnológicas em toda a África
Subsahariana, que se vão focar
nas áreas de inclusão financeira, retalho e plataformas logísticas.

“A aprovação do banco é
mais um marco na implementação do programa Boost Africa
e da sua parceria com a UE, A
OACPS e o Banco Europeu de
Investimento”, disse o director
do BAD para o Desenvolvimento do Sector Financeiro, Stefan
Nalletamby,
acrescentando
que isto sinaliza a importância
dada aos empreendedores que
beneficiam da tecnologia para

garantir um rápido crescimento no continente e o papel fundamental da AfricInvest e da
Cathay Innovation no apoio a
este segmento de negócio”.
De acordo com o comunicado, o investimento do Banco deverá acelerar a criação de
uma nova classe de empresários africanos de sucesso que
vão servir de modelo para os
inovadores mais jovens.

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Falta de registo compromete
empreendedorismo cultural

M

UITAS obras e empresas do ramo artístico, sobretudo as
dirigidas por jovens,
não estão devidamente registadas nos institutos
Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INIC) e da Propriedade Intelectual (IPI), facto
que compromete o empreendedorismo cultural no país.
Esta é uma das apreciações
deixadas ontem, na Matola,
por alguns intervenientes deste sector durante um seminário organizado pelo Instituto
Superior de Artes e Cultura
(ISArC) numa parceria com o
IPI, em celebração do Dia da
Propriedade Intelectual, mundialmente assinalado hoje, 26
de Abril, sob o lema “Propriedade Intelectual e Juventude:
Inovando para um Futuro Melhor”.
A efeméride coincide com
a data de entrada em vigor da
convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em
1970, estabelecida em 2000 por
esta entidade, visando aumen-

tar a consciencialização sobre
como as patentes, direitos de
autor, marcas e desenhos impactam o quotidiano, bem
como celebrar a criatividade e
a contribuição de criadores e
inovadores para o desenvolvimento global.
Neste sentido, a directora-geral adjunta para Administração e Finanças do ISArC,
Matilde Moucha, disse que esta
instituição de ensino, fundada
há 14 anos, tem vários estudantes com criações merecedoras de protecção de propriedade intelectual em forma de
patentes, marcas, indicações
geográficas e desenhos industriais.
Exemplificou que há menos de um mês, Hélio Almirante Chuquela, um estudante de
design, defendeu um trabalho
de conclusão de curso sobre
um protótipo de jogo didáctico
lúdico para crianças com síndrome de down.
“Os resultados de pesquisa
de Hélio, bem como dos potencialmente 2500 estudantes
mostram que a noção de pro-

tecção da propriedade intelectual das
suas criações ainda é uma
incógnita”, lamentou.
Para a especialista em indústrias criativas e culturais, o
registo no IPI e INIC permite o
reconhecimento dos direitos
de autor e constitui um potencial activo para a geração
de renda, contribuindo para a
criação de mais postos de trabalho no país.
Recorreu ainda a um relatório recente da Conferên-

cia das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD) para explicar que,
sobre este assunto, os países
africanos não têm acompanhado a dinâmica mundial,
pois num universo de 1,3 milhão de registos de desenhos
industriais, por exemplo, África possui apenas 17500.
Do mesmo modo, em cerca de três milhões de patentes,
África possui apenas cerca de
16 mil. E em mais de 15 milhões
de marcas, no continente ape-

nas cerca de 260 estão registadas.
Por seu turno, Emídio Rafael, em representação da direcção-geral do IPI, referiu
que a sua instituição não tem
poder para actuar no estrangeiro, sendo que, no caso de
África, existe uma organização
que, pelo menos até à independência nacional, trabalhou
somente com os países de língua inglesa.
Explicou ainda que qualquer um pode registar a sua

marca, desde que não tenha
uma nomenclatura idêntica à
doutra já registada, pois se estaria numa situação de plágio.
“Não nos falta criatividade nos
jovens, mas a sua valorização.
Pensamos que o ISArC podia
ser o melhor sítio para iniciar
a divulgação das actividades
desenvolvidas pelo IPI”, comentou.
Entretanto, Sheila Canda,
também do IPI, alertou que a
violação dos direitos da Propriedade Intelectual quebra a
reputação de marcas conhecidas no mercado, cabendo à
Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE)
sancionar os infractores.
“Neste sentido, os bens
perdidos são revertidos à favor
do Estado, mas outros são destruídos”, comentou.
Para além de conversas, o
seminário contou ainda com a
apresentação de dança tradicional e uma sessão de entrega de cartas de endosso para o
registo grátis de marcas a três
estudantes seleccionados para
o efeito.
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
26 de Abril de 2022

PEMBA

31/24

LICHINGA

24 /15

TETE
NAMPULA

32 /23

28/25
QUELIMANE

33 /25

CHIMOIO

25 /18
BEIRA

28 /24

VILANKULO

28 /22
INHAMBANE

29 /23
XAI-XAI

26 /23
MAPUTO

29 /20
MARÉS
PREIA-MAR - Às 6.0 horas e às 18.11,
com 3.2 e 3.1 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 12.13 horas com 0.9
metros.

FASE DA LUA
LUA NOVA - haverá Eclipse Solar Parcial no dia 30 às 22:28 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

Livros “invadem”
cadeia de Ndlavela
O MINISTÉRIO da Cultura e
Turismo, em parceria com o
Fundo Bibliográfico de Língua
Portuguesa (FBLP), ofereceu
recentemente 230 livros de
áreas diversas ao estabelecimento penitenciário especial
para mulheres de Ndlavela.
A oferta foi feita por ocasião
do Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor, 23 de Abril,
que este ano teve como lema
“Porque Ler é Mais Importante
agora do que Nunca”.
O evento, dirigido pela ministra da Cultura e Turismo,
Eldevina Materula, foi marcado por diversas actividades in-

teractivas como dança, canto,
artes plásticas e exposição de
produtos produzidos pelas reclusas.
Materula considerou o acto
uma forma de reconhecer a importância do livro como instrumento de formação e veículo de
transmissão de valores sociais.
Reforçou que a iniciativa é
a contribuição do Ministério da
Cultura e Turismo nos programas educativos, formativos e de
lazer, implementados naquele
estabelecimento penitenciário,
visando garantir a reinserção
social das reclusas na família,
comunidade e no país em geral,

PENSAMENTO DO DIA

Lançado hoje Ngoma
Moçambique

logo que cumprirem a pena. Por
seu turno, o director-geral do
Serviço Nacional Penitenciário
(SERNAP), António Maurice,
disse que o Governo continuará
a prestar apoio moral, material
e em recursos necessários a todos intervenientes no processo
de reabilitação e reincoporação
social.
A ideia, acrescentou, é responder cabalmente a todos desafios e inquietações através de
parcerias desta natureza, uma
forma de preparar o melhor retorno à sociedade dos cidadãos
presos nos estabelecimentos
penitenciários do país.

A RÁDIO Moçambique (RM) lança hoje a
edição 2022 do Ngoma, parada de música
promovida por esta estação emissora desde 1987.
E para esta que é a 34.ª edição, a Rádio
Moçambique e parceiros têm previsão de
investir cerca de seis milhões de meticais,
valor a ser alocado à produção, logística e
premiação.
De recordar que na edição passada
o músico Valter Mabasso foi o grande vencedor, tendo arrecadado 180 mil meticais
pelo prémio ”Melhor Canção”, com o tema
Cherry, que faz parte do seu primeiro disco intitulado Blue Window.
O “Prémio Canção Mais Votada” foi

“O conhecimento é como um jardim: se não
for cultivado, não pode ser colhido!”
Provérbio africano

para Gestácio Fernandes, com o tema “É
Só Você”, e recebeu 140 mil meticais; enquanto Mr. Kuka, com “Dá ou não dá”, ficou o “Prémio Canção Mais Popular” e 140
mil meticais.
A conceituada cantora moçambicana
Minas foi “Prémio Carreira”, o que valeu
100 mil meticais. E Lourenço Júnior saiu
com o “Prémio Melhor Voz”, tendo, por
isso, ficado com 100 mil meticais.
O “Prémio Revelação” foi para Helena
Rosa, com a canção “Lirandzo”, e recebeu
85 mil meticais.
O “Prémio Temático” foi para Mr.
Nhúnguè, com a canção “Cabo Delgado”,
recebeu uma TV de 50 polegadas.

PUBLICIDADE

PROJECTO DA HIDROELÉCTRICA DE MAVUZI II NA PROVÍNCIA DE MANICA
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
Convite para Reuniões de Apresentação do Relatório Preliminar do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) e Termos de Referência (TdR)
A Eletricidade de Moçambique E.P. (EDM), pretende reforçar a produção de energia em Moçambique
através da implementação do Projecto de Construção da Central Hidroeléctrica de Mavuzi II no rio Revué, Distrito de Sussundenga, província de Manica. Este Projeto tem como objetivo aumentar a produção (em cerca de 18 MW) e o fornecimento de energia gerada pelas fontes renováveis na região.
Para levar a cabo o estudo de viabilidade técnico-económico e ambiental a EDM contratou o Consórcio
TRACTEBEL & TPF, através de um concurso público internacional, com financiamento da Agência Sueca de Cooperação. Para desenvolvimento do processo de licenciamento ambiental foi por sua vez subcontratada a Think Tank Consultants, SA (TTC-SA).
De acordo com o Decreto no 54/2015 de 31 de Dezembro que aprova o Regulamento sobre o Processo
de Avaliação de Impacto Ambiental, o Projeto foi enquadrado pelos serviços competentes do Estado na
Categoria “A” e requer a realização de um Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIA) antecedidos de
EPDA & TdR.
Neste contexto o consultor tem a honra de convidar todas as partes afetadas e interessadas (Cidadãos,
Comunidades locais, pessoas coletivas, públicas ou privadas), a participarem nas reuniões de consulta
pública, para a apresentação e discussão do Relatório Preliminar do EPDA &TdR, com vista a dar seguimento ao processo de licenciamento ambiental.
As reuniões de Consulta Pública terão lugar nos locais e datas indicados na tabela abaixo:
Distrito/Localidade
Cidade de Chimoio

Proposta do Local
Hotel Inter-Chimoio

Data

Hora

10/05/2022

10:00

Distrito de Sussundenga

Sede do Distrito

11/05/2022

10:00

Distrito de Macate

Sede do Distrito

12/05/2022

10:00

O Relatório Preliminar do EPDA e TdR está disponível para consulta prévia na internet, no portal da
EDM (www.edm.co.mz) e cópias impressas do relatório estão disponíveis nas instituições abaixo indicadas:

Cidade de Maputo:


Direcção Nacional do Ambiente, Rua da Resistência, 1746/47



EDM, Av. Filipe Samuel Magaia nº 368



Escritório da TTC-SA, Rua da Argélia, 293, Polana Cimento (Maputo)

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05.40 HINO NACIONAL
05.45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM LUCINDA
MARTINS - “AFRO
DANCE”
06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08.00 DESENHOS ANIMADOS:
CÓDIGO DO PUZZLE
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”
EPISÓDIOS
43 E 44
08.30 CONQUISTAS
REPETIÇÃO
09.00 NOTÍCIAS
09.05 ASAS: EXPROPRIAÇÃO DE
BENS
REPETIÇÃO
09.30 A HORA DO CTP
- QUELIMANE:
“OGUMANA”
DIRECTO / QUELIMANE
10.00 NOTÍCIAS
10.05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1.ª PARTE
11.00 NOTÍCIAS
11.05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2.ª PARTE
12.00 NOTÍCIAS
12.05 TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM”
REPETIÇÃO CAPÍTULO 24
13.00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14.00 A HORA DO CTP
- INHAMBANE:
“INHAMBANE EM
DIÁLOGO”
DIRECTO - INHAMBANE
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 LUCINDA
MARTINS - “AFRO
DANCE”
18.00 CHAT COM SHEILA
IBRAIMO
19.00 SAÚDE E BEM ESTAR:
NANISMO
PROGRAMA Nº 64
19.25 CASA DO POVO
19.50
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00
04.50
05.40

PUB
TELEJORNAL DIRECTO
FAN ZONE DIRECTO
TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM”
CAPÍTULO 25/82
TV SURDO
REPETIÇÃO
ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO
CHAT COM SHEILA
IBRAIMO
REPETIÇÃO
JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO
TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
FAN ZONE
REPETIÇÃO
HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

Provincia de Manica:

00.20- FLASH CULTURAL

15.30- Á MULHER

01.10- É DESPORTO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA



Serviços Provinciais do Ambiente de Manica,

03.05- 100 BARREIRAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS



Governo do Distrito de Sussundenga,

04.57- HINO NACIONAL

17.15- COMPASSO

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

06.00- JORNAL DA MANHÃ

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE



Governo provincial de Manica

Sem mais para o momento, o consultor agradece antecipadamente pela atenção e encontra-se disponível para quaisquer esclarecimentos, confirmação da participação e envio de comentários, através dos
seguintes contactos:
Viriato Uamusse, Cel: +258 866868036/82 435 8080; Email: viriato.gregorio@gmail.com

08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

TTC, Avenida Francisco Orlando Magumbwe Nº 250, Polana Cimento

11.30- PARABENS A VOCÊ

Telefax: +258 21 494984

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

Note-se que em face da Pandemia de COVID19 ainda em curso, durante as sessões terão que ser garantidas todas as medidas de prevenção adequadas, com vista a garantir as condições de segurança sanitária que estiverem em vigor no momento dos eventos (como é sabido vêm sendo ajustadas ao longo do
tempo). Esse facto pode criar alguns constrangimentos.

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

20.30- GIRAMUNDO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

21.30- ÚLTIMO TEMPO

12.30- JORNAL DA TARDE

22.10- É DESPORTO

13.00- MOÇAMBIQUE DE LÉS A LÉS

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

23.15- INSS

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”

23.30- ÚLTIMO JORNAL

Maputo,, 26 de Abril de 2022

19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- PANORAMA POLITICO

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

Iluminando a Transformação de Moçambique
3924

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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NECROLOGIA

KEVI N ARNOLD

I SABEL PI NTO

KARL PI TZER

LOBO

FALECEU
É com profundo pesar, consternação e indignação que a Administração do Grupo
Construa, Lda. e todos os seus trabalhadores informam que, domingo, dia vinte e quatro do mês
de Abril de dois mil e vinte e dois, faleceu, vítima
de doença, no Hospital Privado de Maputo, o Senhor KEVIN ARNOLD KARL PITZER, presidente do
Conselho de Administração e fundador do Grupo
Construa, Lda. Neste momento de luto e dor, o Conselho de Administração da empresa junta-se aos
trabalhadores e gestores do grupo para expressar
as mais sentidas condolências à família e exprimir a
mais viva homenagem em memória ao Senhor KEVIN
PITZER, na qualidade de homem generoso, sábio e
inovador. KEVIN PITZER fez da sua liderança aberta
um exemplo de esforço e abnegação que deve ser
fonte de inspiração para todos que com ele partilharam as suas vidas. As exéquias serão anunciadas
oportunamente. Paz à sua alma.

ANTÓNI O
REBELO

FALECEU

(Bela)
FALECEU
Isabel, a notícia da tua partida deixou-nos
consternados. Sabemos que estamos
de passagem nesta vida terrena, mas é
sempre difícil aceitar quando um de nós
parte para a eternidade. Foram muitos
anos que, juntos, percorremos céus infinitos, esse céu que hoje te recebe. Nós
teus colegas da LAM, profundamente
chocados, solidarizamo-nos com toda a
tua família e endereçamos-lhe os nossos
mais sentidos pêsames. Que o Senhor te
receba no Seu reino. Descansa em paz
Isabel.
5119

3916

Seus amigos Pinhal, Libânia, Madalena, Fernando,
Armindo, António, Lutsiya, Alexandra, Nuno, Ana,
Mónica, Álvaro, Marcelo, Benitta, David, Daniel e
Lara comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento do seu amigo querido ANTÓNIO REBELO, ocorrido no dia 24/4/2022. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências.
3888

NAZÁRI O
RAFAEL BOAS
FALECEU
O Primeiro-Ministro, Conselho Consultivo e funcionários do Gabinete do Primeiro-Ministro comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. NAZÁRIO RAFAEL BOAS, funcionário
deste Gabinete, ocorrido no dia 23/4/2022, na cidade
da Matola, por morte súbita, cujo funeral se realiza
hoje, dia 26/4/2022, no Cemitério da Texlom, pelas
11.00 horas, antecedido de velório, pelas 9.00 horas,
na sua residência, sita no Bairro de Malhampsene.
À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
3594

LI SETE LOPES HONRADO
CANOTI LHO

ANTÓNI O ALBERTO
D´ ALM EI DA REBELO

KEVI N PI TZER

FALECEU

FALECEU
A gerência e trabalhadores do
Complexo Piri-Piri, Hotelaria e Turismo, Lda
comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento da Srª Drª LISETE LOPES HONRADO CANOTILHO, ocorrido no dia 24/4/2022,
na sua residência, cujas cerimónias fúnebres se
realizam na quinta-feira, dia 28/4/2022, na capela
do HCM e de seguida no Crematório Hindu. À
família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
3619

LI SETE LOPES HONRADO
CANOTI LHO

Seus filhos Teresa e Vitor, nora Mimela, netos Miguel, Suse, Ângela,
Deniz, Tiago, Rafaela, João, Nívea e bisnetos têm
o doloroso dever de participar o falecimento do
seu querido pai, avô e bisavô ANTÓNIO ALBERTO
D´ALMEIDA REBELO, ocorrido no dia 24/4/2022, no
Instituto do Coração. Mais informam que será celebrada missa de corpo presente no dia 27/4/2022,
pelas 10.00 horas, na Igreja S. Gabriel - cidade da
Matola, seguida de cremação, no crematório hindu.
Que Deus dê o eterno descanso à alma do nosso
ente querido.
3903

LI SETE LOPES HONRADO
CANOTI LHO

FALECEU

A Mesa da Assembleia Geral, Direcção, Conselho
Fiscal do ATCM, colaboradores e em nome de todos
os sócios comunicam o falecimento do Sr. KEVIN
PITZER, Sócio do Clube nº 851, ocorrido no dia
24/4/2022, em Maputo, vítima de doença. Em nome
da Direcção, sócios e pilotos apresentam à família
enlutada sinceros pêsames e que a alma do Sr.
Kevin Pitzer descanse eternamente em paz.
3912

EUGÉNI O
SALVADOR
HÉLDER
BAZI M A
(1957-2022)

FALECEU
Sua esposa Custódia, filhos Heldina (Nucha), Paulo (Pilas), Salvador (Dorinho) e Amélia (Neusa), netos kwezi,
Luana e Igor, irmãos Amélia e Salvador, tios, primos e
demais famílias Bazima e Libombo cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento do seu ente querido
EUGÉNIO SALVADOR HÉLDER BAZIMA, ocorrido no dia
22/4/2022, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres
terão lugar hoje, terça feira, dia 26/4/2022, pelas 10.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório, na capela 1 do Hospital Central de Maputo, pelas
9.00 horas. Paz à sua alma!
3623

FALECEU
Maria Isabel Sales de Oliveira,
filhos e demais familiares comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento da
Srª Drª LISETE LOPES HONRADO CANOTILHO,
ocorrido no dia 24/4/2022, na sua residência,
cujas cerimónias fúnebres se realizam na quinta-feira, dia 28/4/2022, na capela do HCM e de
seguida no Crematório Hindu. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
3619

FALECEU

Seus filhos, netos e bisneta comunicam a partida da sua querida mãe e avó LISETE LOPES
HONRADO CANOTILHO, cujas cerimónias
fúnebres serão na quinta-feira, dia 28/4/2022,
na capela do HCM e de seguida no crematório
hindu.

FALECEU
A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e
colaboradores do Standard Bank, SA, comunicam com profundo pesar e consternação o desaparecimento físico do Sr. ALEIXO FERNANDO COMÉ, irmão do
colaborador Eduardo Comé, ocorrido no dia 22/4/2022, cujo funeral se realiza
hoje, dia 26/4/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido
de velório, pelas 8.00 horas, na capela do HCM. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
2736

(Agradecimento)

3923

AM ÉRI CO M UNDAU M ANHI ÇA

ALEI XO FERNANDO COM É

JOSÉ CARLOS LOPES DA
SI LVA

FALECEU
A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em geral comunicam
com mágoa o desaparecimento físico do Sr. AMÉRICO MUNDAU MANHIÇA, trabalhador reformado, cujo funeral se realiza hoje, dia 26/4/2022, no Cemitério de
Lhanguene, às 10.00 horas, antecedido de velório na capela do mesmo cemitério,
às 9.00 horas. À família enlutada endereçam sentidas condolências. Paz à sua
alma.
3621

Sua mãe Azifa Laila, esposa Yara, filhos Mohammad,
Ahmad e Priya, irmãos Dalia, Nuno, Luís, Roberto,
Rui, Raul, Paula, Ricardo, Isabel, Sónia, Ângela, Rogério, Rodolfo e Reinaldo, tios, primos, cunhados,
sobrinhos, amigos e demais familiares vêm por este
meio agradecer o apoio prestado no momento do
falecimento de JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA,
ocorrido no dia 16/4/2022, em Nampula, vítima de
acidente de viação, cujo funeral se realizou no dia
17/4/2022, em Maputo.
3914
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VENDE-SE

VENDE-SE

RUI M ANUEL LOPES

QUINTA com dois hectares, em Marracuene, vende-se. Contacto: 826164945.

BULHA

PROPRIEDADE de 50/150, em Bobole,
à beira da EN1, vende-se por 2 750
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, de
placa, em Magoanine-CMC por 4 100
000,00MT; padaria, no Agostinho Neto,
com armazém e farmácia, num espaço
de 50/50 por 7 000 000,00MT; propriedade de 62/50, na Matola-Rio, com
infra-estruturas por 2 900 000,00MT.
Contacto: 86/84-5926921.

FLAT tipo 3, 2wc, sala ampla, quartos
com guarda-fatos, num 9º andar, com
parqueamento, sem obras, no Bairro
Central, próximo à Migração, vende-se por 6 000 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 82-9073789 ou 84-9073789.

3850

FALECEU

3871

Sua esposa Maria Luíza Victorino
Bulha, filhos Stélio, Ivan e Kátia Bulha, netos, sogro,
cunhados, noras, genro, irmãos e demais familiares
comunicam o falecimento do seu ente querido RUI
MANUEL LOPES BULHA, ocorrido no dia 23/4/2022,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 27/4/2022, no Cemitério Santa Isabel,
na cidade da Beira, pelas 14.00 horas, antecedido
de velório hoje, dia 26/4/2022, na capela do HCM,
pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.

EXPLORE KaTembe: terrenos e casas
na praia. Terrenos com vista para
o mar e cidade de Maputo. Quintas
100x100m, tudo isso a 10 ou 15 minutos da baixa, vendem-se. Contacto:
84-3999454, GLS, imobiliária.
3247

GEMINADA tipo 3, suite, wc geral, no
Triunfo, nova, por 13 000 000,00MT;
moradia num condomínio, tipo 4,
com suite, nova, por estrear, com boa
localização, vendem-se. Contacto: 826421191, 84-8474370 ou 87-8474370.

3634

PROPRIEDADE com 13 hectares, à
beira da Estrada Circular, vende-se por 7
500 000,00MT, por hectare; propriedade
de 50x50; padaria, farmácia e armazém,
em Marracuene por 7 000 000,00MT;
vivenda tipo 5, no Condomínio Dona
Alice por 18 000 000,00MT; flat tipo 1,
na Malhangalene por 3 700 000,00MT.
Contacto: 84-6259632, Vilanculos.
3617

APARTAMENTO com terraço privado,
na Av. F. Engels, com vista para o
mar, vende-se por 27 000 000,00MT;
geminada na Av. Amílcar Cabral por 10
000 000,00MT; moradias tipo 3/4, num
condomínio em construção por 5 000
000,00MT, no Tchumene 2; propriedades
de 4800m² com PT por 14 500 000,00MT
em Beleluane/Mozal; 4000m² na Av.
Marginal por 3 500 000USD. Contacto:
86-4670073 ou 84-4592235.
3921

3361

MORADIA luxuosa, nova, 2 pisos, com
5 suites completas, cozinha equipada,
dependência completa e jardim, no
Bairro Triunfo-DINEP, Maputo, vende-se por 22 000 000,00MT. Contacto: 845110008, 82-4715800 ou 87-2700000.

VIVENDA tipo 3+3, em Tchumene, vende-se por 17 000 000,00MT. Contacto:
+258840422933.

3165

QUINTA de 50x100, com casa tipo 3,
bem localizada, no Bairro de Albazine,
próximo à Estrada Circular de Maputo,
vende-se, sem intermediários. Contacto: 84-6416488, 86-3634408 ou
84-7349365.

3622

3899

CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

TERRENO de 30x25, no Bairro 25 de
Junho “A”, Rua 4, sem problemas de
humidade e bem localizado, vende-se.
Contacto: 82-4050860 ou 84-3983350.
3909

CASA tipo 3, com suite e dependência,
construída num terreno de 50x50, em
Marracuene, próximo do desvio da
FACIM, paragem Mungoi, vende-se.
Contacto: 82-8822130, 84-5373746 ou
84-3983350.

www.desaﬁo.co.mz

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

3593

ARRENDA-SE
FLAT tipo 2, num 3º andar, no B. Central,
arrenda-se por 28 000,00MT; flat tipo 2,
num 9º andar, na baixa por 17 000,00MT;
flat tipo 1, num R/C, no B. Central por 20
000,00MT; flat tipo 2, num 5º andar na
baixa por 25 000,00MT; flat tipo 1, num
6º andar, na baixa por 15 000,00MT.
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.
3898

3909

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE TETE
GOVERNO DO DISTRITO DE MOATIZE
INSTITUTO MÉDIO DE GEOLOGIA E MINAS DE MOATIZE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
dio de Geologia e Minas deANÚNCIO
Moatize,
através
do financiamento do B
DE CONCURSO
PÚBLICO
1.

O Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize, através do financiamento do Banco Mundial, convida pessoas
al
D
colectivas ou singulares, nacionais ou internacionais interessadas a apresentarem propostas
fechadas para o concurso

inal

discriminado na tabela abaixo:

No do Concurso

Modalidade

Objecto do

Data e hora-final
al

Contratação

Contrato

de entrega das
propostas

o

N 01/GDM/IMGM/20202
No 02/GDM/IMGM/20202

Concurso Público
Concurso Público

Estudo de Mercado
Adquirir

Software

Primavera para a

30/04/2022

Data e hora de e Validade
Validdas
abertura das
propostas
propostas

a e30/04/2022
hora

às 10h:00horas

às 10h:30min

30/04/2022

30/04/2022

às 10h:00horas

às 10h:30min

15 dias

15 dia

15 dias

15 dia

Gestão de Recursos

04/2022

2. Os interessados poderão obter mais informações nas instalações do Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize de Segunda
à Sexta-feira e levantar os Termos de Referências no endereço indicado no presente edital, nas horas normais de expediente
(08h:00 as 15h:00), até ao dia 30 de Abril de 2022 com as respectivas propostas em cartas fechadas.
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Forneciemnto de bens e PrestaÇão
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Forneciemnto de bens e PrestaÇão

04/2022

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto No 5/2016 e que as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado:

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

Endereço: Estrada Nacional No.7, Bairro 25 de Setembro, Provincia de Tete, Distrito de Moatize.
Repartição:
UNIDADE
GESTORA
EXECUTORA
DAS AQUISIÇÕES
Endereço: Estrada
Nacional
No.7, Bairro
25 de Setembro,
Provincia de(UGEA).
Tete, Distrito de Moatize.
Repartição: UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA).
Telefone:
+258 842445871
Telefone:
+258 842445871
+258 849338065
Moatize, aos 13 de Abril de 2022
+258 842111937
À entidade Competente

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
183

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DESPORTO

TAÇA CAF

Orlando Pirates
supera Simba

Peprah marcou o único golo do Pirates durante o jogo

O

ORLANDO Pirates
da África do Sul e o
Simba da Tanzania,
clubes que já contaram com jogadores moçambicanos nas suas
fileiras, defrontaram-se no
fim-de-semana,
segunda
“mão” dos quartos-de-final
da Taça CAF, e a sorte acabou
caindo para o lado dos sul-

-africanos, mais eficazes nos
penaltes (4-3).
Tratou-se de uma eliminatória bastante equilibrada
com as duas equipas a equipararem-se dentro das quatro linhas.
Na primeira “mão” foi o
Simba a vencer (1-0) e em
Joanesburgo foi o Pirates a
ganhar pelo mesmo resulta-

do, tendo o jogo sido decidido nos penaltes.
Nas meias-finais, o gigante da “terra do rand”
enfrenta o Al Alhy da Líbia
que deixou pelo caminho o
Al-Ittihad do mesmo país,
com um triunfo por 1-0 em
casa, após nulo na primeira
“mão”.
Noutros jogos dos quar-

tos-de-final, o TP Mazembe da RD Congo venceu o
Pyramids do Egipto, por
2-0, e marca encontro com
nas meias-finais com o RSB
Berkane de Marrocos, que
afastou o Al- Masry vencendo, no seu solo, por 1-0.
O Raja Casablanca de
Marrocos é o actual detentor
do título.

N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N

Man. City-Real
abre “meias” hoje
MANCHESTER City e Real Madrid batem-se hoje, a partir
das 21.00 horas, no Etihad Stadium, na primeira meia-final
da Liga dos Campeões Europeus de futebol.
Na última vez que os clubes
se defrontaram, o City eliminou pela segunda vez seguida
o Real Madrid, com uma vitória por 2-1 em Manchester nos
oitavos-de-final de 2019/20,
em Agosto, a juntar-se a um
triunfo pelo mesmo resultado
seis meses antes em Madrid.
Pep Guardiola estava bastante
feliz. “Eliminámos o Real Madrid, um clube que sabemos
exactamente do que é capaz recentemente foi tricampeão
da Champions League”, disse
o antigo treinador do Barcelona. “Desta forma, somos capazes de pensar que é possível
sermos campeões europeus”,
concluiu
No entanto, isso ainda não
aconteceu, apesar de o City
ter sido finalista vencido na

City guarda boas recordações do último duelo com o Real

temporada passada, perdendo
por 1-0 frente ao Chelsea. Os
citizens atravessam um momento de forma temível, após
terem afastado o sempre difícil
Atlético e sem ter ainda sofrido
golos na fase a eliminar.

O Real Madrid ainda não
venceu em três visitas ao City
(dois empates e uma derrota), mas este pode ser o ponto
de viragem, ajudado por um
Benzema numa forma excepcional. Soma sete golos na fase

da eliminatória e basta-lhe um
para igualar os 13 de Lewandowski no topo da lista de melhores marcadores.
Amanhã será a vez de Liverpool e Villarreal enfrentarem-se noutra semi-final.

NBA

Antetokounmpo arrasa Bulls
OS Milwaukee Bucks venceram os Chicago Bulls, por 119-95, em Chicago, na
quarta partida entre as duas equipas.
Como é habitual, Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque, com
32 pontos, 17 ressaltos e sete assistências, ainda tendo a luxuosa ajuda de
Jrue Holiday e Grayson Allen, que também superaram a marca dos 20 pontos.
A vitória deixa os Bucks com uma
vantagem de 3-1 na série contra os
Bulls, a um triunfo de garantir vaga na

meia-final da Conferência Leste.
Já os Miami Heat não tiveram problemas para vencer os Atlanta Hawks,
110-86, em Atlanta, e colocarem-se em
vantagem na série, por 3-1. Jimmy Butler esteve em grande, com 36 pontos e
dez ressaltos.
Do outro lado, o “All-Star” Trae
Young anotou apenas nove pontosPelos Heat, Bam Adebayo colaborou
com 14 pontos e oito ressaltos.
Por fim, os New Orleans Pelicans

dificultaram a vida aos Phoenix Suns
no quarto jogo da série de “play-offs”,
em New Orleans.
A equipa da casa abriu boa vantagem no terceiro quarto e venceu 118103, empatando a série, 2-2.
Resultados: Denver Nuggets-Golden State Warriors, 126-121/Chicago
Bulls-Milwaukee Bucks, 95-119/New
Orleans Pelicans-Phoenix Suns, 118103 e Atlanta Hawks-Miami Heat, 86110.

N LIGAS EUROPEIAS N LIGAS EUROPEIAS N LIGAS EUROPEIAS

Milan segura liderança
O MILAN garantiu uma vitória
preciosa em Roma, no último
suspiro. Em jogo da 34.ª jornada da Série A, a equipa de Stefano Pioli garantiu os três pontos
já em tempo de compensação
frente à Lázio. A turma laziale até foi a primeira a marcar,
por intermédio do imparável
Immobile, que cedo (quatro
minutos) levou ao delírio as
bancadas do Olímpico, assistido por Milinkovic-Savic. No
entanto, o sinal mais pertenceu
sempre aos rossoneri.
Numa de muitas ameaças à
baliza defendida por Strakosha,
Giroud finalizou a preceito e
agradeceu a generosidade do
internacional português, que
assistiu ao ponta-de-lança na
perfeição depois de uma arrancada explosiva pela esquerda
(50’). Apesar do elevado número de remates, os milaneses
revelaram dificuldades para
saltar para a frente do marcador, o que só seria uma realidade em tempo de compensação
(90+2), com Tonali a empurrar
a bola para o funda da baliza.
Desta forma, o Milan garante uma vantagem de dois
pontos (74/72) sobre o Inter
(menos um jogo) na liderança
do campeonato. A Lázio, por
sua vez, pode lamentar-se por
ver ameaçada a sua posição europeia e por ficar mais distante
do sonho da Champions, com
64 pontos, no sexto lugar.
Outros resultados: Salernitana-Fiorentina, 2-1; Bolonha-Udinese, 2-2; Empoli-Nápoles, 3-2 e Génova-Cagliari, 1-0.
LIVERPOOL NÃO LARGA
CITY
O Liverpool levou a melhor
no “derby” de Merseyside, ao
bater o Everton, por 2-0, com
uma assistência acrobática de
PUBLICIDADE

Sandro Tonali apontou o golo da vitória do Milan

Luis Díaz. Este triunfo à passagem da 34.ª jornada mantém os
reds na luta pelo título, estando
a equipa a um ponto do líder
Man. City.
Foi preciso esperar até aos
22 minutos para se ver o primeiro remate, mas Mané não
teve pontaria afinada, atirando por cima. Servido por Robertson, Diogo Jota também
falhou o alvo (rematou ao lado
aos 31’), assim como Salah, que
aos 43 disparou por cima. Os
toffees só tiveram uma ocasião
de golo antes do intervalo, por
Doucouré (34’), igualmente
sem êxito.
A primeira parte acabou
sem remates enquadrados e foi
no primeiro disparo à baliza, no
segundo tempo, que os “reds”
se adiantaram no jogo: Origi
entrou, combinou com Salah
e este assistiu Robertson, que
marcou de cabeça (62’). Tam-

bém lançado no jogo, Luis Díaz
assustou Pickford (teve de se
aplicaraos 64’), tal como Salah,
que atirou junto à barra (66’).
Apesar do domínio, o conjunto de Jurgen Klopp quase
ia sendo surpreendido por um
disparo de Gray que passou
muito perto do poste direito da
baliza de Alisson (72’). Mas foi
o Liverpool a marcar de novo,
cabeceamento certeiro de Origi, após pontapé de bicicleta
de Luis Díaz (84’).
O Liverpool reacende a luta
pelo título, é segundo classificado com 79 pontos, já o Everton mantém-se no antepenúltimo lugar, com 29 pontos.
BARÇA EM QUEDA
O mau momento do Barcelona prossegue, com a equipa de Xavi Hernández a sofrer
a terceira derrota nas últimas
quatro partidas (e todas elas em
Camp Nou).

Após os desaires diante do
seu público frente a Eintracht Frankfurt (no adeus à Liga
Europa) e Cádiz, os catalães
perderam, por 0-1, frente ao
Rayo Vallecano, num jogo de
acerto de calendário da La Liga.
O único golo do encontro foi
apontado por Álvaro García,
logo aos sete minutos, num remate dentro da área após fugir
em desmarcação à defesa do
Barcelona.
Com este inesperado contratempo, o Barcelona deixa-se
empatar no segundo lugar pelo
Sevilha, ambos com 63 pontos,
deixando o Real Madrid (78)
a um ponto do título, com a
festa blanca a poder acontecer
no sábado, na recepção ao Espanhol.
O Rayo, que venceu em
Camp Nou apenas pela segunda vez em toda a história, tem
40 pontos e é 11.º classificado.
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Hoje há sorteio
do Moçambola-2022

ARQUIVO

DESPORTO

O

VÓLEI DE PRAIA

Moçambique
no “Mundial”
ARQUIVO

MOÇAMBIQUE estará representado no Campeonato do
Mundo de vólei de praia em
seniores masculinos e femininos, que irá decorrer em
Roma, Itália, de 10 a 19 de Junho de 2022.
Por decisão da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), as qualificações
seguiram o método automático, tendo sido utilizado,
para tal, o critério de equi-

O PRESIDENTE da Confederação Africana de Futebol
(CAF), Patrice Motsepe, é esperado no país com entrada
pela cidade de Pemba onde
vai oferecer material desportivo e confortar perto de 200
crianças vítimas de terrorismo na província de Cabo Delgado.
Ainda hoje, depois da visita ao campo de refugiados,
Motsepe deslocar-se-á à capital do país para dar o pontapé-de-saída do Campeonato
Escolar Africano da CAF, prova que arranca esta tarde no
campo do Costa do Sol.
Entretanto, a treinadora da selecção sul-africana
de futebol feminino, Desiree
Elis, e a ex-jogadora da selecção camaronesa Geremi

REPRODUÇÃO

Presidente da CAF esperado no país

Solele Fotso são as embaixadoras do Campeonato Pan-

-Africano de Futebol Escolar
da CAF. As celebridades do

futebol africano darão início
ao programa de lançamento

da competição.
Para além de transmitir
a sua experiência, as embaixadoras vão interagir com as
crianças em algumas actividades programadas para o
efeito.
O Campeonato Pan-Africano de Futebol Escolar da
CAF - recorde-se - é um torneio intercontinental de futebol escolar para rapazes e
raparigas, centrado no crescimento e desenvolvimento
das fundações para formar
futuros líderes.
Para ajudar a alimentar
uma nova geração de jovens
africanos, a CAF introduziu
esta competição nas escolas de todo o continente, em
parceria com a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

O GUIMARÃES, com Geny
Catamo a entrar aos 89 minutos, não foi além de um
empate a uma bola no casa do
Tondela, em jogo da 31.ª jornada da Liga Portuguesa.
A formação da casa, que
ainda continua a lutar pela
manutenção, marcou primeiro, aos 63 minutos, por
Rafael Barbosa, e os forasteiros empataram aos 67’, por
Rafa Soares, não conseguindo ficar a depender de si próprios para chegar ao quinto
posto.
Na classificação, o Tondela manteve-se no 17.º posto,
com 26 pontos, os mesmos
do Moreirense (16.º) e mais
um do que o Belenenses SAD
(18.º), enquanto o Vitória segue em sexto, com 43 pontos,
mantendo os cinco de atraso
em relação ao Gil Vicente.
WITI APLICA
REVIRAVOLTA
O Nacional, de Witi, venceu no Estádio da Madeira o
Farense por 3-2, depois de
estar em desvantagem, em
encontro relativo à 31.ª jor-

nada da segunda Liga Portuguesa de futebol.
O extremo esquerdo moçambicano entrou aos 88
minutos, num jogo em que
o Farense esteve bem na primeira parte e o Nacional na
segunda, período em que
consumou a reviravolta.
O Farense adiantou-se no
marcador por Mayambela aos
32 minutos, com Marco Matias a restabelecer a igualdade aos 37’. Na segunda parte, João Camacho, aos 66’, e
Dudu, na marcação de uma
grande penalidade, aos 75’,
consumaram a reviravolta,
com Robson a reduzir já em
período de compensações.
BORDÉUS DEIXA
FUGIR O “PÁSSARO”
Depois de ter estado a ganhar por 2-0, o Bordéus, de
Mexer, permitiu a reviravolta
e acabou perdendo por 5-3
no reduto do Nantes, em jogo
da 34.ª jornada da Ligue 1.
Os “girondinos” continuam em zona de despromoção, ocupando o 19.° lugar,
com 27 pontos e já a quatro

REPRODUÇÃO

Geny atrasa-se na corrida pela “Europa”

Geny foi lançado já nos últimos minutos no jogo em que os vimaranenses estiveram a perder

do Saint-Étienne, em posição de disputar o “play-off”

de manutenção com o terceiro classificado da Ligue 2.

Na próxima jornada, o
Bordéus recebe o Nice.

pas melhor posicionadas no
“ranking” de acordo com
os respectivos continentes e
pelas últimas prestações em
“Africanos”, assim Moçambique foi um dos países contemplados para estar entre os
melhores do mundo.
É a terceira vez que as
duplas nacionais estarão representadas no “Mundial”
em seniores, depois de Austria-2017 e Hamburgo-2019.

A bandeira nacional tem estado, aliás, sempre muito
bem representada por esta
modalidade, que tem frequentemente marcado presença através das duplas de
Sub-21 em “Africanos” e
campeonatos do mundo.
Refira-se que devido a
restrições impostas pela pandemia da Covid-19 não foram
realizados torneios de qualificação para o “Mundial”.

FMF recusa-se
a indemnizar Nelinho
A FEDERAÇÃO Moçambicana de Futebol (FMF) recusa-se a indemnizar o antigo treinador adjunto da
Selecção Nacional de Futebol
(“Mambas”), Nasser Amade
Karimo “Nelinho”, no valor
de 510 mil meticais, conforme a sentença da Terceira
Secção do Tribunal do Trabalho da Cidade de Maputo de
24 de Março.
A FMF entende que foi
injustamente condenada e
submeteu um recurso apelando para uma revisão da
sentença. A entidade que superintende o futebol no país
foi condenada devido à rescisão unilateral do contrato
entre as partes a 31 de Março
do ano passado.
Nelinho alegou na queixa
ao Tribunal que foi injustamente despedido pela FMF
depois de ter rubricado um
contrato por tempo determinado, de 1 de Setembro
de 2019 a 31 de Novembro de
2022.
A FMF apresentou tempestivamente a sua contestação defendendo uma impugnação. Antes de tudo,
os advogados da federação
questionaram se o contrato
era de trabalho ou de prestação de serviços. Alegou em
sua defesa que “o contrato
era de prestação de serviços,
uma vez que tinha como objectivo alcançar bons resultados, ou seja, estava traçada
uma meta”.
Acrescentou ainda que
Nelinho estava sujeito a factores de avaliação de desempenho.
Após verificar os argumentos das partes, o entendimento imediato do Tribunal foi de que o contrato
em causa era de trabalho de
acordo com a lei, uma vez
preencher requisitos típicos
de contrato de trabalho.
“O contrato celebrado
pelas partes indica de forma
clara e sem margem para dúvidas que o contratado, Nelinho, estaria sob autoridade

ARQUIVO

SORTEIO do Moçambola-2022, cujo
início está previsto para 7 de Maio,
vai realizar-se esta
manhã, no decurso da Assembleia-Geral Ordinária
da Liga Moçambicana de
Futebol (LMF), na sede da
FMF.
A reunião magna da LMF
vai apresentar e discutir os
relatórios de actividades e
contas do exercício de 2020
e 2021, além da apresentação do orçamento para a
presente temporada.
De acordo com o comunicado da LMF, recebido
na nossa Redacção, os instrumentos de debate desta Assembleia-Geral foram
submetidos a uma auditoria
externa antes da sua marcação.
O sorteio do Moçambola e a Assembleia-Geral da
LMF acontecem num momento em que parte dos
clubes ainda não recebeu as
licenças que lhes habilitam
a participar no certame devido à falta de indicação de
campos em que as equipas
vão realizar os seus jogos
ou por ainda não terem sido
concluídas as obras recomendadas pela Comissão
de Licenciamento de Clubes
após as visitas efectuadas
em Janeiro.

Nelinho ainda não recebeu a sua indemnização

e direcção do contratante, a
FMF, o que nos leva a afirmar
de forma inequívoca que estamos perante um contrato
de trabalho”, lê-se na sentença.
Aliás, sustenta o Tribunal,
ao longo dos articulados, no
contrato de trabalho, a FMF
indica que Nelinho iria trabalhar por tempo inteiro e com
exclusividade, “mais uma
vez, temos aqui uma das características que não se aplica
aos contratos de prestação de
serviços, mas sim aos contratos de trabalho”.
Antes de tomar a decisão,
o Tribunal de Trabalho fez
questão de sublinhar que a
FMF endereçou uma carta de
rescisão do contrato de trabalho, alegando, em suma,
“os pressupostos e objectivo do aludido contrato sobre
a qualificação da Selecção
Nacional para a fase final do
CAN-2021, a realizar-se nos
Camarões”.
Ora, segundo o Tribunal,
“do contrato celebrado entre
as partes não consta nenhum

artigo que faz menção ao objectivo acima citado e que o
não cumprimento do mesmo seria causa de rescisão do
contrato de trabalho por justa causa”. O valor de 510 mil
meticais de indemnização foi
calculado com base no salário
mensal de 178 mil meticais
que Nelinho auferia. Isso significa que o treinador terá 20
por cento dos 17 meses a que
tinha direito em condições
normais.
Lembrar que a FMF, que
se recusa a indemnizar o antigo jogador dos “Mambas”,
pagou há sensivelmente dois
meses os treinadores portugueses Luís Gonçalves e Tiago
Capaz perto de dez milhões
de meticais de indemnização pela rescisão unilateral
do contrato, cerca de 40 por
cento após negociações.
E ainda em cumprimento do contrato, aquando da
rescisão, ano passado, a FMF
pagou três meses de salário
a cada treinador que viu seu
contrato abruptamente interrompido.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

GUERRA NA UCRÂNIA

Jornalistas denunciam
pagamento de licenças

V

ÁRIOS países africanos
pediram no fim-de-semana ajuda internacional ao relatarem
estar a ser duramente atingidos económica e financeiramente pela guerra na
Ucrânia, principalmente nos
preços dos combustíveis, comida e fertilizantes, num momento em que ainda padecem
dos impactos da pandemia.
Numa conferência de imprensa virtual organizada pelo
Fundo Monetário Internacional
(FMI), os ministros das Finanças da Gâmbia, Malawi e Libéria
deram um retrato da situação
nos seus países e pediram menos restrições ao sector privado.
“Anteriormente, estivemos
aqui reunidos para discutir os
impactos da Covid-19 e agora
temos os da guerra na Ucrânia,
factores combinados que estão
a afectar os países. Sentimos os
impactos no preço dos combustíveis, comida, insumos
agrícolas e dos fertilizantes.

Estamos muito preocupados e
apoiamos a liderança do Fundo
para abordar essas preocupações”, disse o ministro da Libéria, Samuel D. Tweah, acrescentando que os problemas da
dívida também pesam sobre as
nações africanas.
O ministro da Gâmbia,
Mambury Njie, declarou que o
seu país importa grande quantidade de trigo e fertilizantes
da Ucrânia e perdeu cerca de
20 por cento das suas receitas
tentando subsidiar o preço dos
fertilizantes.
Em relação à alimentação,
a Libéria iniciou negociações
com importadores de arroz
numa tentativa de garantir o
abastecimento e a Gâmbia está
a tentar tornar-se auto-suficiente na produção desse grão.
Já o Malawi está a desencorajar o uso excessivo de óleo de
cozinha pela população e a fazer
planos para começar a produzir
localmente em maiores quantidades.

(ETHI BELAID/AFP)

Países africanos apelam
por ajuda internacional

Guerra na Ucrânia eleva preço do trigo

Em resposta à Lusa, Samuel
D. Tweah afirmou que a Libéria, tal como a Gâmbia e muitos
outros países, está a perder receitas que ajudam a amortecer
os impactos nos mais pobres.
O governante saudou o
facto de o FMI ter aprovado a

EUA busca
enfraquecimento
da Rússia
FORNECER armamento à Ucrânia “não é a
garantia da paz” para resolver o conflito com
a Rússia, considera o Presidente da República
eleito de Timor-Leste, José Ramos-Horta.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ontem que a Ucrânia
pode vencer a guerra contra a Rússia se tiver o
equipamento e o apoio certos.
“A primeira coisa para ganhar é acreditar
que se pode ganhar. E eles [ucranianos] estão
convencidos de que podem ganhar”, disse o
chefe do Pentágono aos jornalistas no regresso de uma viagem a Kiev, acompanhado com
outro membro do Governo norte-americano,
o secretário de Estado, Antony Blinken.
Os dois altos responsáveis políticos disseram, numa reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que os EUA
aprovaram 713 milhões de dólares (45,5 mil
milhões de meticais) em financiamento militar estrangeiro para a Ucrânia e 15 países aliados e parceiros.
Numa intervenção por videoconferência
a partir de Díli para o encontro II Mafra Dialogues, realizado em Portugal, o Presidente
eleito de Timor-Leste, José Ramos-Horta,
afirmou semana passada que fornecer armamento à Ucrânia “não é a garantia da paz”
para resolver o conflito com a Rússia, defendendo a diplomacia.
“Armar Taiwan até aos dentes, assim
como armar a Ucrânia até aos dentes não é a

garantia absoluta da paz, a melhor garantia da
paz é a diplomacia”, afirmou.
O Prémio Nobel da Paz de 1996 deu os
exemplos dos conflitos no Iémen, na Líbia e
no Iraque para sustentar que o envio de armas
para estes países “não resolve os conflitos”
em que vivem.
Ao contrário de países africanos, da Turquia ou China, que defendem o diálogo como
via para o fim do conflito entre a Rússia e a
Ucrânia, os EUA e União Europeia (UE) estão
empenhandos num grande esforço de guerra
fornecendo armamento ofensivo a Kiev.
Na semana passada, o Governo turco, que
desenvolve um intensa campanha de mediação, denunciou que alguns países-membros
da NATO querem prolongar a guerra na Ucrânia para enfraquecer a Rússia. “A situação na
Ucrânia pouco importa para eles”, de acordo com o chefe da diplomacia turca, Mevlut
Çavusoglu, cujo país é membro da NATO, tal
como os EUA e a maioria dos Estados-membro da UE.
Aliás, o secretário de Defesa dos EUA afirmou ontem que o seu país quer armar a Ucrânia até ver “a Rússia enfraquecida” a ponto de
não poder mais lutar na guerra.
“Queremos ver a Rússia enfraquecida.
A Rússia já perdeu muita capacidade militar
e queremos que eles não tenham a força para
reconstituir rapidamente essa capacidade”,
disse Lloyd Austin.

Confrontos tribais fazem
160 mortos no Darfur
PELO menos 160 pessoas foram
mortas domingo, em resultado
de confrontos no Darfur. Este é
um dos balanços mais pesados
de incidentes de violência nesta
região do Sudão, devastada por
décadas de guerra, informou
uma ONG.
A violência começou quando combatentes armados de tribos árabes atacaram sexta-feira
aldeias Massalit, uma minoria
étnica africana, em retaliação
pela morte quinta-feira de dois
dos membros da tribo árabe
Rzeigat, segundo Adam Regal
porta-voz da Coordenação Geral para Refugiados e Deslocados no Darfur, uma organização
não-governamental local.
Um líder tribal Massalit relatou ter visto cadáveres em
várias aldeias na área de Krink e
o Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV) instou as autoridades a garantir o transporte
seguro dos feridos para os hos-

timada em 293 mil milhões de
dólares (18,7 biliões de meticais),
representando 14% da despesa
mundial, à frente da Índia, com
3,6%, do Reino Unido, com
3,2%, e da Rússia com 3,1%.
A Rússia registou um aumento das despesas militares
pelo terceiro ano consecutivo,
de 2,9% em 2021, por comparação com o ano anterior, para
65,9 mil milhões (4,2 biliões de
meticais), graças aos lucros do
petróleo e do gás, nota o SIPRI.
A Ucrânia, classificada em 36.º

“ameaças” e “pilhagens” recorrentes, segundo Adam Regal.
Dezenas de pessoas foram
mortas e centenas de casas
queimadas em vários episódios
de violência em Darfur nos últimos meses, de acordo com as
Nações Unidas.
Confrontos entre pastores
árabes e agricultores africanos
por disputas de terra ou acesso
à água mataram quase 250 pessoas entre Outubro e Dezembro
últimos na região, segundo um
sindicato de médicos pró-democracia.
A região tem sido devastada
por uma guerra civil que começou em 2003 entre o regime da
maioria árabe e insurgentes de
minorias étnicas que alegavam
discriminação.
Cerca de 300.000 pessoas
morreram e quase 2,5 milhões
foram deslocadas durante os
primeiros anos de violência, de
acordo com a ONU. - (Lusa)

Dois suspeitos procurados
pelas autoridades
AS autoridades nigerianas estão
à procura de dois suspeitos de
ligação a uma explosão numa
refinaria ilegal de petróleo no
Estado de Imo, no sul da Nigéria,
na sexta-feira, onde pelo menos
100 pessoas morreram.

Despesa militar global excede
134,7 biliões de meticais
Os Estados Unidos mantêm
a liderança incontestável dos
gastos militares, com 38% das
despesas globais e 801 mil milhões de dólares (51,1 biliões de
meticais), menos 1,4%, do que
em 2020 por efeito da inflação.
O financiamento da investigação e desenvolvimento dos
EUA aumentou 24% na última
década, o que sugere que o foco
norte-americano se concentra
em tecnologia da próxima geração. Os EUA são seguidos pela
China, com uma despesa es-

pitais da área.
Vídeos e fotografias divulgados na Internet mostram
colunas de fumo negro a sair
de casas e extensões de terra
queimada onde anteriormente
existiam cabanas tradicionais.
Dezenas de casas foram incineradas e muitas famílias fugiram para o norte, disseram os
líderes dos Rzeigat.
A Coordenação Geral para
Refugiados e Deslocados no
Darfur refere que as milícias
janjaweed da maioria árabe muitas das quais se juntaram às
temidas Forças de Apoio Rápido, uma milícia paramilitar comandada pelo segundo homem
mais forte do Sudão, general
Mohamed Hamdan Daglo - orquestraram o ataque de sexta-feira.
Krink e aldeias vizinhas
sofrem de um “bloqueio económico imposto pela milícia janjaweed”, para além de

EXPLOSÃO FATAL EM REFINARIA ILEGAL NA NIGÉRIA

PELA PRIMEIRA VEZ

A DESPESA militar global anual
excedeu os dois biliões de dólares, em 2021, apesar da pandemia da Covid-19, segundo um
relatório divulgado ontem pelo
Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo
(SIPRI). O recorde de 2,11 biliões
de dólares (134,7 biliões de meticais) representa uma subida de
0,7% em termos reais em relação
a 2020, e ascende a mais 6,1%
em termos nominais, constituindo 2,2% do produto interno
bruto (PIB) mundial.

criação do chamado Fundo de
Resiliência e Sustentabilidade
para ajudar os países de baixos e
médios rendimentos, com desafios de longo prazo, como os
efeitos das alterações climáticas
ou a preparação contra futuras
pandemias.
Na conferência de imprensa, os governantes pediram ainda que a comunidade internacional redistribua aos africanos
os seus direitos especiais de saque (SDR) - títulos conversíveis
criados pelo FMI e alocados aos
seus Estados-membros, que
podem gastá-los sem entrar
em dívida e o fim das restrições
estruturais ao sector privado. (Lusa)

lugar no mundo, gastou 5,9 mil
milhões de dólares (376,7 mil
milhões de meticais), menos
8,5%, embora as suas despesas
com armamento tenham aumentado 72% desde a anexação
da Crimeia pela Rússia em 2014.
As despesas combinadas dos
cinco principais países representam 62% do total global. França,
Alemanha, Arábia Saudita, Japão
e Coreia do Sul, por essa ordem,
completaram a lista dos dez países que mais gastaram em armamento no ano passado. - (Lusa)

“Ainda não há detenções,
mas os dois culpados estão em
fuga, com a Polícia agora à procura deles”, disse Declan Emelumba, comissário de informação de Imo. As autoridades
não revelaram a identidade dos
suspeitos. Uma cerimónia de enterro em massa está a ser planeada para os mortos na explosão,
muitos dos quais “foram queimados até ficarem irreconhecíveis”, disse Emelumba.
A explosão na área de Ohaji-Egbema foi desencadeada por
um incêndio em duas zonas de
armazenamento de combustível, onde mais de 100 pessoas
trabalhavam, disseram as autoridades de Imo.
Dezenas de trabalhadores
foram apanhados na explosão,
enquanto muitos outros tentaram escapar do incêndio correndo para áreas arborizadas.
Num comunicado, o Presidente nigeriano, Muhammadu
Buhari, chamou a explosão de
“catástrofe e um desastre nacional”. Buhari ordenou que

as forças de segurança do país
“intensifiquem a repressão” às
refinarias ilegais que operam em
muitas partes do sul da Nigéria.
Cerca de 30 refinarias ilegais
foram encerradas na região do
Delta do Níger em apenas duas
semanas, disse o Departamento
de Defesa da Nigéria no início
do mês, altura em que anunciou a criação de uma equipa de
trabalho para conter o roubo de
petróleo bruto. A Nigéria perdeu pelo menos três mil milhões
de dólares (191,5 mil milhões de
meticais) em petróleo bruto entre Janeiro de 2021 e Fevereiro de
2022, com operadores a instalarem refinarias em áreas remotas,
disse em Março a Comissão Reguladora de Petróleo da Nigéria
em março.
O sector petrolífero na Nigéria – primeiro produtor de crude em África – tem sido alvo de
duras críticas das comunidades
locais, que denunciam os graves danos ambientais causados
há anos por aquela indústria. (Lusa)

A PRESIDENTE do Sindicato dos Jornalistas e dos Técnicos
da Comunicação Social da Guiné-Bissau (Sinjotecs), Indira Baldé, acusou o Governo de ter “intenções obscuras”
com o despacho que obriga as rádios a pagar licenças. “É
uma medida que para nós visa essencialmente cercear a
liberdade de imprensa e de expressão na Guiné-Bissau. O
Executivo decidiu fazer isso porque tem intenções obscuras por detrás disto”, disse. Segundo Indira Baldé, o despacho que obriga as rádios a pagarem a licença de 250 mil
francos cfa (cerca de 26.000 meticais) é ilegal, por carecer
de um decreto. Para Balde, o que o Governo devia fazer era
“preocupar-se em dar corpo ao Ministério da Comunicação Social, que carece de leis, tal com a classe”.

ONU pede desbloqueio
de fundos afegãos
PERITOS das Nações Unidas (ONU) apelaram ontem aos
Estados Unidos para desbloquearem sete mil milhões de
dólares em fundos do Banco Central do Afeganistão face
à “situação humanitária alarmante” do país. Segundo
uma declaração assinada por 14 relatores de direitos humanos da ONU e outros peritos, mais de metade da população afegã está em risco devido à crise humanitária no
país, “exacerbada pelas medidas impostas pelos EUA, pela
seca e pela crescente discriminação contra as mulheres”,
numa situação acentuada pelo isolamento internacional.

Irão propõe reunião
sobre acordo nuclear
O IRÃO pediu ontem uma reunião “o quanto antes” para
restabelecer o acordo sobre seu programa nuclear, assinado em 2015 com as potências ocidentais, cujas negociações foram interrompidas em 11 de Março. “É adequado
ter um encontro presencial o quanto antes”, declarou
durante uma conferência de imprensa semanal o porta-voz do ministério iraniano de Relações Exteriores, Said
Khatibzadeh. “Ainda não foi decidido onde acontecerá a
reunião, nem em qual nível, mas está na ordem do dia”,
explicou Khatibzadeh. O Irão negocia há um ano, em Viena, com a China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha
para retomar o acordo internacional de 2015, cujo objectivo era que a República Islâmica não se dotasse de uma
bomba atómica em troca da suspensão das sanções contra
a sua economia.

Ministro japonês
visita Ilhas Salomão
O VICE-MINISTRO dos Negócios Estrangeiros japonês,
Kentaro Uesugi, está de visita às Ilhas Salomão após o arquipélago ter assinado um acordo de segurança que prevê
a possibilidade de uma “presença militar permanente” da
China. Segundo o ministério, durante a visita de três dias,
Uesugi vai demonstrar a preocupação do Japão com o pacto de segurança e discutir questões bilaterais e regionais.
O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Yoshimasa
Hayashi, disse sexta-feira que olha o acordo com preocupação porque acredita que pode afectar a segurança de
toda a região da Ásia-Pacífico. O Japão está especialmente preocupado com a actividade das forças armadas e da
guarda costeira chinesas no Mar da China Oriental, perto das ilhas Senkaku, controladas pelos japoneses e que a
China também reivindica.

Pyongyang realiza
parada militar
A COREIA do Norte organizou ontem um desfile militar
em Pyongyang para marcar o 90.º aniversário das suas forças armadas e demonstrar o poder militar do país, segundo fontes citadas pelas agências de notícias internacionais.
Os desfiles militares na Coreia do Norte, país que possui
armas nucleares, são uma forma recorrente de assinalar
datas importantes para o regime de Pyongyang. Participam normalmente nestas paradas milhares de soldados,
seguidos por um desfile de tanques e outros equipamentos militares. Costumam também ser expostos mísseis de
longo alcance ou de alguma tecnologia que o regime quer
exibir.

Trump condenado
por ignorar intimação
UM juiz de Nova Iorque condenou ontem o antigo Presidente norte-americano, Donald Trump, a uma multa de
10 mil dólares (638,5 mil meticais) por dia, por não responder a uma intimação da procuradora-geral do Estado,
na sequência de uma investigação sobre os seus negócios.
O juiz Arthur Engoron considerou que Trump desrespeitou o tribunal por não ter respondido a uma intimação
emitida pela procuradora-geral. “Sr. Trump, sei que leva
o seu negócio a sério, e eu também levo o meu”, disse o
juiz antes de emitir a decisão no Tribunal de Manhattan.
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, tinha
pedido ao tribunal que prendesse Trump por desacato,
depois de ter falhado o prazo que lhe foi dado, 31 de Março, para entregar documentos solicitados no âmbito da
investigação.
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