Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

Edição N.º 31.597

l

Q u i n t a - fe i r a , 2 8 d e A b r i l d e 2 0 2 2

NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA

l

www.jornalnoticias.co.mz

l

j.noticias@snoticias.co.mz

E0

l

Nm

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

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente

30,00MT

DENUNCIA PGR NO INFORME AO PARLAMENTO

Há magistrados que se
aliam a criminosos
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Os presidentes Nyusi e Museveni passaram em revista o estágio da cooperação bilateral

FREDERICO JAMISSE,
EM KAMPALA

O

PRESIDENTE
do
Uganda, Yoweri Museveni, afirmou que
o seu país está disponível para apoiar
Moçambique na área da segurança.
A afirmação foi feita na
comunicação conjunta do
Presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu homólogo

ugandês, após a reunião em
que passaram em revista os
acordos de cooperação bilateral, no State House, em
Entebe.
Recordando os tempos da
sua presença e treinamento
militar em Moçambique, o
Presidente ugandês afirmou
que, quando visitou o país,
em 2018, foi para Montepuez e lá encontrou muitas
pessoas, entre motoristas,
ajudantes que muito o apoia-

ram.
“Depois de ver essas pessoas, decidimos com o Presidente Nyusi criar uma associação dos combatentes
e seus filhos. Estávamos tão
animados que pretendíamos
levar connosco tractores e
outros equipamentos para
começar o trabalho, mas
não pudemos porque ouvimos dizer que há pessoas que
atacavam e matavam outras
pessoas em algumas partes

da província de Cabo Delgado”, disse, garantindo que a
ideia não foi abandonada.
Questionado sobre a segurança do projecto, Museveni lembrou que a guerra
não está em toda a província
de Cabo Delgado. “Nós vamos investir em Montepuez
e teremos militares para garantir segurança no local.
Se o inimigo se aproximar,
estaremos prontos para defender a zona e os projectos.

Aliás, estamos prontos para
ajudar Moçambique na segurança em qualquer área. Só
que neste momento temos
seis mil soldados na Somália e
quatro mil no Congo, por isso
a nossa ajuda a Moçambique
é ainda em material. Mas se
se mostrar necessário, estamos disponíveis para apoiar o
nosso país irmão”, frisou Museveni, que intermediava a
sua comunicação nas línguas
inglesa e portuguesa.
O Presidente Filipe Nyusi
disse, a propósito, que a vocação do projecto é envolver
os filhos dos antigos combatentes nessas frentes.
Na ocasião, o Presidente
da República afirmou que não
há nenhum problema de Moçambique receber ajuda do
Uganda na segurança, pois o
país tem recebido apoio logístico deste.
“Durante a nossa reunião
discutimos o que pode ser
feito para os veteranos, os
combatentes da luta armada.
Gostaríamos de colher experiências sobre como o Uganda
empoderou os combatentes.
Levámos muito tempo a discutir aspectos de segurança e
falámos do processo de DDR.
Na pecuária tivemos também
discussões, pois Moçambique tem muita terra e Uganda
detém uma larga experiência
nessa área”, afirmou Nyusi.
O Chefe do Estado observou que o apoio que o Uganda presta não é retribuição da
ajuda concedida a este país
durante a sua luta de libertação, pois “a casa do vizinho
quando arde temos de correr
para acudir”.
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Uganda disponível
para apoiar Moçambique
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Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili

A PROCURADORA-GERAL
da República, Beatriz Buchili,
denunciou ontem que há magistrados que se aliam a criminosos e comprometem as
investigações, desvirtuando
assim o escopo da sua missão
de proteger o cidadão e garantir a ordem pública.
No informe que apresentou
ontem à Assembleia da República, Buchili cita, além dos
magistrados, casos de agentes
da Polícia da República de Moçambique (PRM), do Serviço
Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), advogados e
outros actores do judiciário.
Segundo ela, esta aliança cria
fragilidades na investigação e
instrução dos processos, e periga a segurança dos servidores
públicos comprometidos com
o combate ao crime.
Disse que é preocupante o
número crescente de processos instaurados contra magistrados, oficiais de justiça e assistentes de oficiais de justiça
do Ministério Público e dos tri-

COMBATE À PÓLIO

Vacinação abrange cerca
de cinco milhões de crianças
dólares (288 milhões de meticais), desembolsados pelo Governo e parceiros de cooperação.
Para o alcance dos objectivos e para que
a vacinação decorra sem sobressaltos, serão
envolvidos mais de 41 mil actores. “O sucesso
desta ronda depende do engajamento das comunidades nas quais o processo irá decorrer.
Acreditamos que a aceitação e a adesão que
vimos na primeira ronda se repetirão também
nesta. Sentimos que os encarregados de educação estão cientes da importância desta vacina
para as crianças”, destacou.

Cobertura da vacina
contra Covid-19
acima de 90 por cento
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PERTO de cinco milhões de crianças dos zero
aos cinco anos voltam a tomar vacina contra a
pólio na segunda ronda de imunização que hoje
arranca no centro e norte do país.
As províncias abrangidas, nomeadamente Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula,
Niassa e Cabo Delgado, superaram a meta de
vacinação na primeira ronda, ao registarem 114
por cento de realização.
Segundo Quinhas Fernandes, director nacional de Saúde Pública, foram mobilizados
para a presente ronda cerca de 4.5 milhões de

Explicou que, tal como aconteceu na primeira ronda, a vacinação será porta a porta,
em postos fixos e locais de concentração populacional como igrejas, creches, mercados.
Lembrou que a campanha surge pelo facto
de terem sido identificados dois casos de poliovírus não selvagem nas províncias de Nampula
e Cabo Delgado e um de poliovírus selvagem no
vizinho Malawi.
“Nas zonas fronteiriças, principalmente com o Malawi, teremos equipas treinadas
para estabelecer coordenação, pois esta cam-

Pelo seu impacto e consequências para a segurança e
integridade do Estado, Beatriz
Buchili destacou os casos de
corrupção no Serviço Nacional de Migração (SENAMI), em
que alguns servidores públicos
não observam procedimentos
legais para a concessão de documentos a cidadãos nacionais
e estrangeiros, a troco de valores monetários. Citou, a título
de exemplo, as cobranças ilícitas praticadas por servidores
públicos do SENAMI, dos Consulados de Moçambique em
Nelspruit, Joanesburgo e Durban, do Alto-Comissariado de
Moçambique em Pretória e do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, num
esquema de emissão irregular
de vistos de entrada em Moçambique sem os requisitos
exigidos.
Apontou que o Estado
foi indiciariamente lesado
em 303.445.601,7MT, contra 556.293.879,01MT do ano
anterior. No âmbito da recuperação dos activos nas mãos
dos corruptos, a PGR disse
que foram apreendidos a nível
nacional 44 imóveis, 104 viaturas, mais de 205 milhões de
meticais, entre outros bens.

PUBLICIDADE

panha é sincronizada com outros países”, explicou.
Importa destacar que a presente ronda
coincide com a Semana Africana da Vacinação,
evento anual celebrado sob o lema “Uma vida
longa para todos”, com o objectivo de reforçar
o programa de imunização na região.
Nesta semana, o Ministério da Saúde vai intensificar as actividades, em coordenação com
outros sectores do Governo e parceiros, para
garantir que maior número de crianças tome a
vacina.

BREVES
Pág. 6

Projectados mercados
para Cabo Delgado

Beira vai produzir
carvão ecológico

QUATRO distritos da província de Cabo Delgado terão
nos próximos tempos mercados convencionais. Trata-se de Macomia, Quissanga, Mocímboa da Praia e Palma. Para a concretização destas iniciativas, a Direcção
Provincial da Indústria e Comércio anunciou o lançamento de um concurso público para a contratação dos
fiscais que farão o acompanhamento das obras.

A CIDADE da Beira, em Sofala, vai produzir brevemente carvão ecológico em grandes quantidades à
base de resíduos sólidos. O carvão será gerado pelo
Centro de Biogás implantado em 2017 no bairro da
Munhava, uma iniciativa do Conselho Municipal da
Beira. Para o efeito, foi assinado há dias um memorando entre a edilidade e a Associação FACE para a
recolha e tratamento de resíduos sólidos para a concretização do projecto.

Autoridades incentivam
população a solicitar DUAT
Pág. 60

Moreira Chonguiça
“sopra” para doentes

bunais, por serem funcionários a quem a lei confere poderes de garante da integridade.
Com efeito, foram tramitados 25 processos-crime
cujos arguidos são magistrados, contra 22 em igual período anterior. Do total, 14 são da
Magistratura Judicial, nove do
Ministério Público e dois da
Judicial Administrativa, todos
por suspeita de prática de crime de corrupção e peculato.
A Procuradora-Geral da
República revelou também
que a Polícia, Educação, Saúde, Migração e a Autoridade
Tributária de Moçambique
(AT) encabeçam a lista das
instituições públicas que mais
casos de corrupção registam
no país.
Só em 2021 foram tramitados 1913 processos de corrupção contra 1882 em igual
período do ano anterior, o
que representa subida do número de processos tramitados em 1,6 por cento. Destes,
a Polícia foi a que registou o
maior número de processos
(73), seguindo-se os sectores da Justiça (42), Educação (39), Saúde (24), Serviço
Nacional de Migração (17) e
Autoridade Tributária (14).
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Reserva parcial
de caça do Niassa

Muembe

Lichinga
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NIASSA EM FOCO

Mecula

Mavago

Lago

Marrupa

Superfície 122, 176 Km2

Majune

Ngauma

Maúa

Mandimba

População 1 865 976 (2017); 16 Distritos
Nipepe

Metarica
Cuamba

Quatro mil alunos estudam
ao relento em Mecanhelas

Arquivo
Muitos alunos estudam nestas condições devido à destruição das suas salas de aula

C

ERCA de quatro mil
alunos, maioritariamente a frequentar o
nível básico, no distrito de Mecanhelas,
no Niassa, recebem aulas ao
relento, na sequência da destruição pelas chuvas e ventos
fortes da cobertura de 84 salas, edificadas com chapas de
zinco e material precário.
Entretanto, as autoridades governamentais locais
reconhecem a sua incapacidade para financiar a reparação dos danos causados pelas
chuvas, acompanhadas de
ventos fortes.

O número de alunos que
recebia aulas ao relento era
superior aos cerca de quatro mil, mas, em resultado
de uma acção desencadeada
recentemente pelo Governo
provincial e seus parceiros,
que consistiu na distribuição
de tendas e lonas, aliviou a
situação, de acordo com o director local do sector da Educação, Juventude e Tecnologia, Xavier Renade.
As tendas foram montadas no recinto das escolas
cujas salas sofreram o impacto negativo das intempéries
para albergar as turmas e ga-

rantir as condições mínimas
para leccionação.
Por seu turno, as lonas
foram disponibilizadas para
a recuperação da cobertura
de algumas salas destruídas
pelos impactos da força dos
ventos que assolaram aquele distrito mais populoso do
Niassa.
“Para a recuperação dos
danos que as intempéries
provocaram na rede de infra-estruturas escolares do distrito, no corrente ano, vamos
precisar de somas avultadas
que, neste momento, o sector
não dispõe. O assunto já foi

canalizado ao Governo provincial que certamente vai
se empenhar a fundo visando
mobilizar os recursos financeiros necessários”, disse Renade sem avançar o montante necessário, alegadamente
porque o levantamento não
foi concluído.
Salientou que, decorrente
da mobilização dos pais e encarregados de educação dos
alunos que este ano foram
matriculados nos diferentes
subsistemas de ensino, no
distrito, para comparticipar
no processo de angariação de
materiais de construção pre-

A VOZ DO CIDADÃO

Fraco saneamento eleva
casos de malária e diarreias

Alifa Aide, líder comunitário

Fátima Selemane

Cândida Gonçalves, directora de
escola

A ESCASSEZ de água potável, associada à deficiência
das condições de saneamento do meio no povoado
de Magiga, no posto administrativo de Ngaúma,
no distrito com o mesmo
nome, no Niassa, está a propiciar o aumento do número
de casos de malária e doenças diarreicas.
Alifa Aide, líder comunitário do primeiro escalão,
disse que o Governo deve,
com urgência, reforçar os
dois furos de água potável
existentes no povoado, de
forma a minimizar o sofri-

mento dos cerca de quatro
mil habitantes de Magiga.
Segundo a fonte, o consumo de água não tratada de
poços caseiros e rios está a
elevar o número de casos de
malária e diarreias.
Fátima Selemane defende que enquanto o Governo
mobiliza recursos financeiros para a abertura de mais
furos de água, deve-se intensificar os programas de
sensibilização das comunidades para o tratamento
do precioso líquido com o
purificador Certeza ou sua
fervura antes do consumo e

a melhoria das condições de
higiene individual e colectivo, com vista à redução dos
casos de malária e diarreias.
Cândida Gonçalves, directora da Escola Primária
Completa de Magiga, considerou crónico o problema de água potável naquele ponto da província. Por
essa razão, pede ao Governo
que mobilize com urgência
recursos financeiros com
vista a assegurar a abertura
de novas fontes de abastecimento do precioso líquido.
Referiu que para se ter
acesso ao precioso líqui-

Bia Jafar, responsável do centro de
saúde

do por meio dos dois furos
existentes no povoado, é
necessário enfrentar longas filas de espera, o que faz
com que a população recorra a fontes alternativas para
obter água.
Bia Jafar, responsável
do Centro de Saúde de Magiga, reconheceu que, na
sequência do reduzido número de furos de água potável, associado ao deficiente
saneamento do meio, em
média diária, são atendidas
na unidade sanitária quinze
pessoas padecendo de malária e diarreias.

cário para a reconstrução das
salas danificadas pelo impacto das intempéries, o seu sector perspectiva uma resposta
positiva no que à matéria diz
respeito.
Xavier Renade precisou,
noutro desenvolvimento, que
o seu sector tem um défice de
227 professores, dos quais 192
para leccionar as disciplinas
de Educação Visual e Desenho Descritivo, no nível básico, e de Física, Inglês, Francês e Matemática, no ensino
secundário geral.
O distrito matriculou para
o ano lectivo em curso cerca
de 90 mil alunos e, de acordo
com o entrevistado, não há
nenhuma turma que não recebe aulas numa determinada
disciplina porque alguns professores têm tempos extras
e o pagamento desse esforço
está garantido porquanto foi
orçamentado tendo em conta
a previsão do défice de docentes.
O efectivo escolar do presente ano lectivo, comparado
ao de 2021, incrementou em
cerca de 35 mil alunos nos
ensinos básico e secundário geral. Questionado como
foi possível lograr esse sucesso, Xavier Renade disse
que, “devido à pandemia da
Covid-19 que assolou fortemente o país nos últimos dois
anos, os pais e encarregados
de educação tiveram receio
de matricular os seus educandos temendo que a escola
seria um local de contágio da
doença viral”.
Com o abrandamento
significativo da ocorrência
de novos casos da pandemia
do novo coronavírus à escala
nacional, as acções de mobilização e sensibilização dos
pais e encarregados de educação para levar os seus filhos
à escola foram bem sucedidas, segundo a fonte, reconhecendo que a margem foi
inesperada.

Arquivo

Mecanhelas

Atraso na emissão
de licenças inquieta
operadores florestais
OERADORES florestais baseados na província do Niassa
queixam-se do alegado atraso
na emissão de licenças por parte da entidade competente, situação que, segundo eles, tem
concorrido para o não cumprimento das suas obrigações,
nomeadamente, o reflorestamento das áreas de exploração,
responsabilidade social, entre
outros deveres estabelecidos
na legislação florestal.
“Reunimos os requisitos
para a obtenção de licenças
florestais nos meses de Janeiro
e Fevereiro, de acordo com o
regulamento. Mas só entre os
meses de Setembro e Outubro
recebemos as licenças de exploração dos recursos florestais
da entidade competente. O
atraso compromete o cumprimento das nossas obrigações,
visto que encurta o período
para o exercício da nossa actividade”, disseram os operadores florestais do Niassa.
A lamentação foi apresentada há dias durante o encontro com o secretário de Estado
na província, Dinis Vilanculo,
com o objectivo de se inteirar
das preocupações que aquela classe tem no exercício das
suas actividades.
Na ocasião, salientaram
que os casos frequentes de
fogo posto e desmatamento
desencadeados, na sua maioria, pelos caçadores furtivos,
constituem outra preocupação
porque aquelas práticas amea-

çam a existência das espécies
faunísticas e florestais.
Euclitos Matonse, operador
florestal de Marrupa, referiu
que, devido ao alegado atraso
na emissão de licenças de exploração de recursos florestais,
o seu desempenho apresenta
indicadores baixos que interferem no rendimento financeiro
esperado.
O facto, salientou, compromete a implementação,
na íntegra, de actividades
relacionadas com a intensificação do programa de reflorestamento, a construção de
infra-estruturas sociais, entre
outros, de modo a contribuir
para a melhoria da qualidade
de vida das comunidades locais.
Euclitos Matonse pediu ao
Governo, a vários níveis, no
sentido de garantir a celeridade do processo de emissão de
licenças florestais, acção que,
segundo explicou, vai contribuir para o melhor desempenho da sua actividade.
Por seu turno, Carlos Messias, operador florestal no distrito de Mecanhelas, apontou
a falta de mercado local para a
venda dos seus produtos como
principal desafio da classe, que
compromete o cumprimento
das suas obrigações sociais,
entre elas a criação de mais
postos de emprego, sobretudo
para os jovens locais.
Acrescentou que o mercado da madeira nas províncias

vizinhas está melhor, entretanto, os custos de transacção cobrados pela Autoridade
Tributária são considerados
elevados, facto que concorre
para desistências na realização
do negócio.
Entretanto, Dinis Vilanculo, secretário de Estado no
Niassa, apelou aos operadores florestais da província no
sentido de aproveitarem o
relaxamento das medidas de
prevenção contra o novo coronavírus para dinamizar as
suas actividades visando reanimar o sector e a economia.
O suposto problema de
atraso na emissão de licenças
de exploração florestal tem os
dias contados porque a adopção pelo Governo da plataforma digital SIF-Sistema de Informação Florestal vai acelerar
a atribuição dos documentos
que permitem o exercício do
corte.
Acrescentou que os fiscais dos recursos naturais por
si só não têm capacidade de
combater as queimadas descontroladas, a caça furtiva, o
desmatamento, entre outros
males cujo combate passa necessariamente pelo envolvimento de todos.
“O mercado de produtos florestais é livre e cabe a
cada um de vós procurar os
compradores que oferecem o
melhor preço para a garantia
da sustentabilidade do vosso
negócio”.

Lichinga adopta mecanismos
para atribuição de talhões
O MUNICÍPIO de Lichinga, no Niassa,
acaba de adoptar novos mecanismos para
a atribuição de parcelas aos interessados
em desenvolver infra-estruturas económicas e sociais, que são a apresentação
do projecto de construção e o respectivo
plano de execução física.
A emissão da licença de construção e
do título de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) passa a ser feita
depois de o sector de fiscalização confirmar o início das obras que estejam a obedecer escrupulosamente os procedimentos previstos no projecto de edificação da
empreitada.
Luís Jumo, autarca de Lichinga, que
revelou o facto ao nosso jornal, acredita que, com os novos procedimentos, a
acumulação de parcelas de terra por um
só munícipe ou empresa, bem como o
abandono de obras que se transformam
em esconderijos de malfeitores, poderá
acabar.
Acrescentou que a nova abordagem
do processo de concessão de parcelas
faz parte dos esforços que a autarquia
local tem vindo a empreender visan-

Publicidade

do aperfeiçoar a gestão do solo urbano
promove a expansão da urbe de forma
saudável.
“Constatámos que o nível de execução de projectos de construção de
infra-estruturas de habitação e serviços
diversos submetidos ao Conselho Municipal é muito baixo e quando assim é as
parcelas concessionadas que se encontram abandonadas são um perigo para
os munícipes. Por outro lado, emperra
a expansão da cidade e não vai de encontro com o manifesto da autarquia, de
garantir o acesso à terra pelos munícipes
em situação de igualdade”, destacou
Luís Jumo.
Os terrenos solicitados à autarquia
para a construção de infra-estruturas sociais e económicas, em Lichinga, e que,
no entanto, se encontram abandonados,
poderão reverter a favor do Conselho
Municipal, segundo o respectivo presidente, garantindo que o órgão que dirige
será implacável.
Luís Jumo insta os titulares de parcelas ou obras que se encontram em situação de aparente abandono no sentido de

procederem à sua limpeza e manutenção
constantes. “Queremos construir uma
cidade bela e limpa e o comportamento
dos munícipes ou empresas que abandonam as suas parcelas ou não garantem
limpeza das suas obras rema em sentido
contrário ao princípio da urbanização da
cidade”, ajuntou o presidente do município.
A urbanização da cidade de Lichinga,
que comparativamente a outras urbes do
país encontra-se num nível avançado,
constitui um factor de atracção para as
famílias de baixa renda desenvolverem
pequenos negócios visando contribuir
para a arrecadação de receitas, com o objectivo de ajudar na melhoria do seu nível
de qualidade de vida.
Nos postes das linhas de transmissão
de energia eléctrica, entre outros locais
públicos e privados, abundam papéis
colados com informações relacionadas à
venda de talhões nos bairros da cidade de
Lichinga nos últimos tempos, ignorando
a Lei de Terra que proíbe a comercialização daquele recurso natural que pertence
ao Estado.
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REGIÃO DO GRANDE MAPUTO
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Produção agrícola
promissora na capital

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c

A

Para o cumprimento destas
metas, está planificado a vacinação de 86.692 aves contra
newcastle, bem como 1259 bovinos contra o carbúnculo hemático e sintomático, e realizar
cinco mil banhos carracicidas.
Os dados foram partilhados
ontem, na capital do país, pelo
secretário de Estado, Vicente
Joaquim, no I Fórum de Agricultura da Cidade de Maputo,
cujo objectivo era harmonizar
as intervenções dos actores do
sector, para o aumento da produção e produtividade agrícola
e reflectir sobre as estratégias
de intervenção no agro-negócio, a fim de reduzir as impor-

Orientada para o Mercado”.

tações.
Apontou que, durante a
campanha agrícola 2020/2021,
foram produzidas 173.483 toneladas de culturas diversas,
contra 164.024 toneladas de
2019/2020, um crescimento
em cinco por cento.
“Na campanha agrícola
2020/2021, o sucesso do sector
foi condicionado pela ocorrência de pragas e doenças, como
a traça da couve, que afectou a
produção em cerca de 144 hectares”, contou.
O I Fórum da Agricultura da
Cidade de Maputo foi realizado
sob o lema “Cidade de Maputo
numa Agricultura Sustentável

ARQUIVO

CIDADE de Maputo
está na expectativa
de ter uma campanha
agrícola (2021/2022)
promissora, com os
resultados a apontarem para
um aumento em três por
cento, comparativamente a
2020/2021.
Com efeito, deverão ser
produzidas 178.183,8 toneladas
de culturas diversas, entre as
quais hortícolas, raízes e tubérculos, leguminosas e cereais.
A capital também espera produzir 7206 toneladas de
carne de frango e 275.528 dúzias de ovos, um aumento em
cinco por cento.

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

POR IMUNIZAR MAIS
DE 100 MIL ANIMAIS
A cidade de Maputo projecta imunizar mais de 100 mil
animais durante a Campanha
Nacional de Vacinação de Animais-2022, que arrancou, recentemente, no país.
Com uma duração de três
meses, a campanha decorre
sob o lema “Defesa da Saúde
Pública e da Economia”, devendo abranger caninos, felinos, gado e aves.
O calendário de vacinação
foi definido tendo em conta a
época provável de ocorrência
das doenças e o estado de imunidade dos animais desde a última vacinação.
A título de exemplo, a vacinação contra a newcastle realiza-se em três campanhas, nos
meses de Março, Julho e Novembro e contra a raiva ao longo
de todo o ano, sendo concentradas entre os meses de Abril
e Julho e no mês de Setembro.
Neste contexto, são exortados
todos os criadores de animais
de estimação e domésticos a
aderirem à campanha.

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Cabos roubados

Detido na posse de cobre
e bronze roubados

PUBLICIDADE

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

HOSPITAIS

UM jovem de 32 anos está a contas com o Serviço
Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), na
província de Maputo, desde terça-feira, indiciado de estar envolvido na vandalização e roubo
em infra-estruturas de rede eléctrica da Electricidade de Moçambique (EDM).
Na sequência da sua detenção, foram
apreendidas cerca de 15 toneladas de cobre e
bronze num armazém no bairro de Matlhemele,
município da Matola, província de Maputo.
A. Uamusse nega o seu envolvimento, referindo que é apenas responsável pelo armazém e
não proprietário do equipamento.
“A Polícia foi atrás dos donos da mercadoria,
eles vão responder e apresentar os documentos
de autorização para exercer a actividade”, disse.
Segundo Henrique Mendes, porta-voz do
SERNIC na província de Maputo, trata-se de
material furtado em vários pontos do país, tendo
como destino a República da África do Sul.

O porta-voz garantiu que o SERNIC vai continuar a trabalhar para neutralizar outros integrantes do grupo para a sua responsabilização.
Por sua vez, o director da EDM na área de
Serviço ao Cliente em Marracuene, Sidónio
Mundlovo, confirmou tratar-se de cabos eléctricos retirados da rede de distribuição de corrente eléctrica da empresa.
“O material apreendido está avaliado em
cerca de 29 milhões de meticais, suficiente para
electrificar um posto administrativo, beneficiando aproximadamente 300 clientes”, explicou.
Apontou que o material será aproveitado,
após reciclagem.
Referiu que a EDM perdeu, desde 2019, mais
de 100 milhões de meticais, resultado da vandalização de infra-estruturas, situação que provoca
retrocesso no plano de electrificação do país para
o acesso universal à energia eléctrica até 2030.

Jovem sequestrado na cidade de Maputo

produção agrícola na cintura verde

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

O SERVIÇO Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) investiga o rapto de um jovem de 24 anos, parente do empresário Faruk
Ayoob, proprietário da Ayoob Comercial.
O crime ocorreu, terça-feira, nas proximidades da Paróquia católica Santo António da Polana, na cidade de Maputo.
Segundo apurámos, a vítima seguia numa viatura de marca
Toyota, modelo Mark X, quando foi abordada por desconhecidos.

De acordo com fontes no local, um dos sequestradores efectuou vários disparos, com recurso a uma AK 47, para que o jovem
não resistisse ao sequestro e para intimidar as testemunhas.
Em contacto com o “Notícias”, o porta-voz do SERNIC, Hilário
Lole, afirmou que, depois de a corporação tomar conhecimento do
crime, accionou as linhas operativas de investigação para identificar os sequestradores e resgatar o jovem.

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

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. Mas atenção,
é importante ficar em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão,
porque mesmo sem sintomas pode
transmitir a doença a outras pessoas
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CFM encaixa 3,5 mil
milhões em operações
ferro-portuárias

A

EMPRESA Portos e
Caminhos de Ferro de
Moçambique (CFM)
registou uma receita
no valor de 3,5 mil milhões de meticais em resultado
das suas operações ferro-portuárias.
O facto foi revelado terça-feira, em Maputo, pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos CFM,
Miguel Matabel, durante uma
visita de trabalho que a Comissão do Plano e Orçamento
(CPO) da Assembleia da República efectuou àquela empresa.

Apesar dos ciclones que fustigaram o país, causando incidentes ferroviários do tipo
descarrilamento, fraca oferta
de carga, aliados ao impacto
negativo da pandemia da Covid-19 que assola o país desde
Março de 2020, Matabel considera satisfatório o resultado
alcançado pela empresa.
“A nossa empresa apresentou um crescimento em relação a 2020/2021. Em termos
de números, neste período
o nosso resultado operacional foi na ordem de mais de
3,5 mil milhões de meticais.

Portanto, houve um registo
favorável apesar de grandes
despesas para dar cobro às incidências dos ciclones”, disse.
Explicou que o transporte de
passageiro não é fonte principal de receitas do CFM, a empresa continua a subsidiar a
tarifa em cerca de 90 por cento.
Recentemente,
segundo a fonte, a empresa investiu
na aquisição de carruagens,
automotoras e outros meios
matérias, com vista a aliviar
a procura de transporte nas
regiões centro e sul do país.
“O transporte de passageiros é

um sistema que estamos a subsidiar, não temos lucro nesta
actividade, ela está elencada
como parte da nossa responsabilidade social, neste sentido,
recentemente adquirimos 24
carruagens. Actualmente, estamos a receber automotoras,
o plano da empresa é receber
mais meios para o transporte
de passageiros”, acrescentou.
Por sua vez, o presidente da
Comissão do Plano e Orçamento da AR, António Niquice, congratulou a empresa
pela robustez financeira, face
aos eventos extremos regis-

tados nos últimos dois anos
no território moçambicano.
Niquice enalteceu o grau de
solvabilidade da empresa, facto
que permitiu aos CFM contribuir com cerca de 49 milhões
de dólares em impostos em
2020. No ano seguinte, conseguiram encaminhar aos cofres
do Estado cerca de 80 milhões
de dólares, consagrando-se
como a segunda maior empresa contribuinte de impostos no
país.
“Pelos resultados é uma
instituição que apresenta um
grau de solvabilidade muito
positivo.
Os números apresentados são um indicador bastante
encorajador”, afirmou o parlamentar. No que concerne
ao transporte de passageiros,
a fonte encorajou a empresa a
investir mais, pois trata-se de
uma área sensível e ainda persistirem muitas lacunas que os
transportadores rodoviários
não conseguem colmatar.
“Como podemos constatar, os CFM desempenham um
papel extremamente importante na circulação de pessoas
e bens. Por isso, queremos que
a empresa tenha um papel mais
interventivo na componente de responsabilidade social,
embora não seja sua área de
negócio.
Encorajamos os CFM a capitalizar a circulação de pessoas através de carruagens, o
que vai aliviar a pressão que se
verifica nas nossas estradas”,
referiu.

PARA INCREMENTAR PRODUÇÃO

EDM entra no negócio
de energias renováveis
A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM) está a investir na diversificação da matriz
energética, através do fomento
de projectos de energias limpas e renováveis. O objectivo
da empresa, com esta acção, é
incrementar os níveis de produção de energia e garantir a
sua qualidade, fiabilidade e segurança.
A informação foi partilhada ontem, em Maputo, pelo
Presidente do Conselho de
Administração (PCA) da EDM,
Marcelino Gildo, durante a
cerimónia de lançamento da
campanha de comemorações
do 45.° aniversário da empresa,
que se assinala este ano.
Segundo Marcelino Gildo, a empresa, com apoio dos
parceiros de cooperação e de
negócios, está a viabilizar a
implementação do projecto da
Central Térmica de Temane de
450MW, a maior a ser construí-

da no país após a independência. Com a Central de Temane,
a EDM entende estarem a ser
criadas condições para a ocorrência de investimentos industriais no país, consolidando-se
também o posicionamento de
Moçambique como polo regional de geração de energia eléc-

trica na África Austral.
“A concretização da iniciativa de Temane traduz a materialização da primeira fase do
projecto de Espinha Dorsal de
Transporte de Energia Eléctrica
Tete-Maputo, que interligará
os sistemas de transporte de
energia do sul, centro e norte

do país”, disse.
Segundo o PCA, quando
a 27 de Agosto de 1977 a EDM
herdou os serviços de electrificação do país, apenas quinze
distritos estavam ligados à rede
eléctrica nacional.
Em 2018, a empresa concluiu o plano de electrificação

das 154 sedes distritais e hoje
encontra-se focado em levar
energia a todas as sedes dos
postos administrativos, até
2024.
“A nossa meta é o acesso universal à energia a todos
os moçambicanos, até 2030,
numa altura em que a taxa de
electrificação nacional é de 39
por cento, cobertura correspondente a apenas 12 milhões
de moçambicanos. Ou seja,
há ainda muito trabalho por
se realizar”, frisou Marcelino
Gildo.
Explicou ainda que a empresa irá celebrar os 45 anos
reflectindo sobre os feitos do
passado, as realizações do presente e “tendo os olhos postos
no futuro”. É nesse contexto
que, até ao final do presente
ano, a EDM programou a realização de uma série de actividades recreativas e de reflexão
alusivas à efeméride.

FINANCIAMENTO À ECONOMIA

AMECON sugere maior
aposta em recursos internos
A ASSOCIAÇÃO Moçambicana de Economistas
(AMECON) considera que o país deve continuar a
mobilizar recursos internos para o financiamento da
economia através do alargamento da base tributária,
para reduzir a vulnerabilidade às incertezas dos fluxos externos. De acordo com o presidente da AMECON, Pedro Cossa, esta seria uma forma de o país se
prevenir de choques provocados pela ausência ou
redução da assistência externa.
“Com o fechamento de fontes externas de financiamento, Moçambique virou-se ao mercado inter-

no e este, por sua vez, cresceu”, disse.
No entanto, a fonte explicou que o recurso ao
endividamento externo é inevitável nas actuais circunstâncias da economia de nacional.
Reagindo ao anúncio feito, no mês passado, de
um acordo entre o Governo de Moçambique e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a retoma da
assistência financeira desta instituição ao nosso país,
Cossa afirmou ser necessário “ter cautela, porque o
financiamento desta entidade vai implicar mais endividamento”.

“Não vejo razões de muito entusiasmo, apesar de
termos que recorrer ao FMI, tendo em conta as facilidades que oferece nos seus financiamentos”, disse.
Acrescentou que uma outra vantagem da retoma do Fundo é o sinal de confiança, pois a reputação da instituição estimula parceiros e investidores
a acreditarem em Moçambique. De referir que o FMI
chegou a acordo técnico com as autoridades de Moçambique para um programa de três anos (até 2025)
apoiado por um financiamento ampliado no montante de 470 milhões de dólares.

EM CABO DELGADO

Resposta ao terrorismo
estimula empresariado
A ESTABILIZAÇÃO da ordem
e segurança em Cabo Delgado, face aos avanços no
combate ao terrorismo e o
extremismo violento, está a
estimular o retorno do sector
empresarial àquela província.
Para além das empresas
ligadas ao sector de hidrocarbonetos, outras entidades estão a retomar as suas
actividades, que tinham sido
suspensas em consequência
dos ataques terroristas que
datam de 2017.
Uma destas entidades é
a Barloworld Moçambique,
uma empresa que opera na
área de grandes equipamentos da marca Caterpillar, que
acaba de anunciar a reabertura de sua firma na cidade
de Pemba, na província de
Cabo Delgado.
A reabertura é movida
pela aparente retoma à normalidade de vida e de actividades económicas naquele ponto do país, o que vêm
sendo conseguido graças a
intervenção das Forças Armadas de Defesa e da For-

ça Conjunta da SADC e do
Ruanda.
Esta informação foi avançada recentemente pelo director-geral da Barloworld,
Leon Broom, durante o lançamento da nova máquina
escavadora com capacidade
para responder às necessidades das diversas indústrias,
tais como a de construção,
mineração e agricultura.
“Tivemos problemas em
Cabo Delgado por conta da
insurgência, o que nos obrigou a retirar o nosso pessoal
e máquinas. Mas estamos a
verificar ganhos significativos com o restabelecimento
da situação.
É nesta senda que estamos a recolocar a nossa firma
em Pemba, já temos pessoal
a meter peças e também restabelecemos uma linha de
logística para garantir o suporte desta actividade”, sublinhou.
igualmente,
Explicou,
que a empresa teve constrangimentos por conta das
restrições causadas pela pandemia, principalmente em

2020, com o fecho das minas.
No entanto, disse Leon,
em 2021 houve uma recuperação e espera que em 2022
a situação seja igual ao ano
passado ou melhor.
Em relação à nova escavadora 320Gx, fez saber que
é adequada ao mercado local
e africano, tendo explicado
que as primeiras que vinham
sendo alocadas tinham alta
tecnologia, com algumas
funcionalidades que não
eram aplicadas no mercado
local.
“Acreditamos que com
esta máquina poderemos
conquistar mais o mercado.
É um instrumento que trás
redução de custos operacionais. A título de exemplo, o
sector de construção acarreta
muitos custos, mas esta máquina vai nos permitir reduzir os custos e ganhar mais”,
vincou.
A cerimónia de lançamento da escavadora 320Gx
contou com várias personalidades do sector privado que
operam em Maputo e não só.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 008/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 27 Abril
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

3,96
5,23
3,96
1,49
3,71

4,04
5,34
4,04
1,52
3,79

4,00
5,29
4,00
1,50
3,75

493,52
78,55
27,25
167,20

503,36
80,12
27,80
170,53

498,44
79,34
27,53
168,86

12,64
49,25
9,59
9,64
8,97
79,27
6,79
6,41
65,24
66,72

12,89
50,23
9,78
9,84
9,15
80,85
6,93
6,53
66,54
68,05

12,77
49,74
9,69
9,74
9,06
80,06
6,86
6,47
65,89
67,39

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............. 1.895,73540
Venda.............. 1.896,71180

3,5000000
1,8277100

%
%

Maputo, 28.04.2022
(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.
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POLIOMIELITE

Arranca segunda
ronda de vacinação

A meta é imunizar mais de 115 mil crianças dos zero aos cinco anos

A

RRANCA hoje, na
cidade da Beira, a
segunda ronda da
vacinação contra a poliomielite, abrangendo menores de cinco anos de
idade, cujo objectivo é proteger
as crianças desta doença causada por um vírus que ataca o
sistema nervoso e causa paralisia dos membros inferiores e
superiores.
Segundo o médico-chefe da cidade, Manuel Seco, a

campanha de imunização terá
duração de quatro dias, devendo abranger 115.362 crianças.
A fonte explicou que esta
campanha surge na sequência de no dia 17 de Fevereiro o
país ter tomado conhecimento
da notificação de um caso selvagem de poliovírus tipo 1 em
Lilongwe, no vizinho Malawi, e
nos meses de Abril e Dezembro
as províncias de Cabo Delgado
e Nampula terem diagnosticado dois casos não selvagens.

Manuel Seco revelou ainda que a vacinação rápida de
todas as crianças menores de
cinco anos é a medida de saúde
pública mais eficaz e visa cortar
a possibilidade de transmissão
do vírus e proteger as crianças.
Frisou que a campanha
prevê a vacinação porta a porta
como estratégia primária, bem
como em postos fixos, locais
de maior aglomeração e escolinhas.
Manuel Seco adiantou ain-

da que durante a vacinação,
para evitar duplicação ou falhas, os técnicos envolvidos
vão marcar o dedo mínimo da
criança com tinta indelével.
O clínico espera que esta
segunda ronda decorra sem sobressaltos, tal como aconteceu
na primeira fase, em que foram
imunizadas mais de 140 mil
crianças das 115.362 previstas.
Seco fez avaliação positiva
dos quatro dias da campanha
na primeira ronda, pelo facto
de durante a imunização dos
menores nenhum ter tido efeito colateral ou qualquer outro
constrangimento.
Manuel Seco citou que o
único constrangimento enfrentado pelos técnicos na
altura foi o estado das vias de
acesso a alguns bairros da urbe
devido à chuva que caiu por
três dias consecutivos inundando e/ou cortando estradas, sobretudo para Nhangau e
Mungassa.
Ainda assim, disse que o
cenário foi revertido com o
envolvimento não só dos profissionais de saúde, mas também dos líderes comunitários e
outros membros da sociedade,
permitindo assim que todas as
crianças tomassem a vacina
contra a poliomielite.
Seco apelou aos pais para
colaborarem com os agentes
de saúde de modo a permitir
que os seus filhos sejam imunizados e estejam prevenidos
do vírus da poliomielite, que ao
atacar o sistema nervoso causa
paralisia dos membros inferiores e superiores.
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ENSINO À DISTANCIA

Alunos e tutores
recebem “tablets”

Lourenço Bulha na entrega formal dos “tablets” a alunos e tutores

TREZENTOS e quinze alunos, 70 tutores e 15 gestores do Programa de Ensino Secundário à Distância
(PESD) do segundo ciclo
nas escolas secundárias
Mateus Sansão Mutemba,
Marocanhe, Muchatazina
e Nhangau, todas na cidade da Beira, receberam
esta semana “tablets” e um
cartão móvel com internet
anual, com vista a melhorar o processo de ensino-aprendizagem.
O governador da província de Sofala, Lourenço
Bulha, que orientou a cerimónia de entrega, lembrou que o PESD oferece
mais uma opção de estudo
no ensino secundário geral
numa modalidade que estimula a auto-aprendiza-

gem e promove a abertura
do ensino secundário geral
e a inclusão da mulher e de
pessoas com necessidades
educativas especiais.
Lourenço Bulha acrescentou que a educação à
distância é um modelo de
ensino que se distingue
pela separação entre o aluno e o professor e o uso da
tecnologia para mediar a
aprendizagem, com módulos auto-instrucionais,
“tablets”, celulares e computadores.
Segundo o dirigente,
os “tablets” vão permitir
o acesso à plataforma de
aprendizagem “moodle” e
o acesso ao site do Ministério da Educação, que irá
possibilitar pesquisas bibliográficas e os alunos te-

rão oportunidade de visualizar experiências, imagens
e vídeos didácticos.
“Mas não basta ter os
‘tablets’, é necessário con-

servá-los para que mais
alunos possam ter acesso.
Por isso, orientamos todos
aqui presentes a conservarem e controlarem estes
dispositivos”, realçou.
Enquanto isso, intervindo na ocasião, a directora provincial substituta
da Educação, Rotafina Wilson, instou os beneficiários
a usarem bem o material
recebido, apenas para os
fins para os quais foi entregue, sendo que quem
transgredir as regras será
sancionado com processo
disciplinar.
Revelou que para o presente ano lectivo foram
inscritos no Programa de
Ensino à Distância do segundo ciclo 3753 alunos
assistidos por 98 tutores,
sete gestores, sete directores-adjuntos e igual número de directores de escolas,
um coordenador e um supervisor desta modalidade
de ensino.

PUBLICIDADE
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Panjane já dispõe
de energia eléctrica

Inaugurada rede de electrificação do posto administrativo de Panjane

C

ERCA de cinco mil
habitantes têm energia com a inauguração, ontem, da rede de
electrificação do posto
administrativo de Panjane,
distrito de Magude, província
de Maputo.
Trata-se de uma rede de 33
quilómetros de linha de média

tensão, quatro de baixa tensão, dois postos de transformação (PT) e cem candeeiros
de iluminação pública.
O projecto é da empresa
Eletricidade de Moçambique
(EDM) e está orçado em cerca
de 62 milhões de meticais do
Orçamento do Estado.
Falando na inauguração da

rede, a secretária de Estado na
província de Maputo, Vitória
Diogo, disse que a energia vai
impulsionar o desenvolvimento deste ponto da província e não só.
“O que nós queremos é
o bem-estar das nossas comunidades e que seja impulsionado o desenvolvimento.

Assim, apelamos às comunidades para que sejam vigilantes para evitar a vandalização
das infra-estruturas”, disse
O secretário permanente do Ministério dos Recursos
Minerais e Energia, Teodoro
Vales, disse que a iniciativa se
enquadra no plano do Governo de electrificar todas as se-

des dos postos administrativos
até 2024.
A instalação deste sistema,
referiu, é uma prova inequívoca de que o Governo está comprometido com o bem-estar
das comunidades, desenvolvendo acções concretas com
impacto na vida das pessoas.
“Estamos a trabalhar para
que até ao fim do presente
mandato todas as sedes dos
postos administrativos estejam electrificadas”, disse.
Acrescentou que desde
que o Governo iniciou, em
2020, o projecto estruturado
de electrificação das sedes
dos postos administrativos,
já foram electrificados 36 dos
135 postos planificados, sendo 29 com a rede nacional e
sete com recurso a painéis
solares.
Lázaro Mbambamba, administrador do distrito de
Magude, disse que está em
curso o parcelamento de terrenos para habilitação, para
se explorar na íntegra a capacidade de electrificação.
“Nós garantimos que o investimento feito pela empresa Electricidade de Moçambique terá retorno porque há
muitas famílias que precisam
de energia. Mais importante ainda é que a electrificação vai propiciar rápido desenvolvimento de Panjane e
áreas circunvizinhas”, disse.

CONTRA COVID-19

Cobertura da vacina acima de 90 por cento
CERCA de 14,7 milhões de
pessoas maiores de 18 anos
já tomaram pelo menos
uma dose da vacina contra
a Covid-19 no país, o que
representa uma cobertura
vacinal de 90,9 por cento
dos 15,2 milhões elegíveis.
As estatísticas do sector
da Saúde indicam que 13,8
milhões de pessoas alcançaram a imunidade comPUBLICIDADE

pleta, enquanto 338.790
profissionais de saúde,
idosos em lares de terceira
idade e doentes crónicos
tomaram a dose de reforço.
As províncias de Nampula, Zambézia e Tete são
as que apresentam as taxas mais altas de cobertura
da vacinação, enquanto a
cidade de Maputo, Gaza e
Inhambane têm as cifras

mais baixas.
Entre terça-feira e ontem, foram administradas
mais 11.770 doses de vacina nos postos criados pelo
Serviço Nacional de Saúde.
Enquanto isso, mais
oito indivíduos testaram
positivo para a Covid-19,
segundo dados do Ministério da Saúde, que apontam
ainda para a recuperação

de quatro pacientes.
Os
infectados
foram identificados em 585
amostras de contactos de
casos positivos e doentes
com sintomas sugestivos,
representando uma positividade de 1,37 por cento
e uma taxa cumulativa de
17,19 por cento.
Durante este período,
não houve registo de inter-

namento ou alta hospitalar
relacionados à Covid-19,
permanecendo em tratamento três doentes, um
dos quais nos cuidados intensivos, em oxigeno-terapia.
Mantém-se em 2201 o
cumulativo de mortes, não
havendo registo de novo
óbito devido à doença no
país.

Medidas restritivas
afectaram disponibilidade
de medicamentos
AS medidas restritivas adoptadas por vários países no contexto do combate à Covid-19 estão
a condicionar a disponibilidade
de medicamentos, artigos médicos e cirúrgicos em algumas
unidades hospitalares do país.
Segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago, a Covid-19
também teve impacto significativo na produção de fármacos
nos principais países exportadores, que tiveram de se focar
mais na procura de soluções
para controlar a pandemia.
Falando há dias em Maputo, Armindo Tiago explicou que
antes da pandemia o transporte de produtos importados via
marítima levava cerca de 45
dias, mas actualmente leva entre 90 e 120 dias.
Por exemplo, referiu-se à
adjudicação de “kits” para unidades sanitárias feita em 2019
cuja entrega estava prevista para
2020, mas só em Junho próximo
será entregue o remanescente
dos “kits”.
Da mesma forma, 41 milhões de seringas, de um concurso adjudicado em 2020, só
têm previsão de chegada no
próximo mês.
Disse também que o paracetamol usado pelo Ministério da
Saúde é adquirido em duas fábricas nacionais que também se
ressentiram do impacto da pandemia, pois chegou a faltar-lhes
matéria-prima nos princípios
do ano em curso.

Garantiu que actualmente a
situação está regularizada, após
a distribuição, em Abril corrente, de 15 milhões de comprimidos diversos.
De igual modo, avançou que
está em processo a disponibilização de 1,2 milhões de seringas, enquanto se esperam receber ainda este mês mais cinco
milhões.
Armindo Tiago reconheceu
que neste momento a Saúde
regista algumas restrições em
relação a medicamentos para
o tratamento de doenças cardiovasculares, como a digoxina
em comprimidos, hidralazina
injectável, metildopa em comprimidos e alguns antibióticos,
como penicilina cristalina, fenoximetilpenicilina e totrimoxazol injectável.
“A previsão para a entrega destes medicamentos, dos
concursos realizados em 2020
e 2021, é Maio e Junho de 2022.
A falta de disponibilidade de alguns medicamentos é colmatada pelo uso de outros com função similar”, tranquilizou.
Para o titular da pasta da
Saúde, as soluções para garantir a disponibilidade de medicamentos e artigos médicos
passa necessariamente pela
revisão dos sistemas de “procurement”, uso das tecnologias
de Informação e Comunicação
para melhorar o controlo e instalação de indústria farmacêutica localmente.

Julgamento interrompido devido à agenda do tribunal

DESVIO DE 113 MILHÕES DA DTM

Sessões de julgamento
retomam próxima semana
A JUÍZA Evandra Uamusse,
que julga o caso de desvio de
113 milhões de meticais da
Direcção Nacional do Trabalho Migratório (DTM), interrompeu na semana passada
as sessões de produção de
prova, devendo ser retomadas a 3 de Maio.
A suspensão deve-se à
sobreposição da agenda do
próprio tribunal. O período
que separa o reinício das sessões deverá ser usado pelos
advogados para prepararem
as alegações finais do presente julgamento.
Na sessão de discussão e
julgamento do dia 3 de Maio,
está agendada a audição de
quatro declarantes dos 15 arrolados neste processo.
Após o interrogatório dos
declarantes, deverá seguir a
apresentação das alegações
finais pela acusação e defesa
dos réus, para depois se marcar a data da leitura da sentença.
Na última sessão, no dia

20 do corrente mês, o tribunal ouviu, pelo quinto dia, a
ré Anastácia Zitha.
O tribunal voltou igualmente a interrogar os co-réus
Pedro Taimo, José Monjane,
Hermenegildo Nhatave, Alfredo Lucas e Sidónio dos
Anjos, para esclarecerem alguns aspectos.
Na ocasião, Anastácia
Zitha foi questionada se a
assinatura dos contratos era
presencial ou não, tendo
respondido que as questões
de “procurement” estavam
a cargo da Repartição de Finanças, pelo que nada podia
dizer sobre a matéria.
A ré explicou que não era
normal a directora da DTM
celebrar contratos de forma
presencial, pois os documentos eram levados ao seu
gabinete apenas para a assinatura.
Anastácia Zitha indicou
que cerca de 31 milhões de
meticais da conta das taxas
de contratação da mão-de-

-obra estrangeira que deviam ser canalizados à Conta
Única do Tesouro foram usados para a realização de vários projectos de reinserção
social dos ex-mineiros e ou
seus dependentes.
Consta da pronúncia que
a ré e demais co-réus encontraram terreno fértil para
a celebração de contratos
simulados para, reiteradamente, beneficiarem dos
fundos da DTM.
Questionada se tinha
consciência de ter lesado o Estado moçambicano, os mineiros e ou seus
dependentes no valor de
113.608.802,79 milhões de
meticais, respondeu que
não pode ter consciência de
algo que não aconteceu.
Anastácia Zitha acrescentou que durante o tempo em que foi gestora não
houve qualquer tipo de
desvio que lesasse os mineiros, ex-mineiros e ou
seus dependentes.

COMBATE À PÓLIO

Nampula prevê
imunizar mais de um
milhão de crianças

Arranca hoje segunda fase da acinação contra a pólio

A PROVÍNCIA de Nampula prevê vacinar
1,2 milhão de crianças dos zero a cinco
anos na segunda fase da campanha contra a poliomielite que arranca hoje no
centro enorte do país, devendo terminar
a 1 de Maio.
As autoridades sanitárias da província
garantem que estão criadas as condições
para que a campanha decorra sem sobressaltos.
Falando a jornalistas, o director do
Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde, Geraldinho
Avalinho, fez saber que estão disponíveis
2506 kits de vacinação e todos os insumos e medicamentos que serão adminis-

trados às crianças previstas e mapeadas
para esta segunda fase da campanha.
Pediu o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade para se alcançar a
meta estabelecida para esta operação.
“A poliomielite é uma doença altamente infecciosa. Por isso, queremos
apelar ao envolvimento dos pais e encarregados de educação, dos líderes comunitários e religiosos na mobilização da
população a fim de aderir à vacinação”,
disse.
Na primeira fase da campanha foram
vacinadas na província, em sete dias,
cerca de um milhão e vinte e oito mil
crianças.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DEGRADAÇÃO ACENTUADA DA ESTRADA

Namiepe cada
vez mais longe
do centro urbano

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

ARENO FOGÃO

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

ARENO FOGÃO

Vendedores informais retornaram aos passeios da rua Barnabé

Assim está a via para Namiepe

O

BAIRRO de Namiepe, um dos
novos da cidade
de Nampula, está
cada vez mais longe do centro urbano, devido
à degradação acentuada da
principal via que dá acesso
à zona, a partir da área mais
conhecida por “Bispo”, em
Namicopo.
Os problemas de circulação que se registam naquela
via levaram os operadores
dos transportes semicolectivos de passageiros a suspender as carreiras para aquele
bairro.
Segundo constatou a
nossa Reportagem, a situação atingiu ponto crítico,

exigindo uma intervenção
urgente.
Devido às chuvas que se
abateram sobre a cidade de
Nampula, associado à falta
de manutenção, a estrada
está cheia de crateras e praticamente cortada nalguns
sítios.
Alguns utentes da via,
sobretudo, os residentes de
Namiepe, disseram que a situação foi reportada, há bastante tempo, ao Conselho
Municipal e às autoridades
governamentais da província
mas, até agora, ainda não foi
“movida nenhuma palha”.
António Manuel, residente na zona, lamentou o
facto de o bairro enfrentar

sérias dificuldades, no que se
refere ao transporte público
de passageiros, devido à degradação da estrada.
O estudante universitário
é de opinião que o problema
já devia ter sido resolvido,
tendo em conta a importância da via.
“O dia-a-dia dos residentes deste bairro não tem
sido fácil, principalmente
àqueles que estudam ou trabalham no centro urbano.
Têm de caminhar ou gastar
um pouco mais as finanças
com táxis-mota, único meio
de transporte disponível perante as condições da estrada”, explicou.
Um outro residente,

Castro Samuel, referiu que
enquanto a via não for reabilitada, o bairro de Namiepe continuará mais longe do
centro urbano.
Para Ana Rosário, também de Namiepe, os gestores municipais não estão
interessados em tomar medidas correctivas em prol dos
munícipes, nomeadamente
os utentes desta via.
O presidente do município, Paulo Vahanle, reconheceu, num passado recente,
a precariedade da estrada,
tendo dito que a sua reabilitação constituía uma das suas
prioridades, na execução das
obras de melhoria de todas as
vias da zona peri-urbana.

Informais retornam aos
passeios da “Barnabé”
OS vendedores informais retomaram as suas actividades
nos passeios da rua Barnabé,
no bairro dos Poetas, de onde
foram retirados há dias pelas
autoridades municipais.
A Polícia Municipal e de
Fiscalização retirara, aparentemente, com sucesso os
vendedores no dia 15 do mês
em curso, numa operação pacífica, mercê do trabalho de
sensibilização realizado anteriormente.
Os informações ficaram
fora da área apenas por alguns
dias, para “enganar” a Polícia
Municipal e de Fiscalização,
mas depois que esta abando-

nou o local, voltaram em peso
com as suas mercadorias, impedindo a livre circulação de
pessoas.
Segundo disseram, a reocupação dos passeios deve-se ao facto de não terem
local para o exercício das
suas actividades. Para eles,
os mercados recomendados
pelo Conselho Municipal não
“ajudam” no tipo de negócio
que praticam, alegadamente,
por se situarem distantes do
centro da cidade onde, segundo dizem, há clientes.
Contactado para se pronunciar sobre a atitude dos
informais, o chefe das Ope-

rações na Polícia Municipal e
de Fiscalização, Adelino Fernando, disse que não tinha
conhecimento do retorno dos
vendedores. Garantiu, todavia, que nova operação será
levada a cabo brevemente e
que os agentes da corporação serão permanentemente
mantidos no local.
A Polícia Municipal havia garantido que operações
semelhantes seriam levadas
a cabo na zona da padaria Sipal, na avenida do Trabalho,
e nos mercados Novo e Central, na avenida Paulo Samuel
Kankhomba, o que não aconteceu até hoje.

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

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

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

Arcebispo critica
docentes corruptos
O ARCEBISPO de Nampula, Dom Inácio Saure, critica
docentes corruptos em algumas universidades do país,
considerando-os imorais e
desavergonhados. Segundo o
prelado, há professores que
ostentam títulos, mas que
“drenam” valores monetários dos estudantes preguiçosos.

Dom Inácio Saure falava semana na cerimónia de
graduação de 441 estudantes
que concluíram os seus cursos nos níveis de licenciatura,
mestrado e doutoramento,
na Universidade Católica de
Moçambique.
O chefe da igreja católica
em Nampula sublinhou que
docentes corruptos são hu-

manamente uma vergonha
para a sociedade, apelando-os a abandonarem este tipo
de prática que mancha o bom
nome do país.
O clérigo afirmou que as
faculdades de Direito, Educação e Comunicação e o

Instituto de Ensino à Distância (IED) em Nampula não
formam “especialistas em
drenagem de dinheiro magro
dos bolsos de estudantes pobres”, mas sim técnicos profissionais ensinados a seguir
e a observar a ética e a moral.

PUBLICIDADE

Maputo International School
República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
MOTORISTA
A Escola Internacional de Maputo (EIM) é uma instituição sob tutela do Ministério
da Educação e Desenvolvimento Humano que ministra o programa Internacional
de Cambridge (proveniente da Grã-Bretanha), oferecendo um ensino de qualidade
em língua inglesa a alunos moçambicanos e estrangeiros, da pré-primária até à
pré-universitária.
Com vista a melhorar a qualidade dos seus serviços, a EIM pretende contratar, para
o seu quadro de pessoal, Motoristas para realizarem as seguintes tarefas:
•
Conduzir veículos da EIM em deslocações dentro do raio da Cidade
e Província de Maputo, nacionais ou na região da SADC, com ou sem
passageiros, transportando objectos ou documentos, durante o período
normal de trabalho, em finais de semana, feriados e horários fora do
expediente, de acordo com as necessidades e solicitações da Escola;
•

Manter a viatura sob sua responsabilidade, em perfeito estado e
em perfeitas condições de funcionamento, comunicando ao DAF, a
ocorrência de qualquer irregularidade;

•

Efectuar a verificação do funcionamento de equipamentos de
sinalização luminosa e sonora;

•

Prestar contas do uso e despesas efectuadas com o veículo;

•

Ajudar no carregamento e descarregamento de materiais transportados
ou a ser transportados;

•

Controlar o estado do combustível e lubrificantes e quilometragem
para revisões bem como fazer pequenas reparações;

•

Zelar pela limpeza, conservação e segurança dos veículos;

•

Fazer entregas de correspondências e pequenas compras de materiais;

•

Manter-se actualizado em matéria de legislação e normas de trânsito
rodoviário;

Perfil do/a candidato/a:
•
Possuir nível médio ou equivalente;
•

Ser moçambicano, com idade não inferior a 25 anos;

•

Ter conhecimento de língua inglesa;

•

Possuir Carta de Condução Profissional e de Serviços Públicos;

•

Capacidade de trabalhar sobre pressão;

•

Possuir elevado sentido de responsabilidade e pontualidade;

•

Viver dentro da cidade de Maputo.

Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas de: (i) CV completo com
indicação de 2 referências, (ii) Certidão de Registo de nascimento ou Bilhete de
identidade, (iii) Certificado de Registo Criminal, (iv) Carta de apresentação e
motivação dirigida ao Senhor Director da Escola.
As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 30 de Maio de 2022, para o
seguinte endereço electrónico: hr@misonline.education
NOTA: Serão contactados via telefone ou e-mail apenas os candidatos
seleccionados para entrevistas.
Maputo, aos 25 de Abril de 2022

3971
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Frelimo encoraja
preservação da Justiça

Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, responde a questões dos deputados

INFORME ANUAL DA PGR

Deputados pedem
esclarecimentos

D

EPUTADOS da Assembleia da República (AR)
solicitam à Procuradoria-Geral da República
(PGR) mais esclarecimentos em torno da Informação Anual sobre a Situação da
Justiça, mormente no que tange
aos raptos e casos de corrupção,
cujos tentáculos se alastram um
pouco por todo o país.
A solicitação foi feita no fim
da apresentação da informação

atinente ao período que vai de
Janeiro a Dezembro de 2021 pela
Procuradora Geral, Beatriz Buchili. Buchili falou de casos de
raptos registados no ano passado, bem como dos esforços em
curso para estancar este tipo
de crime. Falou também de alguns casos de corrupção sendo
fundamentalmente sobre estas
matérias que as bancadas da
Frelimo, Renamo e Movimento
Democrático de Moçambique

(MDM) esperam ver esclarecidas hoje, segundo e último dia
da sessão dedicada ao informe
da PGR.
Sobre outras matérias, a Procuradora disse que no ano passado foram registados em todo
o país 2120 homicídios, número
que representa uma redução de
350 casos, quando comparado
com igual período de 2020. Porém, segundo Beatriz Buchili,
enquanto reduzia o número de

homicídios, o de processos-crime abertos na sequência dos
assassinatos aumentava, atingindo 2517 em 2021 contra 2490
em 2020.
Destacou, nestes casos, a
ocorrência de assassinato de
pessoas com albinismo, tráfico
de órgãos humanos, tráfico de
drogas, branqueamento de capitais e outros tipos de crimes
electrónicos que estão a tornar-se cada vez mais preocupantes.

Simplesmente narrativo

A FRELIMO enaltece as informações reportadas no informe
e encoraja as instituições de
administração da justiça a redobrarem esforços na prevenção e
combate às diversas manifestações de crime que mancham a
sociedade.
Com efeito, a deputada Ana
Dimitri disse acreditar no trabalho em curso na PGR visando
o esclarecimento dos diversos
processos mediáticos, como
o das chamadas “dívidas não
declaradas”, condenando, ao
mesmo tempo, toda a tentativa
de politização dos processos em
curso nos tribunais.
A parlamentar condenou,
igualmente, a acção de alguns
agentes criminosos infiltrados
nas fileiras da PRM e de outras
instituições de administração da
justiça, cujos actos prejudicam

Deputada Ana Dimitri

a honra e imagem dos profissionais comprometidos com a
causa da justiça. Diante deste
cenário, Ana Dimitri defendeu
o incremento de investimentos
na formação e profissionalização

dos diversos quadros que intervêm nos processos de justiça,
sobretudo das forças de combate
contra o terrorismo e nas unidades de combate contra os raptos
e sequestros.

Avançou ainda a necessidade do aprimoramento das acções inspectivas visando a purificação das fileiras e promoção
da disciplina e zelo profissional
em todo o aparelho do Estado.
“Nós, a Frelimo, continuaremos a depositar inteira confiança no desempenho do Ministério Público e das demais
instituições de administração da
Justiça no seu papel de investigação e busca da verdade e prova
material que conduza ao devido
esclarecimento de todos os casos
criminais que afectam o nosso
país”, disse Ana Dimitri.
A deputada confessou estar
preocupada com a ocorrência de
crimes de homicídios e castração e mutilação genital na província de Tete, cujo objectivo é
a comercialização de tais órgãos
humanos.

Preocupante desmatamento
de florestas
O DESMATAMENTO exacerbado de florestas, sem a reposição
das espécies abatidas, preocupa
a bancada da Renamo. Segundo
a deputada Glória Salvador, várias vezes são reportados casos
de apreensão de quantidades
significativas de madeira virgem
a caminho de países asiáticos,
sobretudo a China, mas nunca se
tem informações sobre o desfecho desses casos.
Além da devastação florestal,
a deputada indica que existem
casos de exploração ilegal e insustentável de recursos naturais
como inertes, areias pesadas,
minerais e espécies faunísticas e

marinhas.
“Se ao Ministério Público
compete defender os interesses
difusos e colectivos bem como a
legalidade é seu dever trabalhar
no sentido de conter estas e outras acções que concorrem para
a degradação acentuada do ambiente”, disse.
Do acesso à Justiça, Glória
Salvador afirmou que, apesar da
iniciativa “um distrito, um tribunal”, ainda persistem muitas
denúncias sobre casos de detenções arbitrárias. Indicou tratar-se
de detidos que passam mais de 48
horas nas celas da Polícia sem terem sido ouvidos por um juiz.

Deputada Glória Salvador

No quadro da fiscalização dos contratos públicos, a deputada apontou que a PGR não fez referência aos casos sobre
facturação de bens e serviços nos contratos públicos.
“Não se pronuncia sobre as sucessivas irregularidades que
têm sido detectadas pelo Tribunal Administrativo no âmbito
da fiscalização das contas públicas, como também não faz
menção aos casos de corrupção e clientelismo na adjudicação
de concursos públicos”, acrescentou Glória Salvador.

PUBLICIDADE

O INFORME da Procuradora-Geral da República revela-se
narrativa e socialmente irrelevante. Nele mostra-se cristalino que o Ministério Público
está presente em todo o território nacional, o que significa
que sabe dos acontecimentos
ao longo do país.
Quem assim afirma é o deputado Elias Impuiri, do MDM,
que fala da problemática dos
raptos. Avançou que este crime afugenta os investimentos
no país e tira sono aos cidadãos
de bem.
Disse haver relatos da participação de agentes do Estado
afectos ao SERNIC e magistrados do Ministério Público.
“Ainda assim, não se conseguiu identificar ninguém?”,

questionou.
Na sua intervenção, o deputado debruçou-se sobre
a situação do terrorismo na
região norte afirmando que
existem funcionários que permitem a entrada clandestina
de pessoas nas fronteiras bem
como emitem documentos
autênticos sem obediência aos
mecanismos exigidos por lei
em troca de valores monetários.
Estas acções, segundo o
deputado, podem reflectir
uma forma de patrocinar o
terrorismo.
“Diante disso, a bancada
do MDM quer saber que estratégia o Ministério Público tem
para estancar esta situação,
particularmente perigosa para
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Deputado Elias Impuiri

a integridade do nosso Estado?”, questionou.
Na mesma ocasião, o MDM
mostrou-se preocupado com

a situação do contrabando de
madeira exigindo a aplicação
da lei diante dos cidadãos envolvidos nesses esquemas.

Governo equaciona legislação
para proteger albinos
O GOVERNO está empenhado
na protecção da pessoa albina.
Por isso, equaciona a produção
de uma legislação que salvaguarde os direitos deste grupo, bem
como responsabilize exemplarmente os cidadãos que cometem
crimes contra estes cidadãos.
Segundo a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, Helena Kida, a produção de uma legislação exige a
auscultação de diferentes intervenientes no processo, incluindo
pessoas com albinismo.
Helena Kida fez este pronunciamento em Macaneta, província de Maputo, na abertura
do seminário sobre a revisão do
Plano de Acção Multissectorial
para responder à problemática
da pessoa albina e sua protecção.
“O Governo tem um papel
especial de liderar a protecção
das pessoas com albinismo e
quando fazemos planos ouvimos
diferentes sensibilidades, desde
as próprias pessoas com albinismo, coordenamos com parceiros
de cooperação que nos ajudam,

Sector da justiça debate o bem-estar de pessoas com albinismo no país

de certa forma, a tornar a própria
legislação mais robusta”, explicou Helena Kida.
Acrescentou, mesmo sem
avançar dados, que existem cidadãos cumprindo penas por
cometer crimes contra pessoas
com albinismo. Dos problemas
que enfermam pessoas com esta
patologia, a ministra destacou
factores ligados à superstição,
crenças e mitos, segundo os
quais os órgãos deste grupo social
têm poderes mágicos de cura de
doenças. Para ela, esta situação

tem agudizado a estigmatização,
discriminação, raptos, tráfico de
órgãos e violações sexuais.
Diante deste cenário, Helena
Kida afirmou que o Governo e os
parceiros, ao adoptarem o Plano
Nacional de Acção Multissectorial sobre o Albinismo, implementaram uma série de actividades em diferentes lugares no
país, abordando várias questões
identificadas como prioritárias.
Dentre as acções definidas
como prioritárias no plano destacam-se a necessidade de me-

lhorar o apoio psico-social e as
condições de disseminação da
informação sobre matérias que
afectam as pessoas com albinismo, acesso a cuidados de saúde
de qualidade, sem descurar as
acções impostas pela protecção
constitucional contra a discriminação, bem como a criminalização do tráfico de pessoas e de
órgãos humanos.
Referir que a revisão do Plano de Acção Multissectorial do
Governo sobre o Albinisto conta com o apoio dos parceiros de
cooperação, sociedade civil e o
sector privado.
O programa, em revisão, tem
por objectivo garantir a protecção e assistência social à pessoa
albina, assegurar a prevenção,
assistência jurídica, celeridade
processual e divulgação das punições dos agentes dos crimes.
Pretende, também, realizar
estudos sócio-antropológicos
que possam fornecer evidência
científica para a formulação de
políticas públicas sobre a matéria.

Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos do
executado PAULO PEÇA, maior, solteiro, de nacionalidade moçambicana, titular do BI nº 110100154314N, titular do NUIT 111527563,
com residência no Bairro Guava, quarteirão nº 35, casa nº 63 e
domicílio profissional no Cofre dos Tribunais, sita na Rua Simões da
Silva, nº 106, cidade de Maputo, para no prazo de 10 (dez) dias,
posteriores àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento
do seu crédito pelo produto dos bens penhorados, constituído por
bens móveis, de que tenham garantia real, nos Autos de Execução
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa, nº 214/18-P, que
por esta Secção o exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA move contra o executado Paulo Peça.
Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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APOIO À QUEDA DE IDI AMIN DADA
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Uganda quer
condecorar 800
combatentes
moçambicanos

O

GOVERNO do Uganda tenciona condecorar cerca de 800
combatentes
moçambicanos que se
destacaram no apoio à luta
pela queda do regime ditatorial naquele país, em 1979,
liderado por Idi Amin Dada.
Idi Amin Dada foi Presidente do
Uganda de 1971 até 1979. Ele foi
considerado um dos ditadores
mais brutais e déspotas da história.
Quando em 1978 Amin tentou conquistar a região da Kagera, no norte da Tanzania, as
tropas tanzanianas e moçambicanas, apoiadas por rebeldes
ugandeses, tomaram Kampala,
em 11 de Abril de 1979, removendo Idi Amin do poder.
Os títulos honoríficos serão
atribuídos em três categorias
mais relevantes daquele país,
como forma de reconhecer
o apoio prestado pelas Forças Armadas de Moçambique.
Para o efeito, será enviado um
expediente ao Ministério moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação que,
por sua vez, fará chegar aos órgãos de soberania.
O Governo do Uganda poderá realizar, ainda este
ano, a cerimónia de atribuição dos títulos honoríficos.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR
COMANDO PROVINCIAL DA PRM-INHAMBANE

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a 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 Março, comunica-se
que o Comando Provincial da PRM-Inhambane contratou por via de Regime Excepcional, nas modalidade de Concurso
Limitado, Concurso Pequena Dimensão e Ajuste Directo as firmas e os objectos abaixo discriminados, os mesmos
preços incluem o IVA:
N° Concurso

Objecto

Firma

Valor de
Contratação

17I000141/AD/
Nº09/2022Ajuste Directo

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Zavala

TCA LOGÍSTICA & SERVIÇOS,
LDA

53.072,05MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Govuro

DOMINGOS SACRAMENTO
BULHA

50.165,67MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Inharrime

ZAP- ZAMBEZIA
AGRO- PECUÁRIA

47.259,30MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Maxixe e
homoíne

ESTACÃO DE SERVIÇOS
RUMANAT, LDA

153.357,60MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantesFunhalouro

NHAMUCHUA MINI
INVESTIMENTO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

47.259,30MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Vilankulo

GRUPO SEA, LDA

64.662,00MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Jangamo

BOMBA AZUL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

50.165,67MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Inhassoro

BOMBA DE COMBUSTÍVEIS
SOMBRA MASSINGUE, LDA

50.165,67MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantesMorrumbene

CHILONGUA COMERCIAL, EI

50.165,67MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Mabote

POSTO DE ABASTECIMENTO
TIMÓTEO MABOTE

47.259,30MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes- Massinga

CHILONGUA COMERCIAL, EI

61.745,63MT

17I000141/AD/
nº08/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº02/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº05/2022 Ajuste
Directo
17I000141/CL/
nº07/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
Nº11/2022Ajuste Directo
17I000141/AD/
nº10/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº14/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº16/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº17/2022 Ajuste
Directo
17I000141/AD/
nº18/2022 Ajuste
Directo

Em Junho de 2016, o Governo
do Presidente Youweri Museveni condecorou o antigo
ministro moçambicano da Defesa Nacional o Major-General
na Reserva Atanásio Salvador
M´tumuke com a medalha “Estrela Kagera”, outorgada aos
que deram o melhor de si para
a libertação do Uganda e seu
povo.
O acto enquadrou-se nas
celebrações do Dia dos Heróis Nacionais da República
do Uganda e constituiu reco-
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nhecimento do papel desempenhado por Moçambique no
geral, e pelo antigo ministro da
Defesa Nacional, em particular,
no apoio prestado na luta pela
libertação do país contra o regime de Idi Amin Dada.
Na ocasião, foi também
condecorado a título póstumo
o Major António Chicusse, com
a medalha “Estrela Kagera”.
O anúncio das condecorações é feito numa altura em que
o Presidente da República, Filipe Nyusi, efectua desde ontem

Inhambane, Abril de 2022

uma visita de Estado àquele
país, a convite do seu homólogo, Yoweri Museveni.
Durante a visita, que se
prolongará até amanhã, Nyusi
manterá conversações oficiais
com Museveni, em Kampala,
onde irão trocar impressões sobre a situação política e económica dos dois países, o reforço
da cooperação económico-empresarial e outros assuntos
de interesse comum a nível regional, continental e mundial.
(AIM)

Unidade Gestora Executora das Aquisições
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PARA AS FDS

União Europeia adopta apoio
adicional de 45 milhões de euros

A UNIÃO Europeia, através do
Conselho Europeu, acaba de
anunciar um apoio adicional de
45 milhões de euros destinado
às Forças de Defesa e Segurança
(FDS), como forma de reforçar
as capacidades no combate ao
terrorismo na província de Cabo
Delgado.
O anúncio foi feito ontem,
em Maputo, pelo vice-almirante
e director do Estado-Maior da
União Europeia, Herve Blejean,

na saída de uma audiência que a
Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo Dlhovo, o concedeu.
Este anúncio é uma
decisão que altera a medida de
assistência às Forças de Defesa
e Segurança no âmbito do
Fundo Europeu para a Paz (EPF)
adoptada em Novembro de 2021,
acrescentando um montante
adicional de 45 milhões de euros.
Segundo Herve Blejean, este

montante adicional eleva o apoio
geral do Fundo Europeu para a
Paz a Moçambique para 89 milhões de euros e complementa
a componente de formação que
as FDS beneficiaram por parte
da UE. A medida de assistência
visa reforçar o apoio da União
Europeia ao fortalecimento das
capacidades e destacamento das
unidades das Forças Armadas de
Moçambique formadas pela Missão de Formação da União Euro-

peia em Moçambique.
O apoio cobre ainda o fornecimento de pacotes integrados de
equipamentos e suprimentos em
conjunto com missões de treinamento da UE para garantir que o
treinamento seja o mais eficiente
e eficaz possível e que as tropas
treinadas sejam totalmente operacionais e auto-suficientes no
momento do destacamento.
Através desta medida de assistência, a União Europeia vai
financiar equipamentos para
beneficiar as 11 companhias moçambicanas a serem formadas
pela missão, incluindo equipamentos individuais e colectivos,
meios de mobilidade terrestre,
bem como um hospital de campanha.
Esta é a segunda visita do vice-almirante ao país. A primeira
foi aquando do lançamento da
missão de treinamento e agora
veio acompanhar a evolução da
situação.
O vice-almirante e director
do Estado-Maior da União Europeia faz um balanço positivo
da evolução da situação da segurança.

LIGA FEMININA DA RENAMO

Conferência Nacional
elege nova presidente
A LIGA Feminina da Renamo realiza hoje e
amanhã, na cidade da Maxixe, província de
Inhambane, a sua III Conferência Nacional,
cujo momento mais alto será marcado pela
eleição de uma nova presidente da agremiação.
Maria Inês, actual presidente das mulheres filiadas à segunda maior força política do país, não se vai candidatar à sua pró-

pria sucessão, conforme garantiu ontem ao
“Notícias”. Maria Inês avançou que já existem candidatas para a substituir no cargo
que ocupa desde 2006, mas sobre os detalhes das candidaturas remeteu à comissão
organizadora da conferência.
“Neste momento tenho boas expectativas em relação a este encontro. Vou
lá com sentimento de missão cumprida e

espero que a presidente que for eleita dê
continuidade aos trabalhos no sentido de
garantir que a ‘liga’ continue firme”, disse.
De acordo com a fonte, na agenda desta
conferência consta também a eleição dos
membros que vão compor o Conselho Nacional e os órgãos executivos da agremiação, incluindo a apreciação dos estatutos e
do relatório de actividades da agremiação.
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Gabinete do Reitor
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE
TERMOS DE REFERÊCIA
SELECÇÃO DE DOCENTES Nº 01/2022

DESPACHO N.º 042/ RT/2022
Nos termos do n.º 1 do artigo 2 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho, conjugado com
o n.º 2 do artigo 20 dos Estatutos da Universidade Eduardo Mondlane, aprovados pelo Decreto n.º
12/95, de 25 de Abril, na versão dada pelo Decreto n.º 37/98, de 28 de Julho, ambos do Conselho de
Ministros, determino a abertura de concurso de promoção para as seguintes categorias:
N.º
1
2
3
4
5

6

Nome:
Área Científica
Promoção para a Categoria de Professor Associado
Faculdade de Educação
Educação e Aprendizagem Contínua de Adultos
Faculdade de Agronomia e Engenharia
Ciências de Solo e Avaliação de Terras
Florestal
a) Reprodução Animal; e
Faculdade de Veterinária
b) Clínica Veterinária
a) Matemática Financeira; e
Faculdade de Ciências
b) Saúde Pública
a) Metodologia de Ensino do Português; e
b) Linguística Aplicada;
Faculdade de Letras e Ciências Sociais
c) Antropologia da Saúde e de Políticas
Públicas
Promoção para a Categoria de Professor Catedrático
Faculdade de Engenharia
Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos.

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO
(DOCENTES A TEMPO PARCIAL)
1. Havendo necessidade de contratação de docentes a tempo parcial para o Instituto Superior de
Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM) está aberto o concurso de avaliação curricular e
entrevista profissional por um prazo de 30 dias, a contar a partir da data da publicação do presente aviso,
para o provimento de vagas criadas no quadro do pessoal do ISCAM nas áreas que abaixo se indicam, para
indivíduos habilitados com o nível de Mestrado ou Doutorado, com idade não inferior a 18 anos.
2. O pedido de contratação ao concurso é feito ao Exmo Senhor Director-Geral do Instituto Superior de
Contabilidade e Auditoria de Moçambique por meio de um requerimento reconhecido e acompanhado dos
seguintes documentos:
a) Fotocópia reconhecida de Certidão de Nascimento ou BI;
b) Fotocópia reconhecida de Certidão de habilitações literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;
d) Mapa de junta de saúde;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Documento militar e;
g) Declaração de Número Único de Identificação Tributária (NUIT).
3. Na fase de contratação ao concurso é dispensada a entrega de documentos mencionados nas alíneas c) d)
e), f) e g), devendo os candidatos declararem no requerimento, e em alíneas separadas e sob compromisso
de honra a situação em que se encontra relativamente a um daqueles requisitos.

Gabinete do Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, aos 13 de Janeiro de 2022
O Reitor

4. As entrevistas versarão sobre as seguintes matérias:
a) Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto;

Prof. Doutor Orlando António Quilambo

b) Regulamento Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2018, de 26
de Fevereiro;

Praça 25 de Junho, C. Postal 257, Tel.: (+258) 21 427851, Fax.: (+258) 21 326426
Maputo – Moçambique

c) Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro (Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração
Pública);
d) Decreto n° 53/2016, de 28 de Novembro (Estatuto Orgânico do Instituto Superior de Contabilidade
e Auditoria de Moçambique);
e) Constituição da República de Moçambique;
f) Divisão Administrativa do País;

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE
TERMOS DE REFERÊCIA
SELECÇÃO DE DOCENTES Nº 01/2022

g) Avaliação do grau de conhecimento da área/carreira em que o candidato concorre, h) Regulamento
Pedagógico do ISCAM; e
i) Colectânea de legislação do Ensino Superior.

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO
(DOCENTES A TEMPO INTEIRO)
1. Havendo necessidade de ADMISSÃO de docentes a tempo inteiro para o Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria
de Moçambique (ISCAM) está aberto o concurso de avaliação curricular e entrevista profissional por um prazo de 30 dias, a
contar a partir da data da publicação do presente aviso, para o provimento de vagas criadas no quadro do pessoal do ISCAM
nas áreas que abaixo se indicam, para indivíduos habilitados com o nível de mestrado e ou doutorado, com idade não inferior
a 18 anos.
2. O pedido de admissão ao concurso é feito ao Exmo Senhor Director-Geral do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria
de Moçambique por meio de um requerimento reconhecido e acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia reconhecida de Certidão de Nascimento ou BI;
b) Fotocópia reconhecida de Certidão de habilitações literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;
d) Mapa de junta de saúde;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Documento militar e;
g) Declaração de Número Único de Identificação Tributária (NUIT).

5. O requerimento pedindo contratação ao concurso deverá dar entrada na Secretaria Geral do Instituto
Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, sita Rua John Issa, n° 93, Maputo, até ao último dia
do prazo afixado, sem o qual não será considerado.
6. O concurso é valido por 3 anos, contando a partir da data da publicação das listas de classificação final no
Boletim da República.
Necessidade de docentes – 1º Semestre (Laboral)
Nº

01

3. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega de documentos mencionados nas alíneas c) d) e), f) e g), devendo os
candidatos declararem no requerimento e em alíneas separadas e sob compromisso de honra a situação em que se encontram
relativamente a um daqueles requisitos.
4. As entrevistas versarão sobre as seguintes matérias:
a) Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto;
b) Regulamento Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2018, de 26 de Fevereiro;
c) Decreto n° 30/2001, de 15 de Outubro (Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração Pública);
d) Decreto n° 53/2016, de 28 de Novembro (Estatuto Orgânico do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de
Moçambique);
e) Constituição da República de Moçambique;
f) Divisão Administrativa do País;
g) Avaliação do grau de conhecimento da área/carreira em que o candidato concorre, h) Regulamento Pedagógico do
ISCAM; e
i) Colectânea de legislação do Ensino Superior.
5. O requerimento pedindo admissão ao concurso deverá dar entrada na Secretaria Geral do Instituto Superior de
Contabilidade e Auditoria de Moçambique, sita Rua John Issa, n° 93, Maputo, até ao último dia do prazo afixado, sem o qual
não será considerado.

02
03
04
05

Nº

Nº

01

Contabilidade,
Auditoria, Fiscalidade,
Finanças e áreas afins

Disciplina

Necessidades

Auditoria Assistida por Computadores e Contabilidade
Assistida por Computadores

1

Contabilidade Avançada

1

Contabilidade Financeira III e IV

1

Perícia Contabilística

1

Fiscalidade I, II e Internacional

2

Total

01

Nível
Académico

Mestrado e
Doutorado

6

Disciplina

Auditoria Assistida por Computadores
Auditoria Externa I
Planeamento e Controlo de Auditoria
Contabilidade Básica
Contabilidade e Relato do Sector Público
Contabilidade, Auditoria, Contabilidade Financeira II e IV; Contabilidade
Finanças e áreas afins
Avançada
Contabilidade Internacional
Contabilidade Pública
Contabilidade Pública e Autárquica II
Perícia Contabilística
Matemática Financeira
Contabilidade e Auditoria Ética e Deontologia Profissional
Fiscalidade
Fiscalidade I
Gestão e Economia
Gestão Pública e Poder Local
Informática
Informática
Total

Área de
Formação

Contabilidade, Auditoria,
Finanças e áreas afins

02
03

Estatística
Finanças Públicas

04

Fiscalidade

Disciplina
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Nível
Académico

1
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Mestrado e
Doutorado

22

Necessidades

Auditoria Externa II e Auditoria Interna

2

Auditoria Interna Pública

1

Contabilidade Assistida por Computadores
Contabilidade Financeira I e III
Contabilidade Pública e Autárquica I
Contabilidade Sectorial
Estatística I
Finanças Públicas
Fiscalidade II

1
3
1
2
1
2
3

Fiscalidade Internacional

2

Total

ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
Rua John Issa, nº 93 * Tel: +258 21328657 * Fax: +258 21328657 * Cel : +258 823053873 * www.iscam.ac.mz
Email: info@iscam.ac.mz * O FUTURO COM EXCELENCIA

Necessidades

Necessidade de docentes – 2º Semestre (Laboral)

6. O concurso é valido por 3 anos, contando a partir da data da publicação das listas de classificação final no Boletim da
República.
Área de
Formação

Área de
Formação

Nível
Académico

Mestrado e
Doutorado
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ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
Rua John Issa, nº 93 * Tel: +258 21328657 * Fax: +258 21328657 * Cel : +258 823053873 * www.iscam.ac.mz
Email: info@iscam.ac.mz * O FUTURO COM EXCELENCIA

3570

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
PUBLICIDADE

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

11

Maputo International School
República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

ANÚNCIO DE VAGAS PARA PROFESSORES
A Escola Internacional de Maputo (www.mis.ac.mz)
é uma instituição pública sob tutela do Ministério
da Educação e Desenvolvimento Humano que
ministra o currículo Internacional de Cambridge
oferecendo um ensino de qualidade em língua
inglesa da pré-primária até à pré-universitária a
alunos moçambicanos e estrangeiros.
Pretende contratar para o seu quadro de pessoal
para o ano lectivo de 2022/23, professores/as
devidamente capacitados para os seguintes níveis e
disciplinas:
1) Ensino Primário (Primary- Key Stages 1 & 2)
• Ensino Primário Geral

Idade não inferior a 25 anos;

•

Domínio de metodologias de ensino
centrados no aluno e que desenvolvam
nos alunos a curiosidade, gosto pela
aprendizagem, pro-activismo, pensamento
criativo, pesquisa e capacidade de resolução
de problemas;

•

Domínio excelente da língua Inglesa/
conhecimentos de Português é uma
vantagem;

•

Domínio de informática na óptica de
utilizador;

•

Experiência mínima de 2 anos de
trabalho em ambientes multinacionais e
multiculturais;

•

Qualidades pessoais: Possuir capacidade
de adaptação e trabalho sob pressão,
entusiasmo, dinamismo, organização,
criatividade, facilidade de comunicação
e paixão para trabalhar com crianças e
adolescentes.

2) Ensino Secundário e Pré-Universitário
(Secondary 1, IGCSE and International AS /A level- Key Stages 3, 4 & 5)
•

História e Geografia;

•

Arte e Desenho;

•

Língua Inglesa e Literatura;

•

Língua Portuguesa;

•

Ciências (Biologia, Química e física);

•

Matemática;

•

Contabilidade;
Negócios;

•

Economia

e

Estudo

Educação Física.

Requisitos e qualidades pessoais:
• Ter a nacionalidade moçambicana;
•

Experiência de leccionar o currículo
nacional da Inglaterra ou de Cambridge;

•

Ensino superior em área específica;

•

Formação Psico-Pedagógica sólida;

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

•

Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas
de: (i) CV completo com indicação de 2 referências,
(ii) Cópia de Certidão de registo de nascimento ou
Bilhete de Identidade, (iii) Carta de apresentação e
motivação dirigida ao Senhor Director da Escola.
de

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 133 do Código Comercial e do n.º 1 do artigo décimo nono dos Estatutos da Sociedade,
convoco os senhores Accionistas da HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, SA, com sede na Vila do Songo,
matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Tete, sob o número 100073889, com o
capital social de 27.475.492.579,92MT (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos
e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e nove meticais e noventa e dois centavos), para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 27 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, no Hotel Radisson Blu,
em Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um:

Deliberar sobre o Relatório e Contas do exercício de 2021, incluindo o relatório e parecer
do Conselho Fiscal;

Ponto Dois:

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados referente ao exercício de 2021;

Ponto Três:

Deliberar sobre os instrumentos de gestão previstos nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo
trigésimo terceiro dos Estatutos da Sociedade, nomeadamente:
a)
b)

Ponto Quarto:

Política Anti-Corrupção;
Código de Ética e Conduta.

Deliberar sobre outros instrumentos relevantes para a Sociedade, nomeadamente:
a) Manual de Governação Corporativa;
b) Manual de Procurement.

Ponto Quinto: Deliberar sobre qualquer outro assunto do interesse da Sociedade.
Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício do direito de voto constam do artigo
décimo sexto dos Estatutos da Sociedade, de modo particular, o número dois do citado artigo.

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia
30 de Maio de 2022, para o seguinte endereço
electrónico: hr@misonline.education indicando o
assunto ‘Vagas Para Professores’.

Os Documentos listados acima encontrar-se-ão disponíveis nos Escritórios da Sociedade em Maputo ou
através de um pedido pelo e-mail hcb-ag@hcb.co.mz.

NOTA: Serão contactados via telefone ou e-mail
apenas os candidatos seleccionados para entrevistas.

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Maputo, aos 25 de Abril de 2022

Delfim de Deus Júnior
3972

O número de participantes está condicionado às regras que estiverem em vigor, no contexto da Pandemia da
Covid-19.

3625

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Publicação de Concursos
1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento e prestação de serviços, conforme os concursos abaixo indicados:
N.º de
Concurso e
Modalidade

007/CL/
INSS/
DPC-D/2022
Concurso
Limitado
008/CL/
INSS/
DPC-D/
CP/2022
Concurso
Limitado

Objecto de
Contratação

Contratação de
empresa para
abertura de furo de
água na Delegação
Distrital do INSS
de Montepuez
Contratação
de empresa de
obras públicas
para reabilitação
das instalações
onde funcionava
a Delegação
Distrital do INSS
de Mocímboa da
Praia

Custo de
Caderno de
Encargo

Data e hora
de entrega

Data e hora
de abertura

500,00MT

10.00 horas do
dia 10/5/2022

10.30 horas do
dia 10/5/2022

10.00 horas do
dia 11/5/2022

10.30 horas do
dia 11/5/2022

1.000,00MT

Data, hora
e local do
encontro para
visita
10.30 horas do
dia 6/5/2022
Delegação
Distrital do INSS
de Montepuez

11.00 horas do
dia 4/5/2022
Governo do
Distrito de
Mocimboa da
Praia

Valor de
garantia
provisória

Não
requerida

Não
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do concurso no edifício da
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no bairro Eduardo Mondlane – Expansão, 2º
andar, na UGEA, cidade de Pemba.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Pemba, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba
3479

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00072022

AVISO

Construção de um Alpendre para Comercialização de Produtos
Agrícolas no Mercado Grossista de Venda de Mandioca Fresca
no Distrito de Madendere, Província de Gaza
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP),
pretende aplicar parte dos fundos para a Construção de um Alpendre para Comercialização de Produtos
Agrícolas no Mercado Grossista de Venda de Mandioca Fresca no Distrito de Madendere, Provincia de
Gaza
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para a Construção de um Alpendre para Comercialização de Produtos Agrícolas no Mercado
Grossista de Venda de Mandioca Fresca no Distrito de Madendere, Província de Gaza, para apresentar
propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os
concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso no
mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta

Abertura de propostas

6/5/2022, às 11.00 horas

6/5/2022, às 11.30 horas

60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n° 5/2016.
5. Endereço:

3666

Técnico Superior de Administração da Justiça, (2) duas vagas;
• Possuir licenciatura em Informática ou equivalente.

Técnico Profissional de Arquivo, (1) uma vaga;
• Possuir o curso médio técnico-profissional em Documentação, ou equivalente;
• Noções básicas de informática na óptica de utilizador (office);
• Experiência em organização de arquivo.

Técnico Profissional de Contabilidade, (3) três vagas;
• Possuir o curso médio técnico-profissional em Contabilidade, ou equivalente;
• Possuir experiência comprovada.
Técnico de Documentação, (1) uma vaga;
• Possuir o 2º Ciclo do ensino secundário ou equivalente.

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP),
pretende aplicar parte dos fundos para o Fornecimento e alocação de material de higiene para a
prevenção contra a COVID-19 e material de agro-processamento.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o fornecimento e alocação de material de higiene para a prevenção contra a COVID-19
e material de agro-processamento, para apresentar propostas em envelope fechado no endereço
indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/
ou detalhes, examinando os dados de concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre
às 7.30 e 15.30 horas.

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n° 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)

Operário, (10) dez vagas;
• Possuir pelo menos habilidades de 2º grau do nível primário do SNE ou equivalente.
Agente de Serviço, (5) cinco vagas;
• Possuir pelo menos habilitação do 2º grau do nível primário do SNE ou equivalente.
Auxiliar, (17) dezassete vagas;
• Possuir pelo menos habilitação do 2º grau do nível primário do SNE ou equivalente.
A Selecção será feita através de avaliação curricular seguida de entrevista profissional.
O pedido de admissão ao concurso faz-se por requerimento dirigido a Excelentíssimo Senhor SecretárioGeral da Procuradoria-Geral da República, com a indicação da carreira/categoria e assinatura reconhecida
pelo Notário, acompanhado dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Certidão de habilitações literárias, reconhecido pelo Notário;
“Curriculum Vitae” detalhado;
Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade, autenticado pelo Notário;
Certificado do Registo Criminal, em original;
Documento militar, em original;
Atestado médico, em original; e
Declaração sob compromisso de honra de não ter sido expulso no Aparelho do Estado,
reconhecido pelo Notário.

Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos mencionados nas alíneas
d), e) e f ).
Os documentos acima referidos deverão dar entrada na Secretaria desta Procuradoria-Geral da República.

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

As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas no átrio da Secretaria da Procuradoria-Geral
da República
Maputo, aos 28 de Abril de 2022

Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Possuir licenciatura em Tradução e Interpretação em Português/Árabe ou vice-versa;
Ser tradutor ajuramentado; e
Possuir experiência de tradução de documentos jurídicos.

Técnico Profissional de Biblioteca, (1) uma vaga;
• Possuir o curso médio técnico-profissional em Bibliotecário, ou equivalente;
• Conhecimento sólido em matérias e organização de biblioteca;
• Conhecimento de informática na óptica de utilizador em Word, Excel, Power Point.

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00082022
Fornecimento e Alocação de Material de Higiene para Prevenção
Contra a COVID-19 e Material de Agro-processamento

4/5/2022, às 11.30 horas

Tradutor e Intérprete Português/Árabe ou vice-versa, (1) uma vaga;

Técnico Superior N1 (Jurista) (2) duas vagas;
• Possuir licenciatura em Direito ou Ciências Jurídicas;

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

4/5/2022, às 11.00 horas

Tradutor e Intérprete Português/Mandarim ou vice-versa, (1) uma vaga;
• Possuir licenciatura em Tradução e Interpretação em Português/Mandarim ou vice-versa;
• Ser tradutor ajuramentado; e
• Possuir experiência de tradução de documentos jurídicos.

Técnico de Administração da Justiça, (8) oito vagas;
• Possuir,o curso médio técnico-profissional em Informática, ou equivalente;

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.

Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
Abertura de propostas

Poderão candidatar-se ao concurso, cidadãos de nacionalidade moçambicana, que preencham os seguintes
requisitos:

•
•
•

Validade de Propostas

Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Comunica-se aos interessados, que está aberto no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do
presente aviso (28/4/2022) o concurso público de ingresso, para o provimento de vagas nas carreiras
ou categorias de Tradutores e Intérpretes de Português/Mandarim ou vice-versa, Português/Árabe
ou vice-versa, Técnico Superior de Administração da Justiça, Técnico de Administração da Justiça,
Técnico Superior N1 (Jurista), Técnicos Profissionais (Arquivista “C”, Bibliotecário “C”, Contabilista
“C”), Técnico (Documentalista “C”), Operários, Agentes de Serviços e Auxiliares, para o quadro de
pessoal da Procuradoria-Geral da República, nos termos do com o nº 1, do artigo 35 do Estatuto Geral dos
Funcionários e Agentes do Estado, conforme seguinte distribuição de vagas:

A Directora de Serviço Nacional
(Ilegível)
3666
3675

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

ANÚNCIO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber
que no dia 12 de Maio de 2022, pelas 12.30 horas, na Sala de Sessões
desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada,
em segunda praça, pelo preço mínimo a dos constantes nas verbas
abaixo indicadas, para a venda em hasta pública dos bens penhorados
nos Autos de Execução Ordinária nº 54/2020-B, movidos pelo
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, contra
os executados: MIS-MOPTEC INVESTIMENTOS & SERVIÇOS, LDA,
com sede no Bairro Central, Av. Eduardo Mondlane, nº 35, 1º andar,
cidade de Maputo e HILDO CECÍLIO FRANCISCO MUIANGA, residente
no Bairro Central, Av. Karl Marx, nº 995, 5º andar, nesta cidade, com a
seguinte designação:

1. Torna-se público que aceitam-se propostas para compra de viaturas em hasta pública, em cartas fechadas, devidamente
assinadas pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia 28/4/2022, sendo que abertura está marcada para às 9.00 horas
do mesmo dia, as quais deverão serem dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos,
a serem entregues no Ministério do Trabalho e Segurança Social, sita na Av. 24 de Julho, nº 2289, 1º andar, Departamento
de Administração e Finanças, na Repartição do Património.
2. As viaturas poderão ser vistas na hora normal de expediente, no antigo Parque de Fábrica de Refeições de Maputo, sita na
Av. Angola, ao lado da Escola de Aeronáutica Civil.
3. As demais condições poderão ser consultadas no edital afixado na vitrina da Guarita de entrada do Parque do Ministério
do Trabalho e Segurança Social, no qual estão indicados os dados dos bens e o valor, não devendo ser apresentada
proposta inferior ao da licitação.
Maputo, aos 18 de Abril de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

3461

Verba nº 1
(1) Um televisor, da marca Samsung, plasma, cor preta, de 40 polegadas,
em estado razoável de conservação, avaliado em…..………10 000,00MT;
Verba nº 2
(1) Uma mesinha de centro, em estado razoável de conservação,
avaliada em……………...................................................................…… -1000,00MT;
Verba nº 3
(1) Sistema de som, composto por duas colunas, cor preta, em estado
razoável, avaliado em……………………………………...5 000,00MT;
Verba nº 4
(1) Uma mesinha de canto, vidrada, avaliada em………….....…250,00MT;
Verba nº 5
(1) Um conjunto de mesa composto por seis (6) cadeiras, um
aparador, avaliado……………..............................................…… em 8 000,00MT;
Verba nº 6
(1) Um conjunto de sofás, composto por uma cadeira de três (3) lugares,
uma cadeira de um (1) lugar e uma cadeira de dois (2) lugares, de cor
branca, em estado degradado, avaliado em………….......………2 500,00MT;
Verba nº 7
(1) Uma cómoda preta, composta por cinco (5) gavetas, em bom estado
de conservação, avaliada em……………………………………….…4 000,00MT;
Verba nº 8
(1) Um pichiché composto por três (3) gavetas, sendo que uma das
gavetas não está no pichiché, acompanhado de um espelho, avaliado
em……………….1 500,00MT;
Verba nº 9
(1) Um pufo, cor cinza e preto, avaliado em ……………............…..75,00MT;
Verba nº 10
(1) Uma televisão, da marca LG, de cor preta, de 32 polegadas,
avaliada em………………................................................................…….1 750,00MT;
Verba nº 11
Duas cómodas e duas cabeceiras, em bom estado, avaliadas em......15
000,00MT;
Verba nº 12
(1) Uma batedeira, da marca Kenwood, de cor branca, composta por
uma bacia, avaliada em……………..................………………………..1 250,00MT;
Verba nº 13
(1) Uma panela fritadeira, da marca Logik, em estado razoável,
avaliada em……………...........................................................…………1 250,00MT;
Verba nº 14
(1) Um liquidificador, da marca Logik e triturador, avaliados em………
……….………....................................................................................…………500,00MT;
Verba nº 15
(1) Um microondas, da marca Logik, de cor creme, avaliado em…………
……….……........................................................................................………….750,00MT;
Verba nº 16
(1) Uma geleira, da marca KIC, de cor cinzenta, com duas (2) portas, em
estado razoável, avaliada em…………………………………………3 250,00MT;
Verba nº 17
Quatro saladeiras de porcelana, da marca Micasa, de cor branca, em
bom estado, sendo que cada está avaliada em 800,00MT, totalizando
o valor de...................................................................................………….1 600,00MT;
Verba nº 18
(1) Uma máquina de fazer sumo, da marca Electro Master, avaliada em
…………………....................................................................................……..1 000,00MT;
Verba nº 19
(1) Uma panela de pressão, da marca Electro Master, avaliada em………
…………..............................................................................................…… 2 500,00MT
3657
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
………………………………
CONSELHO MUNICIPAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO
SECRETARIA DISTRITAL DE VILANKULO – UGEA

AVISO

Anúncio de Concurso

CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO
PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA TEMÁTICA

Concurso Limitado N.º 04I090541/CL/01/2022
Construção de Pontão sobre Rio Govuro (6x5m2)

O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos munícipes, em
geral, e aos automobilistas, em particular, que o tráfego na Avenida Zedequias Manganhela, o troço entre as avenidas Karl
Marx e Filipe Samuel Magaia estará condicionado na próxima sexta-feira, dia 29 de Abril do ano corrente, das 7.00
às 17.00 horas, para dar lugar a realização da Feira Temática.

A Secretaria Distrital de Vilankulo convida pessoas singulares, micro, pequenas e
médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas,
Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas fechadas
para Construção de pontão sobre o rio Govuro (6x5m2).

Assim, recomenda-se aos utentes da via supramencionada a
prestarem muita atenção à sinalização temporária a ser colocada, e poderão recorrer a vias alternativas, nomeadamente
Avenidas Josina Machel e 25 de Setembro, por forma a reduzir
o congestionamento de viaturas no referido troço.
Ciente dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas e outros utentes, o Conselho Municipal de Maputo
apela à compreensão e colaboração de todos.
Maputo: Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
3669

1. Os titulares deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a III Classe.
2. Os concorentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Secretaria Distrital – Vilankulo, Rua da
Administração, Cidade de Vilankulo, Telefax n.º 293 82 087/036, pela importância
não rembolsável de 1.500,00MT.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.15 horas do dia
11 de Maio de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e endereço,
às 9.30 horas.
5. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito, o concorrente
poderá efectuar a visita ao local no dia 3 de Maio de 2022, com partida às 9.00
horas, em frente da Secretaria Distrital – Vilankulo.
6. O concurso será regido pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Vilankulo, aos 27 de Abril de 2022
A Secretária Permanente Distrital
(Assinatura)
Secretaria Distrital

Telefax:. 293 82087

Cidade de Vilankulo
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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:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PROCUREMENT
Ref .: 01/SATCP/CS-INDV/2022
Data: 27-04-2022
1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de Comércio e Conectividade
da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial regional, desenvolver cadeias de
valor regional e melhorar o acesso às infra - estruturas, incluindo investimentos ao longo dos Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique
ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos
do Projecto para a Contratação de Assistente de Procurement.
2. O objetivo principal do(a) Assistente de Procurement é apoiar o Especialista de Procurement que reportará ao Coordenador do Projecto sobre
todas as questões de Procurement relacionadas à implementação das Componentes 1- Redução dos custos comerciais através da facilitação do
comércio, incluindo as infraestruturas fronteiriças e as reformas do quadro regulatório, Componete 2 - Reforçar a coordenação regional e apoiar
a implementação do projecto; 3 - Aumentar o investimento nas cadeias de valor regionais; e 4 - Melhorar as infraestruturas de transporte e de
acesso ao mercado, na preparação de relatórios mensais e trimestrais de progresso das contas das Componentes, e outros relatórios financeiros
relacionados, conforme exigido pelo Banco Mundial e pelo Governo de Moçambique
3. Nesse sentido, o Ministério dos Transportes e Comunicações convida Consultores Individuais a enviarem suas Manifestações de Interesse para esta
posição. O(a) Assistente de Procurement terá sob sua alçada entre outros, as seguintes actividades;
a) Apoiar o Especialista de Procurement na gestão/execução dos processos de aquisição á luz do Regulamento de Aquisições para Mutuários
de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, edição 2020;
b) Apoiar na recolha de dados junto das “stakeholders” para elaboração/actualização do plano de aquisições do Projecto;
c) Elaborar, sob supervisão do Especialista de Aquisições, os processos de aquisições de pequena dimensão (concurso por cotações) de acordo
com o Regulamento do Banco.
d) Participar como membro dos comités ad hoc de avaliação e apoiar na avaliação de propostas e concursos recebidos e preparar os relatórios de
avaliação de concursos conforme o caso (concurso de pequena dimensão)
e) Apoiar o Especialista de aquisições no que se refere ao planeamento e condução de formações em aquisição do pessoal das agências de
implementação sobre o uso de documentos-padrão de concursos, Solicitação de Propostas (RFPs), Solicitação de Cotações (RFQ), relatórios
de avaliação, contratos e sobre as linhas de orientação das aquisições;
4. O(a) consultor(a) deve possuir:
 Licenciatura em Finanças, Gestão, Engenharia, Direito, Arquitectura,e afins
 3 Anos de experiência em processos de aquisições na função de assistente de aquisições;
 Conhecimentos do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras,
Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, edição 2020. A experiência em processos de aquisições com financiamento do Banco Mundial e/
ou outros doadores é uma vantagem;
 Excelente domínio da língua Portuguesa escrita e falada e conhecimento da língua Inglesa.
5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de Aquisições para Mutuários de
Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, edição 2020, o método de
contratação será Consultor Individual (IC).
6. Os critérios para avaliação das Manifestações de Interesse são: (i) Licenciatura em Finanças, Gestão, Engenharia, Direito, Arqutectura, (ii ) Pelo menos
3 anos de experiência em processos de aquisições na função de assistente de aquisições; (iii) Conhecimento do Regulamento de Aquisições para
Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, edição 2020;
(iv) Domínio da língua Portuguesa, escrita e fala, e conhecimento da língua Inglesa.

7. A duração do contrato inicial é de doze (12) meses. A prorrogação será por períodos sucessivos de mesma duração e condicionada ao bom desempenho
do candidato contratado e à disponibilidade de recursos. Informações adicionais e Termos de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo
(parágrafo 9), dias úteis, das 8.00 às 15.00 horas. A parte externa do envelope contendo as inscrições deve conter as seguintes palavras: Assistente
de Procurement do PCCAA.
8. Os candidatos interessados com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, as quais deverão constar dos seguintes
documentos: Carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de habilitações literárias e 3 referências.
9.

As Manifestações de interesse deverão ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua nacional ou em inglês até
às 14.00 horas (hora local) do dia 16 de Maio de 2022, para o endereço abaixo
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar Esquerdo, Maputo-Moçambique
Maputo – Moçambique
3656

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;
 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.
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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
E RECURSOS HĺDRICOS
REPÚBLICA DEHABITAÇÃO
MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL
KAMPFUMU
5ª SECÇÃO CÍVEL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Direcção Regional Sul, convida as pessoas Elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas pa
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminado na tabela abaixo: DIRECÇÃO REGIONAL SUL

Nº do Concurso

Objecto de Contratação

DIRECÇÃO
Modalidade
de EREGIONAL
Data e hora
de SUL
Data e hora
Data e hora de anúncio de
UNIDADE
GESTORA
EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
Contratação
entrega
de abertura
posicionamento dos
Anúncio
de
Concursos
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES
concorrentes
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS

Validade das
propostas

Garantia Bancá

REPÚBLICA
MOÇAMBIQUE
REPÚBLICA DE
DE
MOÇAMBIQUE
1. O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, MINISTÉRIO
Direcção
Regional
Sul,
convida
asHĺDRICOS
pessoas Elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras,
DAS OBRAS
OBRAS PÚBLICAS,
PÚBLICAS, HABITAÇÃO
HABITAÇÃO E
E RECURSOS
RECURSOS HĺDRICOS
MINISTÉRIO DAS
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
apresentarem
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
abaixo:
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
47A002741/FRS/
Fornecimento de Electrobomba para captação de água bruta noMINISTÉRIO
Concurso
10.05.2022
ás HĺDRICOS
10.05.2022
16.05.2022 ás 09:00H
120 dias
N/A
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
DIRECÇÃO
REGIONAL
SULE RECURSOS

Anúncio
de Concursos
Modalidade
Data e hora de ás 11:15H
Data e hora
Data e hora de anúncio de
Validade das
G
Limitado de
11:00H
ANÚNCIO
Contratação
entrega
de
abertura
posicionamento
dos
propostas
G – Fundo de Investimento e Património do47A002741/FRS/
Abastecimento
de Água, Direcção Regional Sul,
convida as 16.05.2022
pessoas
Elegíveis,
colectiva
concorrentes
Prestação de Serviços de limpeza das instalações na Direcção Concurso de
10.05.2022 ás 10.05.2022
ás 10:00H
120 dias
N/A
CPD/00010/2022
Regional Sul
Pequena
09:00H
09:15H
taremPela
propostas
fechadas
os Judicial
concursos
discriminado
na tabela abaixo:
Dimensão
Quinta Secção
Cível dopara
Tribunal
do Distrito
47A002741/FRS/
Fornecimento de Electrobomba para captação de água bruta no Concurso
10.05.2022 ás 10.05.2022
16.05.2022 ás 09:00H
120 dias
N
REPÚBLICA
DEHABITAÇÃO
MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
RECURSOS HĺDRICOS
UNIDADE
GESTORA
E EXECUTORA
DE EAQUISIÇÕES
MINISTÉRIO DAS OBRAS
PÚBLICAS,
E RECURSOS HĺDRICOS
REPÚBLICA
DEHABITAÇÃO
MOÇAMBIQUE
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
Anúncio
de
Concursos
MINISTÉRIO DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
E
DIRECÇÃO REGIONAL SUL RECURSOS HĺDRICOS
MINISTÉRIO
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
RECURSOS HĺDRICOS
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
GESTORA
E EXECUTORA
DE E
AQUISIÇÕES
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
1. O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de
Água,UNIDADE
Direcção
Regional
Sul,
convida
as
pessoas Elegíveis,
UNIDADE
GESTORA
E EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
Anúncio
de
Concursos
DIRECÇÃO
REGIONAL
SULE RECURSOS HĺDRICOS
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminado naMINISTÉRIO
tabela
abaixo:
Anúncio
de
Concursos
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
UNIDADE
GESTORA
E EXECUTORA
DE EAQUISIÇÕES
MINISTÉRIO
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
RECURSOS
HĺDRICOS
1.
O
FIPAG
–
Fundo
de
Investimento
e
Património
do
Abastecimento
de
Água,
Direcção
Regional
Sul,
convida
as
pessoas
DIRECÇÃO
REGIONAL
Nº do Concurso
Objecto
de Contratação
Modalidade
de E EXECUTORA
Data
eSUL
hora
DataElegíveis,
e hora
UNIDADE
GESTORA
DE
AQUISIÇÕES
1. Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de Investimento
e Património
do Abastecimento
Água,abaixo:
Direcção
Regional
Sul,
convida
asdepessoas
Elegíveis,
Anúncio
de
Concursos
propostas
fechadas para
os concursos
discriminado nadetabela
UNIDADE GESTORA
E EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
Anúncio
de
Concursos
Contratação
entrega
de
abertura
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
apresentarem
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
abaixo:
1.
O
FIPAG
–
Fundo
de
Investimento
e
Património
do
Abastecimento
de
Água,
Direcção
Regional
Sul,
convida
as
pessoas
Elegíveis,
UNIDADE
GESTORA
E
EXECUTORA
DE
AQUISIÇÕES
Nº do Concurso
Objecto de Contratação
Modalidade
de deHABITAÇÃO
Data e hora
de
Data
e hora
Anúncio
Concursos
MINISTÉRIO
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
EAQUISIÇÕES
RECURSOS
HĺDRICOS
UNIDADE
GESTORA
DE
1. Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de Investimento
e Património
do Abastecimento
Água,abaixo:
Direcção
Regional
Sul,
convida
as
pessoas
Elegíveis,
Nº do Concurso
Objecto
de Contratação
Modalidade
de E EXECUTORA
Data
eSUL
hora
Data
e hora
DIRECÇÃO
REGIONAL
Contratação
entrega
de abertura
Anúncio
de
Concursos
propostas
fechadas para
os concursos
discriminado nade
1. Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de Investimento
e Património
do Abastecimento
detabela
Água,abaixo:
Direcção
Regional
Sul,
convida
asdepessoas
Elegíveis,
Anúncio
de
Concursos
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
UNIDADE
GESTORA
E EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
Contratação
entrega
de
abertura
Nº do Concurso
Objecto
de Contratação
Modalidade
de DESul,
Data
e horaasdepessoas
DataElegíveis,
e hora
1. Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de Investimento
e Património
do Abastecimento
detabela
Água,abaixo:
Direcção
Regional
convida
REPÚBLICA
MOÇAMBIQUE
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
UNIDADE
GESTORA
REPÚBLICA
DE
MOÇAMBIQUE
1. O FIPAG
– Fundo
de Investimento
e Património
do Abastecimento
de Água,
Direcção
Regional
convida
as
Elegíveis,
Nº do Concurso
Objecto
de Contratação
Modalidade
de E EXECUTORA
Data
e DE
hora
de
Data
e hora
Anúncio
deSul,
Concursos
47A002741/FRS/
Fornecimento
de fechadas
Electrobomba
captação
de água bruta
no abaixo:
Concurso
10.05.2022
áspessoas
10.05.2022
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
HABITAÇÃO
EAQUISIÇÕES
RECURSOS
HĺDRICOS
Contratação
entrega
de
abertura
para ospara
concursos
discriminado
naMINISTÉRIO
tabela
Nº do Concurso apresentarem
Objecto propostas
de Contratação
Modalidade
de deHABITAÇÃO
Data
e hora
de
Data
e hora
MINISTÉRIO
DAS OBRAS
PÚBLICAS,
E RECURSOS
Anúncio
Concursos
Contratação
entrega
deHĺDRICOS
abertura

Nº do Concurso CL/0008/2022
Objecto de Contratação
poço da ETA, na Área Operacional da Maxixe

colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para

colectivas
ou de
singulares,
ou estrangeiras,
interessadas
para (MT)
Data e hora
anúncio denacionais
Validade
das
Garantia
Bancária
colectivas
ou singulares,
nacionais
ou estrangeiras,
interessadas
para
posicionamento dos
propostas
colectivas
ou de
singulares,
nacionais
ou estrangeiras,
interessadas
para (MT)
Data e hora
anúncio de
Validade
das
Garantia
Bancária
concorrentes
ou de
singulares,
ou estrangeiras,
interessadas
para (MT)
ás colectivas
11:15H
Data
e hora
anúncio denacionais
Validade
das
Garantia
Bancária

poço da ETA, na Área Operacional da Maxixe Modalidade
Limitado
11:00H
colectivas
ou16.05.2022
singulares, nacionais
ou estrangeiras,
interessadas
bjectoMunicipal
de Contratação
de
Dataás e 10.05.2022
hora
de
Data
e hora
Data
e
Fornecimento de reagentes para as Áreas Operacionais de Chókwè, Concurso
10.05.2022
ás 11:00H
120
dias para
N/A
KaMpfumu correm éditosCL/0008/2022
de trinta47A002741/FRS/
(30)
colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para
colectivas
ou ás
singulares,
interessadas para
16.05.2022
09:00H nacionais
120 ou
diasestrangeiras,N/A
CL/0013/2022
Inhambane, Maxixe e Chibuto
Limitado
13:00H
ás 13:15H
Prestação de Serviços
limpeza
das
instalações
Concurso
deRegional Sul,11:00H
10.05.2022
ás11:15H
10.05.2022
16.05.2022
ás
10:00H
120 diasposicioN
fechadas
para
ospara
concursos
discriminado
nade
tabela
1. de
Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de
Investimento
e Contratação
Património
doDirecção
Abastecimento
Água,
Direcção
convida
asáspessoas
Elegíveis,
colectivas
ou ás
singulares,
nacionais
ou
estrangeiras,
interessadas para
CL/0008/2022
poço
dapropostas
ETA,
na
Operacional
dana
Maxixe
Limitado
ás
47A002741/FRS/
Fornecimento
de Área
Electrobomba
captação
de água bruta
no abaixo:
Concurso
10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
09:00H
dias
N/A
dias, citando a R. TERESA FERNANDO47A002741/FRS/
ISAÍAS SIDUMO
entrega
de120
abertura
1. Oapresentarem
FIPAG
– Fundo
de na
Investimento
e Património
do Abastecimento
de
Água,
Direcção
Regional Sul,10.05.2022
convida asáspessoas
Elegíveis,
colectivas
ou ás
singulares,
nacionais
ou
estrangeiras,N/A
interessadas para
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
abaixo:
CL/0008/2022
poço
da
ETA,
Área
Operacional
da
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
Electrobomba
para
captação
de
água
bruta
no
Concurso
10.05.2022
16.05.2022
09:00H
120
dias
CPD/00010/202247A002741/FRS/
Regional Sul Fornecimento
Pequena
09:00H
09:15H
de
equipamentos
e fechadas
materiais
electromecânicos
para na tabela
Concurso Público 20.05.2022 ás 20.05.2022
25.05.2022 ás 11:00H
120 dias
Lote I: 67.329,
apresentarem
ospara
concursos
discriminado
CL/0008/2022
poço
dapropostas
ETA,
Área
Operacional
dadas
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
Fornecimento
deas
Electrobomba
captação
água
bruta
no abaixo:
09:00H
Anúncio
de Concursos
47A002741/FRS/
Prestação
de na
Serviços
depara
limpeza
instalações
na Direcção
Concurso
de
10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022 ás 10:00H
120 dias
N/A
DA COSTA, residente em parte incerta, para, noCP/0015/2022
prazo
operacionalização
de
furos,
para
Áreas
Operacionais
de de
09:00H ás
ás 09:15H
Lote II: 56.715
Dimensão
concor
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
Electrobomba
para
captação
de
água
bruta
no
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
09:00H
120
dias
N/A
47A002741/FRS/
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
das
instalações
na
Direcção
Concurso
de
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
10:00H
120
dias
N/A
CL/0008/2022
poço
da ETA,
Operacional
da Maxixe
LimitadoRegional Sul,09:00H
11:00H
ás 11:15H
1. Xai
O FIPAG
– Fundo
Investimento
e Património
do Abastecimento
de Água,
convida asáspessoas
Elegíveis, colectivas
ou ás
singulares,
interessadas para
CPD/00010/2022
Sulde na
Pequena
09:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de Área
Electrobomba
para
captação
de água bruta
no Direcção
Concurso
10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
09:00H nacionais
120 ou
diasestrangeiras,N/A
Chókwè,
Xai
e Regional
Maxixe
Lote III: N/A
posicionamento dos
posicionamento
dos
concorrentes
Data
e hora de anúncio
de

propostas

propostas
Validade das
Garantia Bancária (MT)
Data
e hora de anúncio
de
Validade
das
Garantia Bancária (MT)
concorrentes
posicionamento
dos
propostas
Data
e hora de anúncio
de
Validade
das
Garantia Bancária (MT)
posicionamento
dos
propostas
concorrentes
Nº do Concurso
Objecto de Contratação
Modalidade
de
Data
e
hora
de
Data
e
hora
Data
e
hora
de
anúncio
de
Validade
das
Garantia Bancária (MT)
Contratação
entregaSUL
de abertura
posicionamento
dos
propostas
DIRECÇÃO REGIONAL
concorrentes
Nº do Concurso
Objecto de Contratação
Modalidade
de
Data
e
hora
de
Data
e
hora
Data
e
hora
de
anúncio
de
Validade
das
Garantia Bancária (MT)
UNIDADE
GESTORA E EXECUTORA
Contratação
entregaDE AQUISIÇÕES
de abertura
posicionamento dos
propostas
concorrentes
Contrataçãode
entrega
de abertura
posicionamento
dos
propostasdas
Nº do Concurso
Objecto de Contratação
Modalidade
Data
e hora de
Data
e hora
Data
e hora de anúncio
de
Validade
Garantia Bancária (MT)
concorrentes
concorrentes
Nº do Concurso
Objecto de Contratação
Modalidade
de
Data
eSUL
hora de
Data
e hora
Data
e hora de anúncio
de
Validade
Garantia Bancária (MT)
DIRECÇÃO
REGIONAL
Contratação
entrega
de abertura
posicionamento
dos
propostasdas
DIRECÇÃO
REGIONAL
SUL
UNIDADE
GESTORA E EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
Contratação
entrega
de
abertura
posicionamento
propostas
concorrentes dos
CL/0008/2022
poço
dapropostas
ETA,
na
Área
Operacional
dadas
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
UNIDADE
GESTORA
E EXECUTORA
DE AQUISIÇÕES
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
instalações
na
Direcção
de
ás
10:00H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
Electrobomba
para
captação
de
água
bruta
no
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
09:00H
120
dias
N/A
apresentarem
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
abaixo:
CL/0008/2022
poço
da ETA, na
Operacionalpara
da Maxixe
Limitado
11:00H
11:15H
Anúncio de Concursos
concorrentes
47A002741/FRS/
Fornecimento
de Área
Electrobomba
captação de água bruta no Dimensão
Concurso
10.05.2022
ás ás
10.05.2022
16.05.2022 ás 09:00H
120 dias
N/A
Dimensão
Anúncio
Concursos
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
Nº
do
Concurso
Objecto
de
Contratação
Modalidade
Data
e horaasde
Data
e hora10.05.2022
Data e hora
de
anúncio
denacionais
Validade
das
Garantia
Bancária
CL/0008/2022
poço
daÁreas
ETA,
na
Área Operacional
dadas
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento de
reagentes
para
as
Operacionais
de
Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás
16.05.2022
ás
11:00H
120(MT)
dias
47A002741/FRS/
Prestação
de
Serviços
de elimpeza
instalações
na Direcção
Concurso
dede deSul,
10.05.2022
áspessoas
10.05.2022
16.05.2022
ás
10:00H
120 ou
dias
N/A
1.
O
FIPAG
–
Fundo
de
Investimento
Património
do
Abastecimento
de
Água,
Direcção
Regional
convida
Elegíveis,
colectivas
ou
singulares,
estrangeiras,
interessadas
CL/0008/2022
poço
da ETA,
Operacional
dadas
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de Área
Electrobomba
para
captação
de água
bruta
no
Concurso
16.05.2022
09:00H
120
diasestrangeiras,120
N/A
Prestação
de
Serviços
de elimpeza
instalações
na Direcção
de
ás
10:00H
47A002741/FRS/
Aquisição
de
na
Região
Sul
Concurso
10.05.2022
ás10.05.2022
10.05.2022
ás 09:00H
dias para
N/A
1. Software
O FIPAG
– Antivírus,
Fundo
de na
Investimento
Património
do
Abastecimento
de Água,
Direcção
Regional
Sul,10.05.2022
convida asáspessoas
Elegíveis,
colectivas
ou16.05.2022
singulares,
nacionais
ou
interessadas
para
Contratação
entrega
de
abertura
posicionamento
dos
propostas
Dimensão
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
das
instalações
na
Direcção
de
ás
10:00H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
para
as
Áreas
Operacionais
de
Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
11:00H
120
dias
N/A
apresentarem
propostas
fechadas
para
os
concursos
discriminado
na
tabela
abaixo:
CL/0013/2022 CP/0022/2022
Inhambane, Maxixe
e Chibuto
Limitado
13:00H
ás
13:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
Electrobomba
para
captação
de
água
bruta
no
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
09:00H
120
dias
CL/0008/2022
poço
da
ETA,
na
Área
Operacional
da
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
para
as
Áreas
Operacionais
de
Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
11:00H
120
dias
N/A
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
apresentarem
propostas
fechadas
para
os concursos
discriminado
na tabela
abaixo:
Limitado
11:00H
ás
11:15H
concorrentesás 10:00H
47A002741/FRS/
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
das
instalações
na
Direcção
Concurso
de
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
120
dias
N/A
Dimensão
Nº
do Concurso
Objecto
Contratação
Modalidade
Data
e hora de
Data
e hora
Data
e hora de
anúncio
de
Validade
das
Garantia
Bancária (MT)
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
CL/0013/2022
Inhambane,
ee Chibuto
13:00H
ás
13:15H
CL/0008/2022
poço
da de
ETA,
na
Área
Operacional
dadas
Maxixe
11:00H
11:15H
CL/0013/2022
Inhambane,
Maxixe
Chibuto
Limitado
13:00H
ás
13:15H
47A002741/FRS/
Prestação
deMaxixe
Serviços
de para
limpeza
instalações na
Direcção Limitado
Concurso
dede
10.05.2022
ás
16.05.2022
ás
10:00H
120
dias
N/A
Dimensão
Nº
do Concurso
Objecto
Contratação
Modalidade
Data
e hora de
Data
e hora
Data e hora de
de
Validade
Garantia Bancária (MT)
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
as Áreas
Operacionais
de Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás 10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
ás anúncio
11:00H
120
dias das
N/A
CPD/00010/2022
RegionaldeSul
Pequena de
09:00H
09:15H
Contratação
entrega
de
abertura
posicionamento
dos
propostas
Dimensão
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
47A002741/FRS/
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
das
instalações
na
Direcção
Concurso
de
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
10:00H
120
dias
N/A
Contratação
entrega
de
abertura
posicionamento
dos
propostas
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
Electrobomba
para
captação
de
água
bruta
no
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
09:00H
120
dias
N/A
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
equipamentos
epoderão
materiais
electromecânicos
para
Concurso
Público
20.05.2022
ás13:15H
20.05.2022
25.05.2022
áspela
11:00H
120reembolsável
dias
CL/0013/2022
Inhambane,
e Chibuto
Limitado
13:00H
ás
concorrentes
2. Os concorrentes
interessados
obter
mais
informações,
examinar
os
dos Concursos,
ouás
adquirir
entre
as
08:00 horas
e 15:30 120
horas,
importância
não
Dimensão
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
Áreas
Operacionais
de Chókwè,
Concurso
10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
ás 11:00H
dias
N/A
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
equipamentos
eas
electromecânicos
paraDocumentos
Concurso
Público
20.05.2022
ás
25.05.2022
120
Lote
Prestação
deMaxixe
Serviços
de para
limpeza
instalações
na
Direcção
10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
10:00H
N/A
concorrentesás
Dimensão
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
para
asmateriais
Áreas
Operacionais
de Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás 20.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
ás 11:00H
11:00H
120 dias
dias
N/A I: 67.329,28MT
CL/0008/2022
poço da ETA,
na
Área Operacional
dadas
Maxixe
Limitado de
11:00H
ás 11:15H

de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo
N
o de éditos, tudo a contar da data referente à segunda e
ornecimento
de Electrobomba
para captação
Concurso
10.05.2022 ás 10.05.2022
16.05.L
última publicação
deste anúncio, contestar,
querendo, de água bruta no
de 500
CL/0013/2022
Inhambane,
Maxixe
epequena
Chibuto
Limitado
13:00H
ás
13:15H
(Quinhentos
meticais)
para
o as
concurso
de
dimensão,
1.000,00MT
(Mil meticais)
para
os
Concursos
Limitados
e
1.500,00MT
(Mil
quinhentos
meticais)
para
os
Concursos
Públicos,
que de
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
reagentes
para
as
Áreas
Operacionais
de
Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
11:00H
120
dias
N/A
CP/0015/2022
operacionalização
de
furos,
para
Áreas
Operacionais
de
09:00H
ás
09:15H
L
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:15H
CP/0015/2022
operacionalização
de
furos,
para
as
Áreas
Operacionais
de
09:00H
ás
09:15H
Lote
II:
56.715,70MT
oço da
ETA,
na
Área
Operacional
da
Maxixe
Limitado
11:00H
ás
11:15H
Dimensão
CL/0013/2022
Inhambane, Maxixe
e Chibuto
Limitado Público 10.05.2022
13:00H
ás
13:15H
os Autos de Acção Declarativa de Condenação, com
47A002741/FRS/
Fornecimento
de–
Electrobomba
para
captação
deBCI.
água
bruta
ás 10.05.2022
16.05.2022
120 dias
N/A
de
equipamentos
easmateriais
electromecânicos
parano Concurso
20.05.2022
20.05.2022
25.05.2022 ás 09:00H
11:00H
Lote
I:
67.329,28MT
reagentes
para
Áreas
Operacionais
de
Chókwè,
CL/0013/2022
Inhambane,
Maxixe
e
Chibuto
Limitado
13:00H
ás
13:15H
depositados
na
conta
03157427710001
FIPAG
Regional
Sul
do
Chókwè,
Xai
Xai
e
Maxixe
Lote
III:
N/A
Dimensão
Chókwè,
Xai
Xai
eElectrobomba
Maxixe
Lote
47A002741/FRS/
Fornecimento
dereagentes
para
captação
de água
bruta no Concurso
Concurso de
10.05.2022 ás
ás 10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022 ás
ás 10:00H
09:00H
120 dias
dias
N/A III: N/A
Chókwè, Xai Xai
e
Maxixe
L
de
para
as
Áreas
Operacionais
de
Chókwè,
11:00H
47A002741/FRS/
Prestação
de
Serviços
de
limpeza
das
instalações
na
Direcção
10.05.2022
16.05.2022
120
N/A
CL/0008/2022
poço
da ETA,
na equipamentos
Área
Operacional
da Maxixe
Limitado
11:15H
CP/0015/2022
operacionalização
deefuros,
paraeasmateriais
Áreas
Operacionais
de para
09:00H
09:15H
II:67.329,28MT
56.715,70MT
CL/0013/2022
Inhambane,
Maxixe
Chibuto
13:00H
13:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
electromecânicos
Concurso
Público 11:00H
20.05.2022
ás ás
20.05.2022
25.05.2022 ás 11:00H
120 dias
Lote I:
CL/0008/2022
poço
da ETA,
na equipamentos
Área
Operacional
da Maxixe
Limitado
11:15H
CL/0013/2022
Inhambane,
Maxixe
e Chibuto
13:00H
13:15H
47A002741/FRS/
Fornecimento
reagentes
para easmateriais
Áreas
Operacionais
de Chókwè,
Concurso
10.05.2022
ás ás
10.05.2022
16.05.2022
120 dias
N/A
de
electromecânicos
para
Público 11:00H
20.05.2022
20.05.2022
25.05.2022 ás 11:00H
Lote
I:
67.329,28MT
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
Processo Comum, Forma Sumária nº 172/21-B, nos Endereço:
Chókwè,
Xai
Xai
e
Maxixe
III:
N/A
CP/0015/2022
operacionalização
de
furos,
para
as
Áreas
Operacionais
de
09:00H
ás
09:15H
Lote
II:
56.715,70MT
Aquisição
deMaxixe
Software
Antivírus,
naÁreas
Região
Sul
10.05.2022
ás 10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022 ás
ás 09:00H
09:00H
N/A I: 67.329,28MT
47A002741/FRS/
de equipamentos
materiais
electromecânicos
para
Concurso
Público 10.05.2022
20.05.2022
20.05.2022
25.05.2022
120 dias
dias
Fornecimento
reagentes
para eas
Operacionais
de
11:00H
FIPAG, Direcção
RegionalAquisição
Sul de
47A002741/FRS/
Software
Antivírus,
na
Região
Sul
Concurso
ás
16.05.2022
120
N/A
CL/0013/2022
Inhambane,
efuros,
Chibuto
Limitado de
13:00H
ás 13:15H
CP/0015/2022
operacionalização
Áreas
de Chókwè,
09:00H
09:15H
Lote
II:
56.715,70MT
Dimensão
47A002741/FRS/
Prestação
deMaxixe
Serviços
de para
limpeza
das Operacionais
instalações
na
Concurso
ás 10.05.2022
16.05.2022
ás 10:00H
120 dias
N/A
Fornecimento
de
equipamentos
eas
electromecânicos
para
Público 10.05.2022
20.05.2022
20.05.2022
25.05.2022
Lote
I:
Chókwè,
ede
III:67.329,28MT
N/A120 dias
CP/0022/2022
Limitado
11:00H
ás
47A002741/FRS/
Aquisição
de Software
Antivírus,
naXai
Região
Sul
Concurso
10.05.2022
ás11:15H
16.05.2022
ás 09:00H
N
CP/0015/2022
operacionalização
deMaxixe
asmateriais
Áreas
de Direcção
09:00H
09:15H10.05.2022
Lote
II:
56.715,70MT
CL/0013/2022
Inhambane,
efuros,
Chibuto
Limitado
13:00H
13:15H
47A002741/FRS/
Prestação
de Xai
Serviços
de para
limpeza
das Operacionais
instalações
na
Direcção
Concurso de
10.05.2022
ás ás
10.05.2022
16.05.2022
ás 11:00H
10:00H
120 dias
N/A
Fornecimento
de
equipamentos
e
materiais
electromecânicos
para
Público
20.05.2022
20.05.2022
25.05.2022
11:00H
Lote
67.329,28MT
E-mail:
frsugea@fipag.co.mz
/frsul@fipag.co.mz
CP/0022/2022
Limitado
11:00H
ás
11:15H
Chókwè,
Xai
Xai
e
Maxixe
III:
N/A
CPD/00010/2022
Sul
Pequena
09:00H
47A002741/FRS/ Regional
AquisiçãoXai
de Software
Antivírus,
naÁreas
Região
Sul
Concurso
10.05.2022 ás 09:15H
10.05.2022
16.05.2022 ás 09:00H
120 dias
N/A I:
CP/0015/2022
operacionalização
de
furos,
para
as
Operacionais
de
ás
09:15H
Lote
II:
56.715,70MT
quais
lhe
move
a
A.
CELINA
JESSIE
RAJABO
DA
COSTA,
Chókwè,
Xai
e
Maxixe
Lote
III:
N/A
CPD/00010/2022
Regional
Sul
Pequena
09:00H
09:15H
CP/0022/2022
Limitado
11:00H
ás
11:15H
CP/0015/2022
operacionalização
de
furos,
para
as
Áreas
Operacionais
de
ás
09:15H
II:
56.715,70MT
47A002741/FRS/
Fornecimento
de
equipamentos
e
materiais
electromecânicos
para
Concurso
Público
20.05.2022
ás
20.05.2022
25.05.2022
ás
11:00H
120
dias
Lote
I:
67.329,28MT
Unidade
Gestora
Executora
de
Aquisições
(UGEA)
47A002741/FRS/
Fornecimento
de reagentes
para
asnaÁreas
deexaminar
Chókwè,
Concurso dos Concursos,
10.05.2022
ás 10.05.2022
10.05.2022
16.05.2022
ás 09:00H
11:00H
120 dias
dias não reembolsável
N/A III:de
restação de Serviços de limpeza das instalações
na
Direcção
Concurso
deos(MilDocumentos
10.05.2022
Dimensão
CP/0022/2022
Limitado
11:00H
11:15H
2. Os
concorrentes
interessados
poderão
obter
maisOperacionais
informações,
ou adquirir
entre
as 08:0016.05.2022
horas eás
15:30
horas, pela10.05.2022
importância
500,00 MT 16.05.
Chókwè,
Xai
Xai
e Maxixe
Lote
N/A
47A002741/FRS/
Aquisição
de Software
Antivírus,
Região
Sul
Concurso
10.05.2022
ás
ás
120
N/A
47A002741/FRS/
Fornecimento
de25251,
equipamentos
e282
materiais
electromecânicos
para os
Concurso
PúblicoConcursos,
20.05.2022
ás ás
20.05.2022
ás 11:00H
120
Lote
Dimensão
Chókwè,
Xai
Xai
edeMaxixe
III:
N/A
CP/0015/2022
operacionalização
paraobter
as
Áreas
Operacionais
de
09:00H
ás
09:15H
Lote
II:67.329,28MT
56.715,70MT
47A002741/FRS/
Aquisição
deMaxixe
Software
Antivírus,
Região
Sul
Concurso
10.05.2022
ás
10.05.2022
16.05.2022
ás
09:00H
120 dias
dias
N/A I:
2. Os
concorrentes
interessados
poderão
mais
informações,
examinar
Documentos
as 08:0025.05.2022
horas
15:30
horas,
pela importância
não reembolsável
de
500,00
CL/0013/2022
Inhambane,
eofuros,
Chibuto
Limitado
13:00H
ás
13:15H
Samora
Machel,
nº
1382,
Tel:
282
Fax:
25420,
R/C, Xai-Xai
(Quinhentos
meticais)
para
concurso
dena
pequena
dimensão,
1.000,00MT
meticais)dos
para os Concursos
Limitados
e 1.500,00MT
(Milequinhentos
meticais)
para
os Concursos
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO CHICONELA UTUI
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Abril de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e nove verso a oitenta e um, do livro
de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e cinco, traço “B”,
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY,
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FRANCISCO CHICONELA
UTUI, de noventa e seis anos de idade, no estado de solteiro, natural de Gaza, com
última residência habitual no Bairro do Aeroporto, filho de Chiconela Utui e de
Mequitelu.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus
filhos: NEUZA MADALENA FRANCISCO UTUI, MAMUDE ÁLVARO FRANCISCO
UTUI, MARIA DA CONCEIÇÃO UTUI, EMÍLIO FRANCISCO UTUI, JOAQUIM
FRANCISCO UTUI, ALBERTO FRANCISCO UTUI, LETA FRANCISCO UTUI,
MARTA FRANCISCO UTUI, ASSIMIN FRANCISCO UTUI e OLINDA FRANCISCO
UTUI, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ MAJONGE PACAMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Abril
de dois mil e dezanove, exarada de folhas setenta e cinco a folhas
setenta e seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número
oitocentos e cinquenta e oito “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante
ELVIRA FREITA SUMINE GONDA, licenciada em Direito, Conservadora e
Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de JOSÉ MAJONGE PACAMO, solteiro, natural de Mambone,
residente que foi em Govuro, sendo filho de Majonge Pacamo e de
Deolinda Taremba Cudemo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos
e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos:
JORGE JOSÉ PACAMO, natural de Maputo e residente em Govuro e
DEOLINDA JOSÉ PACAMO, menor, natural de Maputo e residente em
Govuro.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 27 de Abril de 2022

Está Conforme
Maputo, aos 26 de Abril de 2022
A Notária
(Ilegível)

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS
JEREMIAS TOMÁS BANZE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e
sete de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e um a noventa
e dois, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e um “B”, da
Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim,
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e
Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de JEREMIAS TOMÁS BANZE, de cinquenta e
cinco anos de idade, natural de Zavala, no estado que era de casado com Maria
Verónica Alberto Safo Banze, sob o regime de comunhão geral de bens, com
última residência habitual no Bairro Luís Cabral, filho de Tómas Samuel Banze e
de Abelina Niquice, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus
filhos: ENOQUE JEREMIAS BANZE, casado, ANACLETO SAFO DINIS BANZE,
ABINELDA JEREMIAS BANZE e ÉNIA JEREMIAS BANZE, solteiros, maiores,
naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Maputo, nos
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia certa, registados sob
o nº 20/21/B, em que é exequente ILDO FERNANDO MUTHEMBA e executado
ELÓNIO MUIUANE, foi designado o dia 9 de Maio de 2022, pelas 13.00 horas,
para a abertura de propostas, no preço superior à 1 012 742,00MT (um milhão
e doze mil, setecentos e quarenta e dois meticais) a serem apresentadas
no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes da hora
marcada, para a venda em segunda praça do bem abaixo indicado.
Verba Única
Um prédio Urbano constituído por casa de habitação, localizado no Bairro de
Mulotana Bill, quarteirão nº 3, em obras, disponíveis dois quartos, sala, cozinha
e casa de banho, com as dimensões de 100mx50m, possui ainda uma casa de
banho externa de alvenaria, podendo ser examinado nos dias úteis, das sete
horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos.
Matola, aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e dois

Está Conforme
Maputo, aos 27 de Abril de 2022
A Notária Superior
(Ilegível)

4000
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
1ª Secção Cível

4002

O Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Isménia Marta Mbalane
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FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA

EDITAL

MESTRADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Primeira Edição - 2022
1. Introdução
Torna-se público que se encontram abertas as inscrições para a primeira edição do curso de
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica para o Desenvolvimento Sustentável (MSIGDS),
a ser ministrado no Departamento de Matemática e Informática, na Faculdade de Ciências da
Universidade Eduardo Mondlane, com início em Agosto de 2022.
2. Sobre o curso
O MSIGDS é um curso de carácter profissionalizante que visa oferecer formação especializada nas
geotecnologias relacionadas com a aquisição, manipulação, análise e modelação da informação
geográfica aplicada, tais como:
1. Modelagem no uso racional dos recursos naturais no advento das mudanças climáticas, com
recurso a Sistemas de Informação Geográfica para garantir o desenvolvimento sustentável;
2. Detecção e mapeamento de vulnerabilidades, risco ambiental e gestão de desastres naturais,
com recurso a imagens de satélite e Sistemas de Informação Geográfica;
3. Análise de dados espaciais na gestão de infra-estruturas urbanas e ordenamento do território,
com recurso a imagens de satélite e Sistemas de Informação Geográfica.
Os formados em MSIGDS podem exercer, entre outras, actividades profissionais e académicas nos
domínios de:
l Gestão, monitorização ambiental e uso sustentável de recursos naturais;
l Monitoria, mapeamento de risco de desastres naturais e impactos ambientais;
l Monitoria espacial no ordenamento do território;
l Mapeamento de solos, recursos minerais e práticas de agricultura de precisão;
l Gestão de serviços de segurança e salvaguarda pública.
3 . Estrutura do curso, plano de estudos e duração do curso.
O curso será leccionado por docentes nacionais e estrangeiros, nas línguas portuguesa e inglesa, em
regime presencial, podendo o regime hibrido ser aplicável, caso as condições de calamidade pública
prevaleçam. A estrutura do presente curso, corresponde à de um mestrado profissionalizante, com
duração de 3 semestres (um ano e meio). O plano de estudos do curso é composto de 12 módulos
dos quais 10 (dez) são nucleares e 2 (dois) são opcionais, escolhidos de um leque de 5 (cinco)
módulos oferecidos. Todos os módulos nucleares decorrem no 1º e 2º semestre e os 2 (dois)
opcionais decorrem apenas no 2º semestre.
O trabalho de culminação do curso decorre no 3º semestre e compreende a realização de um
estágio profissional, preparação do relatório do estágio e respectiva defesa pública.
O curso funcionará nas instalações do Departamento de Matemática e Informática (DMI), sito no

Campus Universitário Principal da UEM, em Maputo, de segunda a sexta-feira, das 17.00 às 22.00 horas.

4. Elegibilidade
Poderão candidatar-se ao curso todos os interessados que possuam licenciatura em Ciências
de Informação Geográfica e outross com perfil mínimo em Sistemas de Informação Geográfica.
Poderão, igualmente, ser considerados aptos, candidatos com o nível de licenciatura nas áreas de:
l Engenharia Cartográfica, Topográfica ou de Agrimensura;
l Engenharia do Ambiente ou de Energia;
l Engenharia Agronómica ou Florestal;
l Geografia e Biologia;
l Engenharia Civil, Arquitectura e Planeamento Físico;
l Protecção Civil e Saúde Pública;
l Áreas afins, que apresentem um currículo relevante para efeitos do presente curso.
5 . Procedimentos para a candidatura
5.1 Obtenção de documentos e submissão de candidatura
Do processo de candidatura devem constar:
l Carta dirigida ao Director da Faculdade de Ciências;
l Ficha de candidatura devidamente preenchida;
l Certificado de licenciatura ou equivalente legal;
l Certificado de disciplinas feitas com as respectivas classificações;
l Certidão comprovativa de atribuição de equivalências, se for aplicável (para candidatos cuja
licenciatura tenha sido obtida no estrangeiro);
l Curriculum Vitae (não mais de 3 páginas);
l Duas cartas de recomendação (sendo que uma delas deve ser de um professor universitário);

l Duas fotografias tipo-passe;
l Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou do Passaporte;
l Declaração de proficiência da língua portuguesa para os candidatos estrangeiros, de países
que não sejam de expressão portuguesa.
l Para a instrução do processo de candidatura, os interessados deverão adquirir os respectivos
impressos:
l On line, no endereço: http://www.ciencias.uem.mz;
l Na Secretaria do Registo Académico do Departamento de Matemática e Informática (2º andar
do edifício do DMI), Universidade Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere, n.º 3453 - Campus
Universitário Principal.
5.2 Submissão da candidatura
A candidatura é submetida no seguinte endereço:
l Secretaria do Registo Académico do Departamento de Matemática e Informática (2º andar
do edifício do DMI), Universidade Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere, n.º 3453 - Campus
Universitário Principal, (A/C drª Eunice Ferrão Ussene).
Os processos de candidatura deverão dar entrada na Secretaria do Registo Académico até às 15.30
horas do dia 13 de Maio de 2022.
No acto da apresentação da candidatura, os candidatos pagarão uma taxa no valor de 1
000,00MT (mil meticais), não reembolsável, a ser depositada na conta nº 791133 (NIB:
000100000000079113357) do Banco Millennium BIM, com o titular UEM-Faculdade de
Matemática.
5.3 Processo de selecção
O candidato é admitido mediante a aprovação da candidatura por uma comissão apropriada, em
conformidade com o Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação em vigor na UEM. Os candidatos
pré-seleccionados poderão ainda ser submetidos a uma entrevista oral.
6 . Início do curso
O início está previsto para Agosto de 2022 e o mesmo só se realizará se houver um número mínimo
de 15 estudantes.
7 . Matrículas e inscrições
O período de matrículas dos candidatos admitidos e das inscrições aos módulos do curso e os
respectivos requisitos serão anunciados oportunamente. No acto de matrícula, a decorrer na
Direcção do Registo Académico da UEM, os candidatos admitidos deverão apresentar:
- Fotocópia autenticada do bilhete de identidade, DIRE ou do passaporte;
- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula Pessoal;
Certificado de habilitações (licenciatura ou grau equivalente).
Após a matrícula, o candidato deverá semestralmente inscrever-se aos módulos no Registo
Académico do DMI.
8. Propinas
O curso está sujeito às seguintes propinas:
1. Taxa de inscrição, no valor de 8.000,00MT (oito mil meticais) paga uma única vez, no acto de
inscrição;
2. Propina de frequência no valor de 10.000,00MT (dez mil meticais) por mês paga
mensalmente ou em prestações semestrais ou anuais, durante 18 meses na conta nº 791133
(NIB: 000100000000079113357) do Banco Millennium BIM, com o titular UEM-Faculdade de
Matemática.
9. Contactos:
Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria do Registo Académico do Departamento
de Matemática e Informática (2º andar do edifício do Departamento de Matemática e Informática
da Universidade Eduardo Mondlane, Campus Universitário Principal, Tel.: 82-9886222) ou através
dos endereços electrónicos:
- dmi.mestrado@uem.mz (drª Eunice Ferrão Ussene);
- ernesto.muheca@uem.ac.mz (Prof. Doutor Ernesto Lenathy Muheca).
Maputo, aos 10 de Março de 2022
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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 GILDA VICENTE MUSICA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Abril
do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas dezoito a folhas dezanove,
do livro de notas para escrituras diversas número “C”, traço trinta e três,
a cargo de TERESA LUÍS, Conservadora e Notária Superior, do referido
Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na
qual, seus filhos: JULECA SALVADOR INTACUA, solteira, maior e Luís
Orlando Pires Rombo, menor, naturais e residentes em Nampula, foram
declarados únicos e universais herdeiros de todos os bens e direitos da
sua mãe GILDA VICENTE MUSICA, com última residência em Nampula.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra
disposição da última vontade.
Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e um de Abril de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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AVISO DE CONCURSO DE MOBILIDADE DE QUADROS
Por Despacho do dia 4 de Março de 2022, de Sua Excia Governador da Província, e nos termos do artigo 19
do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto está aberto o
concurso de mobilidade, pelo o prazo de 15 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso, para o provimento
de vagas na Direcção Provincial do Plano e Finanças.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

1.

a) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva;
b) Estar enquadrado na carreira para a qual se canditada;
c) Ter avaliação de desempenho igual ou superior a bom nos últimos 5 anos;
d) Possuir pelo menos, 5 anos de experiência comprovada na área;
e) Ser capaz de trabalhar sob pressão e fora de horas normais de expediente;
f) Curriculum Vitae

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de vinte dias,
contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos
dos executados ABS LOGÍSTICA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, com endereço na
Estrada Nacional nº 6, Rés-do-chão, Talhão 313, Bloco 2, Bairro da Manga, cidade da Beira e
ABDUL SACOR YAHAYA, residente na Rua Aires de Ornela , casa nº 274, Bairro Ponta Gêa,
para, no prazo de dez dias, posterior àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento
do seu crédito pelo produto dos bens penhorados que abaixo se discriminam, sobre que
tenham garantia real, nos termos do disposto no artigo 864º, do Código do Processo Civil,
nos Autos de Execução Ordinária nº 280/20-A, em que é exequente MOZA BANCO, SA e
executados ABS LOGÍSTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA e Abdul Sacor Yahaya.

2. Vagas disponíveis
A) 1 (Um) Técnico Superior em Economia e Gestão
• Possuir o grau de licenciatura em Economia e Gestão;
• Ter experiência comprovada na área de Planificação e Orçamento;
• Saber trabalhar sob pressão

Verba nº 1
Um prédio descrito na Conservatória dos Registos da Beira, a folhas 156, sob o número 3117
verso, do livro B-9 e acha-se inscrito, sob o número 23026 a folhas 47 do livro G-trinta e um, a
favor de Abdul Sacor Yahaya, localizado na cidade da Beira, Bairro da Manga, avaliado em 5
799 600,00MT (cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil e seiscentos meticais).

B) 1 (um) Jurista
• Posuir o grau de licenciatura em Direito e ter Carteira Profissional;

Verba nº 2
Um prédio descrito na Conservatória dos Registos da Beira, a folhas cinquenta (50), sob o
número 12319, do livro B-37 e acha-se inscrito, sob o número 20175 a folhas 97V, do verso do
livro G, traço 24 a favor de Abdul Sacor Yahaya, avaliado em 251 820 924,00MT (duzentos
e cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e vinte e quatro meticais).
Verba nº 3
Um prédio descrito na Conservatória dos Registos da Beira, a folhas 18, sob o número 12065,
do livro B, traço 36 e acha-se inscrito sob o número 23029 a folhas 48 do livro G-trinta e um,
a favor de Abdul Sacor Yahaya, localizado no Bairro Central, distrito de Dondo, na cidade
da Beira, avaliado em 3 857 636,16MT (três milhões, oitocentos cinquenta e sete mil,
seiscentos e trinta e seis meticais, dezasseis centavos).
E os seguintes bens móveis abaixo indicados:
Verba nº 4
Dois (2) congeladores da marca Depoint, modelo DP688, em bom estado, avaliados em 29
000,00MT;

Verba nº 6
Três bicicletas da marca Token, em estado razoável, avaliadas em 22 500,00MT;
Verba nº 7
Três botijas de gás, em bom estado de conservação, avaliadas em 9 500,00MT;
Verba nº 8
Um congelador branco, em bom estado de conservação, avaliado em 16 000,00MT;
Verba nº 9
Quatro secretárias, das quais duas são completas, em mau estado de conservação, avaliadas
em 9 000,00MT;
Verba nº 10
14 cadeiras, em mau estado de conservação, avaliadas em 35 000,00MT;

Verba nº 12
4 armários, em mau estado de conservação, avaliados em 14 000,00MT;
Verba nº 13
1 congelador da marca Daff, em bom estado de conservação, avaliado em 15 000,00MT;
Verba nº 14
6 impressoras, em bom estado de conservação, avaliadas em 60 000,00MT;
Verba nº 15
em bom estado

de

conservação,

C)
•
•
•

3 (Três) Técnicos Superiores em Contabilidade e Auditoria
Possuir o grau de licenciatura em Contabilidade e Auditoria;
Ter conhecimentos profundos na área de contabilidade;
Ter experiência comprovada na área de contabilidade.

E) 1 (Um) Técnico Profissional
Possuir o grau de nível médio profissional em Contabilidade;
Ter conhecimentos profundos na área de contabilidade
F) 1 (Um) Técnico Profissional em Administração Pública
• Possuir pelo menos o curso médio profissional de Administração Pública ou de Recursos Humanos;
• Ter conhecimentos profundos das normas de funcionamento dos serviços de administração pública.

Verba nº 11
1 mesa de computador, em mau estado de conservação, avaliada em 1 500,00MT;

HP,

• Ter conhecimentos profundos das normas de funcionamento dos serviços de administração pública;
• Ter experiência comprovada na área jurídica.

D) 1 (Um) Técnico Superior em Administração Pública
• Possuir o grau de licenciatura em Administração Pública;
• Ter conhecimentos na área de Administração Pública;
• Ter conhecimentos profundos das normas de funcionamento dos serviços de administração pública

Verba nº 5
Uma geleira da marca Defy, em bom estado de conservação, avaliada em 15 000,00MT;

1 computador de marca
......................... 20 000,00MT;

Requisitos Gerais

avaliado

Verba nº 16
2 UPS da marca HP, em bom estado de conservação, avaliados em 16 000,00MT;
Verba nº 17
5 conjuntos sanitários, em bom estado de conservação, avaliados 40 000,00MT;
Verba nº 18
1 caixa de loiça sanitária, em bom estado de conservação, avaliada em 4 000,00MT;
Verba nº 19
5 kits de ar-condicionado, em bom estado de conservação, avaliados em 82 500,00MT;

G) 1 (Um) Auxiliar Administrativo ( Condutor de veículos)
• Ter concluído a 7ª Classe do SNE;
• Possuir pelo menos carta de condução de categoria Pesados;
• Ser cortês.
H) 1 (Um) Auxiliar
• Ter concluído a 10ª Classe;
• Saber trabalhar sob pressão

3. MÉTODO DE SELECÇÃO

Verba nº 20
1 caixa de loiça sanitária, em bom estado de conservação, avaliada em 4 000,00MT;
Verba nº 21
10 caixas de azulejos, em bom estado de conservação, avaliadas em 7 500,00MT;
Verba nº 22
471 varões de 12mm, em estado razoável, avaliados em 190 755,00MT;
Verba nº 23
96 varões de 6mm, em estado razoável de conservação, avaliados em 11 136,00MT;
Verba nº 24
147 varões de 8mm, em estado razoável de conservação, avaliados em 27 342,00MT;

A) Técnicos Superiores de Contabilidade e Auditoria, Jurista, Administração Pública, Economia e Gestão – a selecção
dos candidatos será feita através de avaliação curricular seguida de entrevista profissional.

Verba nº 25
445 varões de 10 mm, em estado razoável de conservação, avaliados em 124 000,00MT.

D) Auxiliar - a selecção dos candidatos será feita através de avaliação curricular seguida de entrevista.

B) Técnicos Profissional e em Administração Pública – a selecção dos candidatos será feita através de avaliação curricular
seguida de entrevista profissional.
C) Auxliar Administrativo (condutor de veículos) a selecção dos candidatos será feita através de avaliação curricular
seguida de teste prático.

Maputo, aos oito dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois.

As candidaturas deverão ser depositadas até às 15.00 horas do dia 17 de Maio de 2022.

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

A Directora Provincial

3646

Nice Leonor Diogo Correia
(Tec. Sup. Orç e Cont. Pública)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE
Repartição das Aquisições
(RA)

República de Moçambique
Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Anúncio de Cancelamento de Concursos
De acordo com o nº 1 do Art. 61 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,
ficam cancelados os concursos abaixo descritos, pelo facto de as
propostas estarem acima do valor estimado do concurso, propostas
inexequíveis, assim como, por falta de concorrência.

De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos
concurso abaixo indicados:
N.º de Ordem

Nome do Concorrente

Objecto de Concurso

Valor da
Adjudicação
incluindo IVA

PEMBA COMBUSTÍVEIS, LDA

Aquisição de combustíveis

1.759.990,80MT

Objecto

Propostas
apresentadas
e canceladas

01/CL/RA/DPDTA-CD/2022

Nº do Concurso

02/CC/RA/DPDTA-CD/2022

IBETEX INVESTMENTS

Aquisição de pneus

208.750,00MT

06/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Aquisição de equipamento informático

Cancelado

03/CL/RA/DPDTA-CD/2022

SEVENE CONSULTORIA E SERVIÇOS

Fornecimento de material de escritório

460.640,00MT

Aquisição de bandeiras, fotografias e
flâmulas

04/CC/RA/DPDTA-CD/2022

VIP SUPERMERCADO, LDA

Aquisição de material de higiene e limpeza

114.375,00MT

08/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Cancelado

05/CC/RA/DPDTA-CD/2022

VIP SUPERMERCADO, LDA

Aquisição de géneros alimentícios

137.425,00MT

10/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Manutenção de bens imóveis

Deserto

07/CC/RA/DPDTA-CD/2022

IBETEX INVESTMENTS

Aquisição de pneus

64.350,00MT

11/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Reparação e manutenção de aparelhos de arcondicionado e do sistema eléctrico

Cancelado

09/CC/RA/DPDTA-CD/2022

MUSSIRO INVESTMENTS, LIMITADA

Aquisição de insumos agrícolas

69.312,00MT

13/PD/RA/DPDTA-CD/2022

OFICINA AUTO MECÂNICA DE INFALUME ABDALA

Prestação de serviços de manutenção de viaturas

297.450,00MT

12/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Fornecimento de serviços de catering

Deserto

14/PD/RA/DPDTA-CD/2022

GRÁFICA ABS

Prestação de servicos de impressão gráfica

202.723,75MT

16/RA/DPDTA/CD/2022

Manutenção e reparação de equipamento
informático

Cancelado

19/CC/RA/DPDTA-CD/2022

CONGETUR

Fornecimento de passagens aéreas

274.804,92MT

21/CC/RA/DPDTA-CD/2022

MUSSIRO INVESTMENTS, LIMITADA

Fornecimento de camisetes

237.000,00MT

20/CC/RA/DPDTA/CD/2022

Prestação de serviços de ornamentação

Cancelado

22/CC/RA/DPDTA-CD/2022

MUSSIRO INVESTMENTS, LIMITADA

Aquisição de crachás

33.750,00MT

26/PD/RA/DPDTA/CD/2022

Fornecimento de maquinaria e equipamento

Cancelado

22/CC/RA/DPDTA-CD/2022

NETWORK & COMPUTERS
DE INORA PEDRO ALBERTO CHICOTE

Prestação de serviços de internet

52.474,50MT

Pemba, aos 22 de Abril de 2022

Pemba, aos de 22 de Abril de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

O Director Provincial
Arlindo Dgedge
(Arquitecto e Planificador Físico N1)
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EDITAL

TORAMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENERGIA

DE E DO MERCADO DE FOGÕES SOLARES EM MOÇAMBIQUE”

através do
2021-2026"
o norueguês
ão intitulado

eter pedidos
ramento em
m regime de
africanas e
2022 com

familiares
a sólida para
isa realizada
mbustíveis e
s são lenha
ulta), carvão
e (8%), gás
a solar (1%),
%) e outros

onível de 5
ambique são
oveitamento
Embora as
evoluindo, o
nte aceite e,
estudo de

doutoramento sobre a análise das razões para o uso
limitado de tecnologias alternativas de cozinha.
O estudo de doutoramento fará parte de uma
colaboração com outros 9 estudantes de
Doutoramento
em
Desenvolvimento
De
Tecnologias De Energia Renovável De Pequena
Escala em universidades em Moçambique, Tanzânia,
Uganda, Etiópia e Noruega. O projeto "Energy
Technology Network 2021-2026" é financiado pelo
governo norueguês no âmbito do programa
NORHED II.
OBJECTIVOS E TAREFAS
O estudo de doutoramento irá analisar a viabilidade
da introdução de fogões solares nas comunidades
rurais do sul de Moçambique e as variáveis
  sócio-económicas que influenciam a tomada
de decisão a nível individual, institucional e
comunitário para a adopção da tecnologia de
cozinha solar.
Uma pesquisa de campo será realizada para
colectar dados sobre o nível de conhecimento da
tecnologia de cozedura solar e sobre as barreiras
para a adopção de novas tecnologias: técnicas,
sociais, culturais e económicas.
CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGEBILIDADE
Podem se candidatar os cidadãos moçambicanos
com o nível de Mestrado numa das seguintes áreas:
economia, geografia, ciências socias e humanas ou
3865
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

MUNICÍPIO DE ANGOCHE
CONSELHO MUNICIPAL DE ANGOCHE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas 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 atribuído
o Certificado Mineiro número 10959CM para Areia
de Construção, no distrito de Magude, na província de
Maputo, a favor da requerente VICTÓRIA COSSA COMÉ,
com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-25 10 40,00

32 30 50,00

2

-25 10 40,00

32 31

0,00

3

-25 11 30,00

32 31

0,00

4

-25 11 30,00

32 30 50,00

5

-25 11 50,00

32 30 50,00

6

-25 11 50,00

32 30 40,00

7

-25 12 30,00

32 30 40,00

8

-25 12 30,00

32 30

0,00

9

-25 12 20,00

32 30

0,00

10

-25 12 20,00

32 30 20,00

11

-25 11 50,00

32 30 20,00

12

-25 11 50,00

32 30 30,00

13

-25 11 40,00

32 30 30,00

14

-25 11 40,00

32 30 40,00

15

-25 11 20,00

32 30 40,00

16

-25 11 20,00

32 30 50,00

Anúncio de Concursos
O Conselho Municipal da Cidade de Angoche convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para a Contratação de Empresa para os concursos
discriminados na tabela abaixo:
N⁰ de
Ordem

Modalidade de contratação
e respectiva referência

Objecto do Concurso

Data e hora de entrega de
documentos de qualificação
e propostas

Data e hora de abertura de
documentos de qualificação e
proposta

01

65.023/CP/04/2022

Pavimentação das ruas do Cuannha

9.00 horas do dia 26/5/2022

9.15 horasdo dia 26/5/2022

02

65.023/CL/O3/2022

Manunteção e reparação de veículos 10.00 horas do dia 16/5/2022

10.15 horas do dia 16/5/2022

Validade das
propostas
120 Dias
120 Dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria do Conselho Municipal da Cidade de
Angoche, sida na Rua das Embarcações, Telefax nº 26720251, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), a partir do dia 3 de
Maio de 2022.
1. O período de validade das propostas será de 120 dias (Quarenta e cinco dias).
2. O Anúncio de Posicionamento será feito sete dias depois da abertura do concurso, em Sessão Pública no endereço indicado no ponto 1, pelas 9.00 horas, podendo
participar os concorrentes e todo interessado.
3. Os concorrentes deverão juntar as propostas ou documentos das qualificações jurídicas, económicas, financeiras, técnicas e a regularidade fiscal ou Certidão
de inscrição no Cadastro Único.
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.

Maputo, aos 13/4/2022
O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

Angoche, aos 26 de Março de 2022
UGEA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

183

AGÊNCIA NACIONAL PARA O CONTROLO DA QUALIDADE AMBIENTAL
Delegação Provincial da Zambézia (DPAQUAZ)

ANÚNCIO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Na Execução Ordinária nº 38/2016-I que
o exequente BANCO MOZA, SA, move contra
o executado SPIROS REIS ESCULUDES, foi
ordenada a venda por meio de propostas em
carta fechada, em segunda praça, por metade
do preço, da seguinte quota:
Verba Única
Quota do executado Spiros Reis Esculudes,
equivalente a 75% das participações sociais
que o mesmo detém na Sociedade de Spiros
Hotel Residencial, Limitada, pelo valor mínimo
de 825 000,00MT (oitocentos e vinte e cinco
mil meticais), correspondente a metade da
sua avaliação actual.
São convidadas todas as pessoas com interesse
na compra da quota, a entregarem as suas
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av.
25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, em
Maputo.
No dia 17 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas,
na Sala de Audiências desta Secção, procederse-á à abertura das propostas até esse momento
apresentadas, cujo acto podem os proponentes
assistir.
A Sociedade Spiros Hotel e Residencial,
Limitada, localiza-se na esquina entre a Av.
Samora Machel e Rua das Bananeiras, nº 10,
cidade da Matola.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto na alínea d) do n⁰ 3, do artigo 33 conjugado com o n⁰ 2, do artigo 64, ambos do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n⁰ 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo foi adjudicada
às seguintes empresas:
N⁰ do Concurso

Concurso por Cotações
nº33E000451/
CC/03/2022
Concurso por Cotações
nº33E000451/
CC/07/2022
Concurso por Cotações
nº33E000451/
CC/08/2022

Objecto do Concurso

Concorrente Adjudicado

Valor com IVA
em MT

Fornecimento de material duradouro
e não duradouro de escritório

MIA TRADING, LDA

219,405,00MT

Fornecimento de combustível e
lubrificantes

ZAP-ZAMBÉZIA
AGRO-PECUÁRIA, LDA

296.911,00MT

Fornecimento de material de higiene
e limpeza

GRUPO AIAS

183,842,10MT

Quelimane, aos 18 de Abril de 2022

Maputo, aos 19 de de Abril de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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Autoridade Competente
(Ilegível)
3643
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Solicitação de Propostas
Especialista em Comunicação

HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Comunicação para fornecer os seus serviços
bilidade do programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique.

(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de
anente válido ou certificado de cidadania; ter pelo menos três (03) anos de experiência em
as e comunicação para a área de desenvolvimento, três anos de experiência em
o internacional; experiência comprovada quanto à produção de conteúdo cativante em
e vídeos a serem postadas em redes sociais.
3534

(a) interessado(a) poderá solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo:
sultoreshodi.com
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
HOSPITAL RURAL DE ULÓNGUÈ
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ega de propostas é: 10 de Maio de 2022.

Anúncio de Adjudicação
Ajuste Directo N.º 01/A.D/O.E/R.A/HRU/2022
Contratação para Fornecimento de Recargas para Telemóveis
3674

Nos termos do número 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica se que o
objecto do Ajuste Directo acima foi adjudicado à empresa: MOVITEL, SA, no valor
total de 100.000,00MT (cem mil meticais), incluindo o IVA.
Autoridade Competente
(Ilegível)
190

CONSELHO MUNICIPAL
CONSELHO MUNICIPAL
CONSELHO
MUNICIPAL
AVISO
CONSELHO MUNICIPAL

AVISO

República de Moçambique
Governo do Distrito de Chimbunila
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

AVISO
AVISO
O
Conselho
Municipal
de
Maputo
avisa
os proprietários das viaturas
Anúncio do Concurso Limitado N.º 01/ML/GDCH/UGEA/SDPI/2022
CONSELHO MUNICIPAL
CONSELHO MUNICIPAL

O Conselho Municipal
Maputo avisa
os proprietários
das viaturas
que senº 01,
encontram estacionadas
junto àdereserva
portuária
adjacente
ao Portão
encontram estacionadas junto à reservaAVISO
portuária adjacente ao Portão nº 01, situado
O
Conselho
Municipal
de
Maputo
avisa
proprietários
dasaoviaturas
AVISO
da Estrada Nacional EN1,os
para
removê-las até
dia 28
Os concorrentes deverão ter inscrição no Cadastro Único, e ser titulares de Alvará no
igual prolongamento
ou superior

1. O Governo do Distrito de Chimbunila convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
contratação de empreitada para Melhoramentos Localizados, no Troço Chala/Matipa.

O Conselho Municipal de Maputo avisa os proprietár

2.

3.

no prolongamento da Estrada Nacional EN1, para removê-las até ao dia 28 de Abril
O Conselho Municipal
Maputo portuária
avisa os proprietários
das viaturas
que senº 01,
encontram
junto
àdedereserva
adjacente
ao Portão
a fim
de
daralugar
a obras
de
requalificação
da
referida
área.
corrente, a estacionadas
fimOcorrente,
de
dar
lugar
obras
de
requalificação
da
referida
Conselho
Municipal
Maputo
avisa os proprietários
das
viaturasárea.
que se
encontram estacionadas junto à reserva portuária adjacente ao Portão nº 01, situado
encontram
junto à reservaEN1,
portuária
adjacente
ao Portão nºaté
01, situado
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
Concurso
no deprolongamento
da estacionadas
Estrada
Nacional
para
removê-las
aoAbril
dia 28
no
prolongamento
da
Estrada
Nacional
EN1,
para
removê-las
até
ao
dia
28
de
ou adquirí-los na Secretaria dos Serviços Distritais de Planeaento e Infra-estruturas de Chimbunila,
Findo
o prazo, o Conselho
Municipal
remoção das
a expensas
no
prolongamento
da Estrada
Nacionalprocederá
EN1, paraàremovê-las
atéviatura,
ao dia 28
de Abril
pela importância, não reembolsável, de 1,500.00MT (mil e quinhentos meticais), a partir do dia
corrente,
a fim
de dar
lugar
a obras
de
requalificação da referida
área.
corrente,
a
fim
de
dar
lugar
a
obras
de
requalificação
da
referida
área.
29/4/2022.
doso respectivos
e não
se
responsabilizará
por eventuais
que
a fim deproprietários,
darMunicipal
lugar a obras
deprocederá
requalificação
da
referida
área. dasdanos
Findo o prazo,corrente,
Conselho
à remoção
viatura,
ae
a 3ª Classe, categoria III, nos termos do Regulamento de Exercício de Actividade de Empreiteiro e de
Consultoria de Construção Civil, aprovado pelo Decreto n.º 94/2013, de 31 de Dezembro, conjugado com
o Diploma Ministerial nº 77/2015, de 22 de Maio.

encontram estacionadas junto à reserva portuária adjacent

4. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

resultarem dessa operação.
Findo
o prazo, o Conselho
à remoção das viatura,
a expensas
dos respectivos
proprietários,
e Municipal
não seprocederá
responsabilizará
por eventuais
Findo o prazo, o Conselho Maputo,
Municipal
procederá
à
remoção
das
viatura,
a
expensas
13sederesponsabilizará
Abril de 2022 por eventuais danos
dos
respectivos
proprietários,
e
não
que
A visita ao local de execução dos Serviços será feita nos dias 9 e 10 de Maio do ano em
curso.
Findo
o
prazo,
o
Conselho
Municipal
procederá
à
remoção
das
viatura,
resultarem dessa
operação.
dos respectivos
proprietários, e não se responsabilizará por eventuais danos que
O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 10.00 horas do dia 23/5/2022, no
resultarem dessa operação.
endereço acima indicado.
resultarem
dessa operação.e não se responsabilizará por eventuais
dos respectivos
proprietários,
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
13Limpa,
de Abril
de 2022 e Próspera
Maputo
CidadeMaputo,
Mais 13
Bela,
Empreendedora
Maputo,
de
Abril
de 2022
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, 13 de Abril de 2022
resultarem dessa operação.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no número 3 até às 9.00 horas do dia
16/5/2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 9.30 horas do mesmo dia.

da
ae

no prolongamento da Estrada Nacional EN1, para removê

6.
7.

da

corrente, a fim de dar lugar a obras de requalificação da re

8.

Chimbunila, aos 27 de Abril 2022

Maputo, 13 de Abril de 2022

O Administrador do Distrito

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

Saleão Santos Gabriel
(Téc. Superior Especializado em Saúde Pública)
109

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
SECÇÃO COMERCIAL

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CENTRAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO

AVISO

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.
Beira, aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil
e vinte e dois
O Juiz de Direito Substituto
Dr. Jó Dirceu Zuarica
A Escrivã de Direito
Rita Guerra
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O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

De acordo com o Despacho de 2/3/2022 do Exmo Sr. Director-Geral do ISCISA, e nos termos do nº 1 e 2 do
artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agente do Estado, está aberto o concurso público no prazo
de 15 dias, a contar da data de publicação do presente aviso para contratação de 3 (três) Motoristas em
regime de tempo determinado na carreira equiparado a Agentes Técnicos, afim de exercer funções nos Orgão
Centrais do ISCISA.
Requisitos:
1. A admissão ao concurso é solicitada ao Director-Geral do ISCISA, por meio de requerimento acompanhado
dos seguintes requisitos:
a) Ser nacionalidade moçambicana;

47

b)
c)
d)
e)

Certidão de registo de nascimento ou Bilhete de Identidade;
Idade não inferior a 18 anos;
Fotocópia de BI/Passaporte;
Curriculum Vitae;

f) Certidão de habilitações ou profissionais;
g) Carta de Condução – Serviços Públicos;
h) Não ter sido expulso da Administração Pública;

MOÇAMBIQUE

i) Situação Militar regularizada;
j) Habilitações literárias do segundo grau de nível primário ou habilitações especificamente exigidas no

Anúncio de Concurso para Contração de Consultor
Para Avaliação Interna de Sobre Igualdade de Género e Inclusão
N.º 01/PLAN/GND/2022

respectivo qualificador;
k) Ausência de condenação por crime.

A Plan International Moçambique, sita na Cidade de Maputo, Bairro Sommerschield, Rua Justino Chemane,
nº 271, é uma organização humanitária e de desenvolvimento que promove os direitos da criança e
igualdade para meninas.
Plan International tem uma vasta experiência em programação inclusiva e transformadora de género em
todas as áreas de foco sectoriais. Conseguir a igualdade de género, promover a justiça de género, realizar
os “direitos das raparigas e fomentar uma sociedade inclusiva são, portanto, objectivos centrais do
nosso trabalho como uma organização dedicada aos direitos da criança e à igualdade das raparigas. Este
compromisso reflecte-se na nossa estratégia global - 100 Milhões de Motivos e na nossa Teoria da Mudança
global. Neste contexto por forma a segurar que os escritórios da Plan International em Mocambique
implementem programas que sejam 100% de género e tenham em conta questões de inclusão. A Plan irá
realizar uma avaliação interna sobre género e inclusão nos escritório de Maputo, Inhambane e Nampula.

2. O candidato deverá declarar sobre o requerimento e em linhas separadas, ter sanidade mental para exercício
de funções na função pública; não ser aposentado ou reformado; não ter sido expulso do Aparelho do Estado
por práticas de crime ou qualquer outro acto desonroso.
Obs: As candidaturas deverão ser entregues na Secretaria Geral do Instituto Superior de Ciências de Saúde, sita
na Av. Tomás Nduda, nº 977, até à data do término do concurso.
Maputo, aos 28 de Abril de 2022
O Director
Dr. Henário Sitoe
(Especialista)
ENDEREÇO:
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
Av. Tomás Nduda, n.º 977
MAPUTO – MOÇAMBIQUE

Telefones: 21-466083
FAX: 258 (21) 466083
Celulares 258 82 3001728
258 82 3001731

O/As interessado/as poderão solicitar os Termos de Referência até ao dia 5 de Maio de 2022, pelo
seguinte endereço electrónico: applications.mozambique@plan-international.org
A candidatura deverá ser em língua inglesa e intitulada: “Avaliação Interna de Igualdade de Género e
Inclusão” e submetida até ao dia 10 de Maio de 2022,
para: applications.mozambique@plan-international.org

Instituto Superior de Ciências de Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições /ISCISA/2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

3703

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LANCHONETE E REPROGRAFIA NAS INSTALAÇÕES DO ISCISA NA MATOLA

Concurso Com Prévia Qualificação n.º 52002241/CPQ/7/UGEA/ISCISA/2022
1.

ANÚNCIO DE CONCURSO
REF: ITT/SCIMOZ/2022 – 005
A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o
mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção
contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.
“A Save the Children International convida a todos interessados a submeterem suas propostas com
vista a um contrato para o fornecimento do seguinte serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO
DE ENDLINE OF NEGLECTED TROPICAL DISEASES PROJECT IN NAMPULA PROVINCE
As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se estiver
interessado em apresentar uma proposta, por favor solicite os documentos do concurso a partir
do dia 28 de Abril de 2022, no seguinte endereço electrónico: scimoz@savethechildren.org
Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível. Os Documentos do
Concurso preenchidos/propostas deverão ser enviadas electronicamente até ao dia 18 de Maio
de 2022.
Apresentação: Todas as propostas concluídas deverão ser enviadas electronicamente para o
email: procurementmoz@savethechildren.org
NOTA: Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas são
absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para
trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos
serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”
3702

O Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA), no campus Universitário, sito na Matola, possui um
espaço onde decorrem aulas presencias no período laboral de vários Cursos de Licenciatura.

2. Objecto de contratação:
O presente pedido de manifestação de Interesse, tem como objectivo a pré-qualificação de empresas, entidades
individuais, e ou associações com capacidade comprovada para prestação de Serviços nas áreas de exploração de
Lanchonete e Reprografia.
3. Com efeito, são convidadas todas as entidades elegíveis a manifestar o seu interesse através de envio de
uma nota com o perfil detalhado do concorrente com especial relevâcia as possíveis actividades que o
mesmo possa estar interessado em explorar.
4. Antes do envio da mesma está prevista uma visita ao local para avaliação do espaço, para de seguida
procederem a submissão das propostas.
5. O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, do Conselho de Ministros e é aberto a todos os concorrentes, conforme
definido no referido Regulamento.
6. As entidades interessadas poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00
horas, a partir da data da publicação deste anúncio até ao dia 12 de Maio de 2022.
7. Está prevista uma visista dos concorrentes ao local nas Instalações do ISCISA, sitas na Matola, ao lado do
Hospital Provincial da Matola no dia 5 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas.
8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregas na UGEA do ISCISA, sito na Av. Tomás Nduda, nº 977R/C, em envelope fechado, no endereço abaixo indicado, o mais tardar até às 15.00 horas do dia 19 de
Maio de 2022.
Instituto Superior de Ciências de Saúde-ISCISA
Av. Tomas Nduda, n.º 977 – R/C
Maputo, aos 28 de Abril de 2022

O Chefe de Departamento
(Ilegível)

3690
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ActionAid Moçambique
Rua do Coronel Aurélio
Benete Manave, 208
P.O.Box 2608
Maputo

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5,
PriCells:+258-82-309431, 82-325358,
Fax: +258-21-314346,
E-mail: admin.maputo@actionaid.org,
Website: www.actionaid.org.

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

Concurso Público

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta (30) dias,
citando a ré RR SERVIÇOS, LDA, com última sede conhecida na Av. Estrada Velha de Moamba, província de
Maputo, na pessoa do seu representante legal, ora ausente em parte incerta, para, no prazo de vinte (20) dias,
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação do
anúncio no Jornal “Notícias”, contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa Ordinária nº 19/2021-N,
que lhe move a autora MAPUTOGAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LDA, pelos fundamentos constantes da
petição inicial, conforme o duplicado que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição,
onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Nacional não-governamental,
que trabalha em Moçambique desde 1988, aliando-se às pessoas que vivem em situação de
pobreza e exclusão. No âmbito de projecto ‘Toda Rapariga Pode’, e na necessidade de
proporcionar condições de trabalho à equipe do projecto em Murrupula e Nacarroa, a AAMoz
pretende adquirir equipamentos electrónicos com as especificações técnicas discriminadas na
tabela abaixo:
Item

Maputo, aos 6 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito
Rafael Enoque
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

1
2

Descrição
Laptop: Core i5, 128GB SSD, 8GB RAM, Win10Pro 64 bits, 1year
Warranty (Dell e Lenovo) e com fichas eléctricas do sistema
nacional de tomadas
Pastas de costas para os computadores portáteis 15.6”

Quantidade
3
3

Impressora Multifuncional e colorida (qualquer marca excepto HP)

a. Tamanho de papel: A4, A5, B5, Envelopes, Letter;

3935

3

b. Velocidade de scan: ≤19 segundos;

1

c. Funcionalidade de scan: Scan to email/USB

d. Conectividade: Wi-Fi/Ethernet
4
5

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

6

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE CULTURA E TURISMO

Projector: VGA, HDMI, Wireless, 3600 lumens, 4000 horas, 3D,
720p, 1080i, 800x600
Modems: LTE/4G, recarregável, 5 clientes wi-fi.
Câmeras fotográficas: 18.0 Megapixels, Creative, FullHD, Wi-Fi,
LCD 2.7”, 16GB de armazenamento interno/externo

1
3
2

Obs: Constitui vantagem ser distribuidor ou revendedor Oficial da marca em Moçambique, e fazer
entrega em Nampula. Os concorrentes, devidamente licenciados, deverão submeter suas
propostas técnicas e financeira, num prazo de 07 dias úteis após a publicação deste anúncio, para
o seguinte endereço: Associação ActionAid Moçambique, Rua Coronel Aurélio Benete Manave,
Nr. 208, P.O.Box 2608, Maputo ou para o email: procurement.mozambique@actionaid.org

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
ASSUNTO: Concurso Público Nº 01/DPCTI/2021 para Produção e
Realização do Festival de Timbila no Modelo Tercearização
De acordo com 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 que o objecto do
concurso acima foi adjudicado à empresa TOP PRODUÇÕES, pelo valor
de 7.797.215,66MT (sete milhões, setecentos e noventa e sete mil,
duzentos e quinze meticais e sessenta e seis centavos), incluindo o IVA.
Inhambane, aos 25 de Abril de 2022

ActionAid is a national anti-poverty association
member of the AAI federation working in over
40 countries, taking sides with poor people to
end poverty and injustice together
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República de Moçambique
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
Direcção da Cidade de Maputo
(Repartição das Aquisições)

(Ilegível)
180

ANÚNCIO
Arrendamento de Imóveis
1. O STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral da Cidade de Maputo convida a todos
interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas
para o arrendamento de 9 (nove) imóveis para o funcionamento dos Órgãos Eleitorais, durante o
Ciclo Eleitoral (2022 - 2025), nos seguintes distritos municipais:
KaMpfumo – 2 (dois) imóveis; Nlhamankulu – 1 (um) imóvel; KaMaxakeni – 2 (dois) imóveis;

KaMavota – 1 (um) imóvel; KaMukwana – 1 (um) imóvel; KaTembe - 1 (um) imóvel e KaNyaka 1 (um) imóvel.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os termos de referência ou adquirílos gratuitamente, na Repartição das Aquisições do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral da
Cidade de Maputo, prédio Zambeze, Avenida Karl Max, nº 1440, R/C, Telefone nº 21311529, cidade de
Maputo.
3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada de documentos de identificação, tratando-se de pessoas singulares;
c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, tratando-se de pessoas colectivas;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das situações de
impedimento de contratar com o Estado (para pessoa singular e colectiva);
e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoa singular ou colectiva);
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 até às 9.00 horas do dia 11/5/2022 e
serão aberturas na Sala de Reuniões às 9.15 horas do mesmo dia, o anúncio de posicionamento será no
dia 12/5/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Reuniões, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.
5. O STAE poderá efectuar visitas de reconhecimento aos imóveis propostos sempre que necessário, devendo
os proponentes fornecer contactos telefónicos e endereço dos imóveis.
6. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 28 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
3673

Prédio Zambeze, Av. Karl Marx nº 1440, Telef. 21311529, Fax nº 21305157-Maputo
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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SERVIÇO DE CONSULTORIA
PARA REVISÃO DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

A Beira Agricultural Growth Corridor convida a consultores
interessados que queiram prestar serviços de revisão do currículo

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO

de formação de curta duração a serem ministrados pelo parceiro, o
Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas a solicitarem
através do e-mail abaixo os TdRs para serviços de consultoria de revisão

De acordo com o artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento

e actualização dos currículos de formação de curta duração em Agro-

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se

processamento, Tecnologia Alimentar e afins, até ao dia 6 de Maio de

o cancelamento do objecto dos concursos abaixo:

2022.
Email:

joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz/partnerships.corridor@gmail.com
Maputo

Beira

Chimoio

T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, n.º 720, R/C
Bairro Central

T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, n.º 1880
Bairro Matacuane

T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel,
Bairro 4
www.beiracorridor.org
3694

Descrição

Objecto de contratação

Obs.

Concurso Limitado N°11J000041/
CL/0005/2022

Aquisição de material de
escritório

Deserto por desclassificação
de concorrentes

Concurso de Pequena Dimensão
N°11J000041/PD/0005/2022

Aquisição de camisetes e
capulanas

Deserto por desclassificação
de concorrentes

Concurso por Cotação
N°11J000041/CC/0005/2022

Aquisição de uniforme para
motoristas

Deserto por desclassificação
de concorrentes

Concurso por Cotação
N°11J000041/CC/0005/2022

Prestação de serviços de
lavandaria

Deserto por desclassificação
de concorrentes

Xai -Xai, Abril de 2022
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
ISOLAMENTO DE SOM PARA SALAS DE AULAS TEÓRICAS

(Assinatura Ilegível)

A Beira Agricultural Growth Corridor convida empresas interessadas

Tribunal Administrativo da Província de Gaza, Bairro Chinunguine “B”, Rua da Praia, n.º 81, Cidade de Xai-Xai, Telefone nº 84-5708217
83

que queiram prestar serviços de instalação de sistemas de isolamento
de som de duas salas de aulas teóricas da Incubadora do Instituto
para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas - Chimoio a
solicitarem, através do e-mail abaixo, os TdRs, até ao dia 6 de Maio de

MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI
CONSELHO MUNICIPAL
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

2022.
Email: joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz&partnerships.

ANÚNCIO DE CONCURSOS

corridor@gmail.com

O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais interessados a apresentarem propostas
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Maputo

Beira

Chimoio

T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, n.º 720, R/C
Bairro Central

T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, n.º 1880
Bairro Matacuane

T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel,
Bairro 4
www.beiracorridor.org
3694

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO
SOCIAL
HOSPITAL RURAL DE ULÓNGUÈ

PEDIDO DE COMPARÊNCIA

1.

O Hospital Rural de Ulónguè, Sector de Recursos
Humanos, pede a comparência nas horas normais de
expediente da Sra. ELSA AGOSTINHO MATE, Médica
de Clínica Geral, de 2ª, a fim de tratar assuntos do seu
interesse, no prazo de quinze (15) dias, a partir da data
da publicação deste anúncio.
Sem mais, cordiais saudações e votos de excelente
trabalho.

2.
3.
4.

5.
6.

Autoridade Competente
(Ilegível)
Ulónguè, aos 27 de Abril de 2022
189

Nº de
ordem

Modalidade de contratação
e a respectiva referência

Objecto do Concurso

Data e hora de entrega
de documentos
de qualificação e
propostas

Data e hora de abertura
de documentos de
qualificação e propostas

Custo de
caderno de
encargo

01

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/02/2022

Fornecimento de
consumíveis informáticos

dia 13/5/2022
Hora: 8.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 8.45 horas

1.000,00MT

02

Concurso Limitado nº
90J000141/CL/03/2022

Fornecimento de material
de limpeza, higiene e
conforto

dia 13/5/2022
Hora: 9.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 9.45 horas

1.000,00MT

03

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/04/2022

Fornecimento de livros de
cobrança de receitas

dia 13/5/2022
Hora: 10.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 10.45 horas

1.000,00MT

04

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/05/2022

Fornecimento de material
não duradouro de
escritório

dia 13/5/2022
Hora: 11.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 11.45 horas

1.000,00MT

05

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/06/2022

Fornecimento de produtos
e géneros alimentícios

dia 13/5/2022
Hora: 12.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 12.45 horas

1.000,00MT

06

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/07/2022

Fornecimento de moldes
pré-fabricados para duas
salas de aula e material
diverso de construção

dia 13/5/2022
Hora: 13.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 13.45 horas

1.000,00MT

07

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/08/2022

Fornecimento de
mobiliário escolar

dia 13/5/2022
Hora: 14.30 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 14.45 horas

1.000,00MT

08

Concurso Limitado Nº
90J000141/CL/09/2022

Fornecimento de lanches e
refeições

dia 13/5/2022
Hora: 15.00 horas

Dia 13/5/2022
Hora: 15.15 horas

1.000,00MT

CONTA BIM-CMCXX: 101951269 /NIB: 000100000010195126957
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los pela importância
não reembolsável, segundo os valores acima, para cada conjunto, assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte
endereço:
UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai,
Av. Samora, Caixa Postal n.º 14, Telef 282224 40, 282 224 25, fax n.º 282 223 49, Celular: 872306790
Email: cmcxxugea@gmail.com
Os concursos terão uma validade de 12 dias, a contar desde a data de publicação no jornal e as propostas terão uma validade de 90
dias;
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão.
O anúncio do posicionamento dos concorrentes dos Concurso n.ºs 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, terá lugar no dia 25/5/2022, pelas
8.00 horas, 9.00 horas, 10.00 horas e 11.00 horas, 12.00 horas, 13.00 horas, 14.00 horas e 15.00 horas, respectivamente, todos na
UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai.
Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços de Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
A verba orçamental para cobertura das despesas decorrentes do contrato é a seguinte: Receitas Próprias (RP) e de Fundo de
Compensação Autárquico (FCA).
Xai-Xai, aos 28 de Abril de 2022
O Presidente
Emídio Benjamim Xavier
(Técnico Superior N1)

84

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE
DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
Direcção da Cidade de Maputo
(Repartição das Aquisições)

MANUEL ABRAHAMO WACHE MATSINHE
Certifico, para efeitos de Publicação, que por escritura outorgada no dia vinte
e sete de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e três a
noventa e quatro, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta
e um B, da Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais,
perante mim, EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito,
Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MANUEL ABRAHAMO
WACHE MATSINHE, de cinquenta e nove anos de idade, natural de Inhambane,
no estado que era de solteiro, com última residência habitual no Bairro de
Chamanculo “B”, filho de Abrahamo Wache Matsinhe e de Raquel Raúl, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus
filhos: MANECAS MANUEL MATSINHE, LINA MANUEL MATSINHE e LAURA
MANUEL MATSINHE, todos solteiros, maiores, naturais de Maputo, onde
residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 27 de Abril de 2022
A Notária Superior
(Ilegível)
4015

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral da Cidade de Maputo convida potenciais concorrentes, pessoas singulares, micro, pequenas e médias
empresas interessadas e que estejam inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas em carta fechada para o concurso discriminado na tabela abaixo:
Modalidade Data e hora-limite
de
para entrega de
concurso
propostas
Fornecimento de Material de Escritório
16/5/2022
04/STAE/RA/2022
Limitado
e Consumíveis de Informática
9.45 horas
N.º do Concurso

Objecto

Data e hora
de anúncio de
posicionamento
17/5/2022
13.00 horas

Preço do
documento de
concurso (em MT)
1.500,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los nesta Direcção pela importância não reembolsável
de acordo com a tabela acima, mediante a apresentação do talão de depósito do Millennium-BIM, conta nº 125651570, Despesas Correntes em nome do STAE Cidade, na hora normal de expediente a partir da data da sua publicação.
3. Endereço: Secretariado Técnico de Administração Eleitoral da Cidade de Maputo, Avenida Karl Max nº 1440, R/C, Telefone nº 21311529.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 28 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

A Autoridade Competente
(Ilegível)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
MARIA CLEMENTINA SOEIRO ALVES BALAEIRO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e um de Março de
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e dois verso a folhas noventa e três verso,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e oito, traço “C”,
deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE
MATINE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA CLEMENTINA SOEIRO
ALVES BALAEIRO, de setenta e um anos de idade, natural da Freguesia de Olalhas,
Portugal, de nacionalidade portuguesa, casada com António Gomes Balaeiro, sob o
regime de comunhão de bens adquiridos, com última residência no Bairro do Alto Maé,
KaMpfumu, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com disposição de sua
última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que foi declarado como meeiro, seu
esposo ANTÓNIO GOMES BALAEIRO, viúvo, natural da Freguesia de Parceiros de
Igreja, Conselho de Torres Novas, Portugal, de nacionalidade portuguesa e residente em
Maputo e como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens,
seu esposo acima identificado e seus filhos: PEDRO NUNO SOEIRO ALVES DE OLIVEIRA
LADEIRAS, natural da freguesia de Torres Novas Salvador, de nacionalidade portuguesa
e ANTÓNIO MIGUEL SOEIRO BALAEIRO, natural da Freguesia de Torres Novas São
Pedro, de nacionalidade portuguesa e residente em Maputo.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer da sucessão da
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 20 de Abril de dois mil e vinte e dois
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

3994

Prédio Zambeze, Av. Karl Marx, nº 1440, Telef. 21311529, Fax nº 21305157-Maputo

EDITAL

O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE TETE
Forma de Processo Comum Ordinário,
nº 05/2021, que por este Juízo lhes move:
Campitos & Equipamentos, EI e Campitos
Sociedade Unipessoal, pelos fundamentos
constantes da petição inicial que se encontra
à disposição no Cartório da Quinta Secção
Comercial, com a respectiva nota legal,
advertindo-se-lhes que a falta de contestação
importa a confissão dos factos articulados
pelas autoras, para todos os efeitos legais.
Para constar passou-se o presente Edital e
outros de igual teor que serão afixados em
lugares por lei designados.

3695

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Art. 33, n.º 3, alínea d), conjugado com o Art. 64, n.º 2 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a Imprensa
Nacional de Moçambique, EP comunica a adjudicação dos objectos de concursos abaixo indicados.
Nº do
Concurso

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete
5ª Secção Comercial

Faz saber que pela Quinta Secção deste
Tribunal correm termos uns Autos de Acção
Declarativa de Simples Apreciação com
Forma de Processo Comum Ordinário,
registados com o número cinco barra
dois mil e vinte e um, em que são autoras:
CAMPITOS & EQUIPAMENTOS, EI e
CAMPITOS
SOCIEDADE
UNIPESSOAL
e réus JHONNY LORENZO ARRIAGA,
de nacionalidade chilena e CENSERV,
EI, sediada na Avenida Kenneth Kaunda,
no Bairro Josina Machel, cidade de Tete,
representada pelo senhor Jhonny Lorenzo
Ariagada, ora em parte incerta. São por
esta forma citados para, no prazo de vinte
(20) dias, finda a dilação de trinta (30)
dias, a contar da afixação deste Edital,
contestar, querendo, a presente Acção
Declarativa de Simples Apreciação, com

Data e hora de
abertura das
propostas
16/5/2022
10.00 horas

04/INM/
RAQ/2022
05/INM/
RAQ/2022
-

Objecto do Concurso

Modalidade

Valor de
Adjudicação

Concorrente adjudicado

IPS – IMAGENS PLENDOR
Prestação de serviços de fornecimento de máquiPúblico
na de laminar
E SERVIÇOS, LDA
Prestação de serviços de fornecimento e montaCotações
BAZAR CENTRAL, LDA
gem de aparelhos de ar-condicionados
Prestação de serviços de rectificação, soldadura,
Ajuste Directo OM – TORNEIROS MECÂNICOS, LDA
enchimento e manufactura de peças das máquinas

6.971.252,00MT
132.000,00MT
350.000,00MT

Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
Rosimine Givá
Administradora do PCFRH

Tete, aos 25 de Abril de 2022
A Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos
Verifiquei
O Juiz de Direito

44

3699

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu correm
éditos de trinta (30) dias, citando a R. SG PRODUÇÕES, LDA, localizada em
parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de
findo o dos éditos, tudo a contar da data referente à segunda e última publicação
deste anúncio, contestar os Autos de Acção Declarativa de Condenação, com
Processo Comum, forma Sumária nº 74/21-A, que a move o A. DINHO JOSÉ
NHANTUMBO, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme
o duplicado que se encontra à sua disposição no Cartório desta Secção, onde o
poderá levantar dentro das horas normais de expediente, sob cominação de vir a
ser condenado no pedido, conforme o disposto no art.º 783 do CPC.
KaMpfumu, aos 10 de Março de 2022
O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE
___________________________________________
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 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 objectos dos concursos abaixo listados:
N° do Concurso

Valor da Adjudicação
incluindo IVA

04/ISCAM/UGEA/2021

180.000,00MT

05/ISCAM/UGEA/2021

1.263.600,00MT

Fornecimento de Serviços de Consultoria em Assessoria Jurídica

06/ISCAM/UGEA/2021

540.000,00MT

SIMARA TRAVEL

Fornecimento de Serviços de Agenciamento de Viagens

07/ISCAM/UGEA/2021

5.000.000,00MT

5

SUPERMERCADO MUZAINAH, LDA

Fornecimento de Géneros Alimentícios e Material de Limpeza e
Higiene

09/ISCAM/UGEA/2021

1.500.000,00MT

6

REVISTA IDEAL E SERVIÇOS

Fornecimento de Serviços Gráficos

11/ISCAM/UGEA/2021

2.800.000,00MT

7

L DUARTE DOS SANTOS, LDA

Fornecimento de Mobiliário de Escritório

12/ISCAM/UGEA/2021

825.816,48MT

N/O

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

1

HIDRO ESTRUTURAS, LDA

2

PX7 SECURITY

Prestação de Serviços de Manutenção de Piscinas nas casas
Protocolares
Fornecimento de Serviços de Proteção e Segurança no ISCAM e casas
Protocolares 1 e 2

3

CARLOS SANTANA ADVOGADOS, EI

4

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE MARIA CELESTE JOSÉ LANGA
Certifico, para efeitos de publicação, que foi publicado no jornal “Notícias” do dia quinze de
Abril de dois mil e vinte e dois, em EXTRACTO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE MARIA CELESTE JOSÉ LANGA, onde consta erradamente que o universal herdeiro é de
estado civil solteiro, quando na verdade é de estado civil casado.
Rectifica-se para passar a constar que deixa como único e universal herdeiro, seu filho DÉLIO
NARCISO LANGA, casado sob regime de comunhão geral de bens com Dália Carlota Maleane
Langa.
Está Conforme
Cartório Notarial da Matola, aos 27 de Abril de 2022
A Notária
(Ilegível)

8

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
RECTIFICAÇÃO

Prestação de Servicos de Empreitada de Obras de Manutenção do ISCAM e Casas Protocolar Lotes 1 e 2

3989

9

NHANDIMOS CONSTRUÇÕES

Lote 1: Fornecimento de Serviços Manutenção da Planta Física do
ISCAM e Casas Protocolares 1 e 2

13/ISCAM/UGEA/2021

1.430.003,25MT

WEDO CORPORATE

Lote 2: Fornecimento de Serviços Manutenção da Rede de Esgotos no
ISCAM

13/ISCAM/UGEA/2021

1.200.001,14MT

MIMI CATERING E SERVIÇOS, LDA

Fornecimento de Serviços de Catering

15/ISCAM/UGEA/2021

600.000,00MT

Maputo, Abril de 2022
A UGEA
(Ilegível)
3697
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PUBLICIDADE

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO

CONVOCATÓRIA
Nos termos estatutários, convoca-se a Assembleia
Geral Ordinária da Sociedade A Forjadora, SA,
para reunir em Sessão Ordinária, na sua sede,
em Maputo, Avenida de Angola, nº 2850, no dia
11 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Torna-se público que no dia 29 de Abril de 2022, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária de Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria
abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote
de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.
Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida aos
proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30
minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus representantes legais, querendo,
podem retirar as suas mercadorias anunciadas para venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados em praça,
segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.
De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar as medidas de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo
Decreto Presidencial no 14/2022, de 20 de Abril.
TIMAR-AUTO, 1ª PRAÇA 29/4/2022 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)
Lote
01

Primeiro: - Discussão, aprovação ou modificação
do relatório, balanço, contas do Conselho de
Administração e parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao exercício de 2021;

02

Segundo: - Apreciação e votação de quaisquer
outros assuntos de interesse para a Sociedade.

07

Consignatário

Marca/Modelo

SABUNIUMA LOGISTICS &
SERVICES
BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS MAPUTO

03

CECÍLIA FERNANDO MUNHERE

04

HÉLIO ARLINDO UAMUSSE

05
06

08

Nissan Dualis
(Ano 2010)
Honda Stream
(Ano 2006)
Toyota Sienta
(Ano 2008)
Toyota Wish
(Ano 2009)
Toyota Auris
(Ano 2009)
Toyota Rush
(Ano 2008)
Toyota Coaster
(Ano 2003)
Nissan Dualis
(Ano 2008)

ISABEL CATICA AGOSTINHO
MAHUMANE
GELA DA CONCEIÇÃO ANTÓNIO
FRANCISCO
BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS MAPUTO
QASIM MOTORS, LDA

Nº do Chassis

Situação

Valor de Arrematação

KNJ10-214762

Demorada

570.614,10MT

RN6-1001932

Demorada

564.731,48MT

NCP81-5055208

Demorada

389.606,26MT

ZGE25-0002594

Demorada

670.618,63MT

NZE151-1065355

Demorada

458.840,16MT

J200E-0025421

Demorada

561.559,75MT

HZB50-0111872

Demorada

1.235.350,12MT

KNJ10-001778

Demorada

541.201,00MT

TIMAR, 1ª PRAÇA 29/4/2022 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

Maputo, aos 19 de Abril de 2022
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Eng. Carlos António da Conceição Simbine

Lote

Consignatário

Designação da Mercadoria

Quantidade

Situação

Valor de Arrematação

01

VELOSO CONSTRUÇÕES, LDA

Prumos usados
(500 unid.)

Contentor 20´
MOCU2234650

Demorada

443.767,25MT

Maputo, aos 25 de Abril de 2022
O Director Regional Sul
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO

O Tribunal Administrativo da Província de Gaza convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessados a
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

O SENHOR DOUTOR JÓ DIRCEU ZUARICA, JUIZ DE DIREITO
DESTA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE SOFALA
Faz saber que neste Tribunal e no Cartório da Secção Comercial correm seus termos uns Autos de Acção Especial (Insolvência) registados sob o número treze, barra Secção Comercial barra, dois mil e dezanove, em que é Autor, FÁBEROL-FABRICA DE ÓLEOS DA BEIRA, nos quais, por este meio comunica-se, para Assembleia Geral dos Credores, com vista a obter
agenda fixada nos termos do artigo 34 do RJIREC, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, designo o próximo
dia 13 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Sessões deste Tribunal.---------------------------------------------------Publicidade necessária que deverá observar o disposto no nº1,
do artigo 35 do RJIREC aprovado pelo Decreto-Lei nº 1/2013
de 4 de Julho.--------------------------------------------------Para constar se passou o presente anúncio e mais dois de igual
teor, que serão publicados em duas edições seguida no jornal
com maior circulação no país.---------------------------------Beira, aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil
e vinte e dois

Modalidade

Data e Horas
de entrega de
documentos de
qualificação

Data e Horas
de Abertura
das propostas

Data de
Pronunciamento do
Posicionamento

Validade das
propostas

Ordem

Nº de Concurso

Objecto de
Concurso

01

11J000041/
CC/0007/2022

Aquisição de
uniforme para
motoristas

Concurso por
Cotação

9/5/2022
às 9.15 horas

9/5/2022
às 9.30 horas

10/5/2022
às 9.00 horas

90 dias

02

11J000041/CC/008/
2022

Aquisição de
acessórios para
informática

Concurso por
Cotação

9/5/2022
às 10.15 horas

9/5/2022
às 10.30 horas

10/5/2022
às 10.00 horas

90 dias

03

11J000041/CC/0009
/2022

Aquisição de
livros

Concurso por
Cotação

9/5/2022
às 11.15 horas

9/5/2022
às 11.30 horas

10/5/2022
às 11.00 horas

90 dias

04

11J000041/CL/0005/
/2022

Fornecimento
e montagem de
aparelhos de arcondicionados

Pequena
Dimensão

13/5/2022
às 8.30 horas

13/5/2022
às 8.45 horas

17/5/2022
às 8.00 horas

90 dias

05

11J000041/CL/0006/
/2022

Aquisição de
blusas, camisas e
capulanas

Pequena
Dimensão

13/5/2022
às 9.15 horas

13/5/2022
às 9.30 horas

17/5/2022
às 9.00 horas

90 dias

06

11J000041/CL/0011/
/2022

Aquisição de
mobiliário de
escritório

Limitado

13/5/2022
às 11.15 horas

13/5/2022
às 11.30 horas

17/5/2022
às 10.00 horas

90 dias

07

11J000041/CL/0012/
/2022

Aquisição de
mobiliário para
residência

Limitado

13/5/2022
às 12.15 horas

13/5/2022
às 12.30 horas

17/5/2022
às 10.30 horas

90 dias

08

11J000041/CL/0013/
/2022

Aquisição de
equipamento
informático

Limitado

14/5/2022
às 8.15 horas

14/5/2022
às 8.30 horas

17/5/2022
às 11.30 horas

90 dias

09

11J000041/CL/0013/
/2022

Aquisição de
gerador

Limitado

14/5/2022
às 10.00 horas

14/5/2022
às 10.15 horas

17/5/2022
às 11.30 horas

90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no DA
do Tribunal Administrativo da Província de Gaza, sito Bairro Chinunguine “B”, próximo da Escola Técnica, zona 4-L511, Rua
da Praia de Xai- Xai, porta nº-547, Q/B, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil
meticais) para o Concurso Limitado, e 300,00MT (trezentos meticais) para o Concurso de Pequena Dimensão que deverá
ser depositada na Conta 0343401147 –Tribunal AP Gaza do BIMQ/B, entre às 8.00 e 15.30 horas, Telefone n.º 870105054.
Para o concurso por cotação os termos de referência estão disponíveis sem pagamento de nenhuma taxa
adicional.

O Juiz de Direito
Dr. Jo Dirceu Zuarica

As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado e as mesmas serão abertas, na Sala de Sessões do Tribunal
Administrativo Provincial de Gaza, em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

A Escrivã de Direito
Rira da Conceição Guerra Jasse
4014

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.
Xai –Xai, Abril de 2022
A Juíza-Presidente
Elisabeth Cardoso Estafeira
(Juíza de Direito “A”)
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TETE EM FOCO

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Autoridades incentivam
população a solicitar DUAT

Romeu Sandoca, entregando DUAT a uma beneficiária, em Macanga

O

SECTOR de Desenvolvimento Territorial e
Ambiente na província de Tete incentiva a
população a solicitar a
emissão de títulos de Direito de
Uso e Aproveitamento da Terra
(DUAT), para evitar conflitos e
sua ociosidade.
O apelo foi feito semana
passada por Romeu Sandoca,
director do gabinete do governador de Tete, por ocasião
da passagem, a 22 de Abril, do
Dia Mundial da Terra que este

ano foi celebrado sob o lema
“Investir no Planeta”, cujas
cerimónias provinciais tiveram
lugar no distrito de Macanga.
Na ocasião, o dirigente
disse que a efeméride instituída pelas Nações Unidas visa
chamar atenção à população
mundial para a necessidade de
preservação deste recurso natural (terra), com vista a promoção do seu uso em prol do
desenvolvimento sustentável.
“O Governo tem vindo a
implementar várias iniciativas,

no âmbito da administração e
gestão de terra, com destaque
para o projecto Mozland (Terra
Segura), que tem como objectivo fortalecer a segurança da
posse deste recurso e melhorar a eficácia e acessibilidade
dos serviços de administração
da mesma”, disse o dirigente,
anunciando a pretensão de se
delimitar espaços e emitir as
respectivas certidões para 1200
comunidades locais.
Em Tete estão abrangidos
pelo programa 11 distritos, no-

meadamente Angónia, Cahora
Bassa, Changara, Chiúta, Chifunde, Dôa, Macanga, Marara,
Moatize, Mutarara e Tsangano,
estando prevista a regularização de 427.604 DUAT. De salientar que deste número de
regularizações, 77.684 DUAT
e 24 delimitações comunitárias destinam-se ao distrito de
Macanga.
O director do gabinete do
governador de Tete usou o
momento para informar que
em 2021 foram emitidos 154

A VOZ DO CIDADÃO

Criar facilidades
para auto-emprego
CITADINOS em Tete apoiam os
apelos aos jovens para apostarem no empreendedorismo,
como resposta à falta de emprego, porém pedem a criação de políticas que facilitem
a vida dos negociantes, sobretudo nos custos de legalização
das actividades.
A estudante Anita Caetano
considera que neste momento
é mais fácil iniciar um negócio
do que procurar emprego, uma
vez que conseguir uma vaga
depende da decisão de terceiros, enquanto que o empreendedorismo está directamente
ligado à iniciativa pessoal.
“O mundo de negócios requer determinação, paciência,
criatividade e domínio da área
em que se pretende empreender. O convite para o auto-emprego, caso queiramos
fomentar, deve ser acompanhado pela formação em matérias empresariais”, comentou.
A negociante Ecita Feliciano acrescentou que as capacitações podem ser feitas em
paralelo com a criação de mais
linhas de crédito facilmente
reembolsáveis para alavancar
os pequenos negociantes.
“Meu grande constrangimento é com o Conselho Municipal de Tete que agravou o
preço das senhas dos vende-

Anita Caetano, estudante

Fernando Zandamela, motorista

dores de 20 para 30 meticais por dia. Este
tipo de acções é que nos prejudicam”,
queixou-se.
Fernando Zandamela, motorista, diz
que as autoridades governamentais deveriam criar facilidades para os empreendedores, desde os aspectos ligados aos
custos de legalização de alguns negócios,
até ao acesso ao espaço, pois há pessoas
com iniciativas, mas enfrentam muitas

Ecita Feliciano, negociante

Admiro Chaliboca, moto-taxista

dificuldades para ter uma parcela de terra para montar seu estabelecimento. O
moto-taxista Admiro Chaliboca afirmou
que todo jovem deve procurar forma de
melhorar a sua vida. Segundo ele, tendo
um emprego é mais prático porque facilmente pode fazer um programa, mas enquanto não aparece, o melhor caminho é
empreender, aceitando as adversidades e
superá-las diariamente.

DUAT equivalentes a uma área
de 1599.68 hectares, contra 81
do ano anterior, numa área de
1394.19 hectares, tendo havido um crescimento de 90.1
por cento. Disse ainda que, no
mesmo espaço temporal foram
emitidos 43 títulos definitivos de DUAT, num espaço de
3.613.92 hectares, contra 26
definitivos, equivalentes a 212
hectares no ano anterior, correspondendo a um crescimento em 65.4 por cento.
Relativamente às áreas comunitárias, seis foram delimitadas, sendo três no distrito de
Marávia, nas comunidades de
Piripiri, Caponda e Capangula, na localidade de Uncanya,
posto administrativo de Malueira e outras três no distrito
de Zumbo, nas comunidades
N’Tendere, Chiba e Ulondo, no
posto administrativo de Muze.
Na mesma ocasião em que
anunciou o lançamento oficial da elaboração do plano de
pormenor, um instrumento
de ordenamento territorial
para os distritos de Macanga
e Tsangano, Sandoca disse,
igualmente, que foram regularizadas 10.373 parcelas, numa
área total de 2.554 711.39 hectares, aos ocupantes de boa-fé,
do sector familiar, nos distritos
de Angónia, com 3972, e Dôa,
com 6401, beneficiando igual
número de famílias.
“Para a eficácia destes
processos foram capacitados
18 líderes comunitários em
matérias de técnicas básicas
de planeamento físico, sendo
13 no distrito de Dôa e cinco
em Marara, que corresponde
a uma realização de 100 por
cento do planificado”, disse
Sandoca.

Reabilitação da EN9 impulsiona desenvolvimento rural

Reabilitação da EN9
num ritmo satisfatório
DECORREM a bom ritmo as
obras de reabilitação da Estrada Nacional número nove
(EN9), num troço de 300 quilómetros, abarcando os distritos de Moatize, Chiúta e
Chifunde, junto ao posto administrativo de Cassacatiza,
ligando o país à República da
Zâmbia, uma empreitada sob
a responsabilidade da concessionária Estradas do Zambeze.
Neste momento, cerca de 140
quilómetros da rodovia já se
encontram totalmente reabilitados, permitindo a circulação
confortável dos automobilistas
que transitam naquele eixo rodoviário do corredor de Tete.
Em contacto com a nossa Reportagem, alguns automobilistas de longo curso e
de transporte de passageiros e
cargas manifestaram, há dias, a
sua satisfação, tendo aproveitado a oportunidade para apelar à empresa concessionária
para acelerar a empreitada até
junto à fronteira com a Zâmbia.
“É bom transitar numa estrada condigna e com sinalização aceitável para a redução de
acidentes assim como o tempo
de viagem”, disse José Joaquim, motorista de transporte
semicolectivo de passageiros e
carga.
Por seu turno, Johnson
Phiris, de nacionalidade zambiana, camionista de longo

curso há anos, usuário frequente do troço Cassacatiza-cidade de Tete, a caminho do
Porto da Beira ou África do Sul,
considerou positivo o trabalho
do Governo de Moçambique
no melhoramento das vias de
acesso, um dos pressupostos
que dinamizam o desenvolvimento sócio-económico do
país.
“Recordo-me que só por
pensar nesta estrada ficava
mal disposto, pois era um autêntico martírio. Bastava atravessar a fronteira para o lado
de Moçambique começava o
sofrimento até Vanduzi, cruzamento de Chimoio, na província de Manica. Por isso, reconheço o esforço do Governo
na melhoria considerável da
transitabilidade”, anotou o camionista zambiano.
Acrescentou que com o
melhoramento da transitabilidade nas estradas de Moçambique, nota-se um grande
desenvolvimento social da população rural, sobretudo a que
vive nos corredores de Tete-Manica e Sofala, acompanhado pela expansão da rede de
energia eléctrica.
Entretanto, a Estradas do
Zambeze, após a paralisação das actividades devido ao
período chuvoso, neste momento encontra-se envolvida
na reparação de alguns troços

danificados ao longo dos 700
quilómetros da rede viária
concessionada à empresa.
Para além da actividade
rotineira de manutenção e reparação de estradas, a empresa
está igualmente a prestar assistência e vigilância no eixo
rodoviário de maior tráfego de
automobilistas para a prevenção de acidentes de viação.
“Sensibilizamos os automobilistas para optarem por
uma condução prudente e defensiva, com vista a evitar acidentes e mortes nas estradas.
Aconselhamos o repouso e não
insistir na condução nocturna”, disse Pedro Santos, director da Estradas do Zambeze,
tendo acrescentado que a empresa tem efectuado actividades de assistência e vigilância,
cobrindo na totalidade os 700
quilómetros de estradas concessionadas, nomeadamente
EN7, EN8, EN9 e EN304.
“A avaliação que fazemos
é positiva, pois os acidentes
de viação têm reduzido significativamente nas nossas vias,
sobretudo nos últimos cinco
anos” congratulou-se a fonte,
elogiando, igualmente, as instituições que incansavelmente
desenvolvem acções tendentes à redução de acidentes
nas estradas, dentre as quais o
INATRO, a ANE e a Polícia de
Trânsito.

Arranca hoje segunda fase
de vacinação contra pólio
ARRANCA hoje, na região centro e norte do país, a segunda
fase de vacinação de bloqueio
contra a pólio. A nível da província de Tete, as autoridades
sanitárias prevêm imunizar,
até domingo próximo, mais de
658 mil crianças menores de
cinco anos.
Para o efeito, o médico-chefe da província, Xarifo
Gentivo, revelou, recentemente, na cidade de Tete, que
foram constituídas cerca de mil
equipas, com perto de cinco
mil membros ao todo que vão
usar a estratégia “porta a porta”, por meio da qual, na primeira fase, se superou a meta
na ordem dos 117 por cento,
vacinando 583 mil crianças
nesta região.
Gentivo explicou que não
obstante o plano a ser usado,
haverá postos fixos de imunização, pelo que apelou aos pais
e cuidadores a levarem os seus
filhos menores de cinco anos
às unidades sanitárias, assim
como deixarem que os seus
educandos tomem a vacina a
ser administrada de forma oral
quando a equipa médica visitar
as suas casas.
“Apesar de termos alcançado a meta, tivemos constrangimentos ligadas a mobilidade das equipas porque a
primeira ronda foi feita na época chuvosa. Houve também
recusas, porque temos seitas
religiosas que precisamos estabelecer diálogo para melhorar
a aceitação de todas intervenções de saúde”, reconheceu.
Acrescentou que a resistência devido à crença religiosa

deu-se em algumas zonas dos
distritos de Angónia, Chiúta e
Moatize, facto que, segundo
o médico-chefe, preocupa o
sector da Saúde, mas não “tira
sono das autoridades sanitárias” uma vez que há um trabalho de desmistificação em

curso junto das seitas e gradualmente o cenário poderá
mudar.
Considerando que as campanhas em curso estão a ser
feitas em resposta ao caso de
poliomielite registado na vizinha República do Malawi,

tranquilizou afirmando que
as autoridades sanitárias malawianas estão, à semelhança
de outros países da região, a
realizar a vacinação de bloqueio que é, segundo Gentivo,
a medida eficaz para conter a
doença.

PUBLICIDADE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA REVISÃO DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO
A Beira Agricultural Growth Corridor convida consultores interessados

que queiram prestar serviços de revisão do currículo de formação de
curta duração a serem ministrados pelo parceiro, o Instituto Agrário de

Chimoio a solicitarem através do e-mail abaixo os TdRs para serviços de
consultoria de revisão e actualização dos currículos de formação de
curta duração em Avicultura, Horticultura e Suinocultura, até ao dia
6 de Maio de 2022.

Email: joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz&partnerships.corridor@gmail.com

Maputo

Beira

Chimoio

T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, n.º 720, R/C Bairro
Central

T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, n.º 1880
Bairro Matacuane

T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel, Bairro 4
www.beiracorridor.org

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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OPINIÃO & ANÁLISE

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022
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Quando a tabela
de Mendeleev for delitada
GATOS russos não podem viajar à Europa. Esta é a decisão
da Federação Internacional de Gatos (FIFe) que proíbe gatos da Rússia de participar em exposições internacionais.
Segundo a FIFe, a decisão foi tomada em conexão com o
início da operação militar especial na Ucrânia. As sanções
dos Estados Unidos, União Europeia e parceiros destes,
como o Japão e Austrália, afectam mesmo tudo, incluindo
gatos.
“Muitas pessoas inocentes morreram, mais ainda ficaram feridas, centenas de milhares de ucranianos foram
forçados a deixar suas casas para salvar suas vidas. Todos
podemos testemunhar a destruição e o caos causadospor
esse acto de agressão sem precedentes. Além disso, nossos colegas amantes de gatos ucranianos estão tentando
desesperadamente cuidar de seus gatos e outros animais
nessas condições difíceis. Estamos muito satisfeitos que
muitos membros dos clubes da FIFe na fronteira com a
Ucrânia, como Polónia, Roménia, Hungria, Eslováquia e
Moldávia, estejam ajudando seus amigos criadores ucranianos”, diz um comunicado publicado no site da FIFe.
No comment!
A proibição à participação de gatos russos em shows
da FIFe no exterior é temporária, vai até 31 de Maio. Dependendo das circunstâncias, a proibição pode ser alargada. Gatos de raça pura criados na Rússia e adquiridos por
cidadãos estrangeiros também não poderão ser registados
nos livros de pedigree da FIFe.
Sem querer ferir os interesses de quem quer que seja,
a preocupação que importa destacar é o posicionamento
político de uma uma organização apolítica, a recorrência
insistente a todos os meios possíveis, objectivando o isolamento total de uma superpotência que ao longo de dezenas
de anos prestou um apoio inestimável aos seus parceiros
do campo socialista que, hoje, por ironia do destino, se encontram em outro lado da barricada, alimentando o neonazismo.
A protecção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos ditou
reacções negativas em cadeia dos Estados Unidos, países
europeus e outros pro-ocidentais (estes apenas fazem parte da Comunidade Internacional, mas actuam como seus
legítimos representantes) e de diferentes organizações internacionais.
Lembremo-nos da suspensão da Federação da Rússia
no Conselho dos Direitos Humanos, da proibição de participação de atletas russos em competições internacionais
sob a bandeira do seu país, entre outros posicionamentos
somente comparáveis àquele que ocorrem em sociedades
sem Estado, de caos completo.
Ao invés do diálogo e recurso aos meios diplomáticos,
desvergonhosamente já se afirma, a partir de Londres e

outras capitais, em pela luz do dia, que “a batalha deve
ser ditada no campo de batalha”, para impedir a vitória da
Rússia, e que as VSU (Forças Armadas da Ucrânia podem
“sem problemas”, atacar alvos no território da Rússia.
Voltando aos gatos, é imperioso que todos saibamos
que até a literatura russa, os escritores russos, os cientistas não escapam. Um e outro que fica é excepção, o que,
logicamente, confirma a regra que se vai falsamente consolidando, considerando o passado e a herança cultural que
une os vários povos do planeta.
Estamos, pois, perante o resultado de uma degradação
completa do pensamento europeu, um processo que se
resume no seguinte: “se não gostas do que Putin faz, então não precisas de conhecer Dostoyevsky”. Nem sequer
Púshkin, Tchaikóvsky, Maksim Górky, se safam (lembram-se do livro “A Mãe?). Afirma-se que a última vez
que uma campanha tão massiva para destruir literatura
censurável teve lugar, foi há cerca de 90 anos pelos nazistas na Alemanha.
Mas quem tem a ver com a Ucrânia é, evidentemente,
Pútin, não é Maksim Gorky, por exemplo. Portanto, que o
leitor destas linhas esteja atento à ilogicidade destas tentativas de destronar os autores cássicos e mesmo contemporâneos. De facto, da maneira como as coisas correm, já
ninguém deve estranhar a imposição de sanções aos gatos.
É recorrente confundir política com arte. Não me refiro à África. Política é toda a actividade relacionada com
a conquista, exercício e manutenção do poder, seja em
Washington, em Bruxelas, ou em Maputo; e política não
é arte de governar, porque nunca foi arte. Há um problema
perigoso no pensamento europeu destes dias, o de confundir política com arte.
Em tempos estudámos a Tabela Periódica de (Dmitri
Ivanovich) Mendeleev que classifica os elementos químicos em ordem crescente de sua massa atómica. Socorrendo-nos da linguagem dos informáticos, podemos afirmar
que este corre o risco de ser delitado para sempre. É russo!
Em 2018, uma informação dava conta de que a Academia Dinamarquesa de Ciências decidiu proibir o estudo
da Tabela Periódica de Elementos Químicos em instituições de ensino. Os livros didáсticos antigos com esta tabela seriam retirados das instituições de ensino dinamarquesas e substituídos por novos. Dizia-se que os elementos
da tabela podem ser usados para actividades subversivas.
E, para fechar este espaço: a Áustria pagará pelo gás
sob um novo esquema de pagamento. As entregas de gás
para o país continuam normalmente. O anúncio foi feito
pelo chanceler austríaco Karl Nehammer. O país é 80 por
cento dependente do gás russo. É mais uma fissura na parede aparentemente lisa!
*PHD em Ciências Políticas

O psicólogo contratado
RUI MENDES

FICHA TÉCNICA

ERA uma vez, num país africano, com aproximadamente trinta e três milhões de habitantes, e um vasto território
rico, mas não se sabia porque o país figurava num dos mais
pobres do mundo, com tanta riqueza que possuía.
Ora, chamou-se consultores internacionais várias vezes para identificar as possíveis causas do empobrecimento
do país e acumulação de dívidas do mesmo. Mas, sempre
os resultados não eram divulgados.
As riquezas deste país são tantas, tantas que só para ter
uma ligeira ideia, além de possuir uma moldura de espécie
marinha invejável, um porte animal terrestre de se tirar o
chapéu, é bem apetrechado de areias pesadas, carvão, gás
natural, caulina, argila, bauxita, alpalite, ferro, cobre, mármore, grafite, calcário, pedras preciosas e semi-preciosas,
ouro, diamante. Todas estas, e outras espalhadas pelas regiões sul, centro e norte desse país.
Uma comissão mista seleccionou pesquisadores, cientistas, gestores, líderes religiosos e tradicionais, para, em
conjunto, procurar formas de tirar o país da situação de
pobreza. Trabalho aturado e árduo durante um ano e meio
(tempo suficiente para se fazer o mestrado), mas, nada.
Até que, depois de várias tentativas, uma médica tradicional, falou de um especialista em saúde mental, que
certamente estaria em condições de salvar o país. Depois
de tanto cepticismo, o tal especialista foi contactado. Este
parecia mais um louco e mendigo, do que um especialista. Lendo “Ilhas na Corrente”, de Ernest Hemingway, foi
abordado nestes termos: Dr. Gostaríamos que fizesse parte
da nossa equipa, para encontrarmos soluções que tirem o
país da pobreza. Tranquilamente respondeu que não gostava de ser tratado por títulos e nem graus, mas sim, pelo
nome. E depois queria selar um contrato de garantia de segurança para si, e família. Depois dos pedidos terem sido
satisfeitos, iniciou-se o trabalho.
Primeiro dia: foram convocadas as pessoas mais influentes e poderosas do país a uma sala, na presença da
comissão mista. E o especialista tomou a palavra, apresentou-se, e em seguida distribuiu envelopes fechados aos
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mais influentes e poderosos do país, pedindo que abrissem
e dissessem se o que estava representado na folha dentro
do envelope, se identificava com o “dono”. Fez-se um silêncio na sala, e logo a seguir à abertura dos envelopes,
murmúrios abafaram a sala, e logo depois os convocados
resmungavam furiosos.
“ Bem, excelências, sou psicólogo, e, posso notar que
todos não gostaram do que está representado na folha. Posso saber o motivo?” Em uníssono responderam que o que
estava na folha não tinha nada a ver com eles.
O psicólogo tinha colocado figuras representativas às
riquezas do país e distribuído propositada e erradamente
aos convocados. Depois pediu que colocassem as folhas na
mesa. Logo a seguir, gerou-se uma confusão na sala, porque cada um(a) queria identificar a folha contendo a imagem da riqueza por ele(a) explorada. Estavam identificados “dono(a)s” das riquezas do país. Terminou o encontro.
Segundo dia: o psicólogo solicitou aos convocados que
desenhassem numa folha o que mais os deixava felizes.
Este era um teste de personalidade.
Terceiro dia: o psicólogo divulgou os resultados dos
testes e os que mais se destacavam foram: mesmo não
sendo uma perturbação de personalidade, a cleptomania. A seguir, notou-se muito egocentrismo nos resultados dos testes, perturbação narcisista de personalidade,
logo, desenvolveu-se perturbação dependente em relação
à riqueza explorada. Como histriónicos, grande parte
desenvolveu a perturbação antissocial de personalidade
e também boderline em relação à riqueza (ou tudo, ou
nada). Depois da divulgação dos resultados dos testes
houve um desenvolvimento da perturbação paranóica de
personalidade, pensando sempre em fugir, desconfiando,
consequentemente despoletou a perturbação evitante de
personalidade. Por isso, quando foram convocados para
o quarto dia, já ninguém se encontrava no referido país,
temendo a reacção do povo enfurecido. E foi nesse quarto
dia que a riqueza foi equitativamente distribuída e devolvida ao país.
O psicólogo contratado voltou à sua leitura e vida pacata ao quinto dia.
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Finalmente os DUAT
chegam a Matendene
NDZOKORWANE WA KENDENE
MUITOS são os leitores que, por diversas ocasiões,
escreveram para esta página abordando a questão da
demora na atribuição dos documentos do Direito de
Uso e Aproveitamento da Terra, particularmente por
parte dos munícipes do bairro de Magoanine “C”,
vulgo Matendene, na cidade de Maputo.
A insistente abordagem desta questão não é sem
razão, pois, há mais de dez anos que o Conselho Municipal vem prometendo fazê-lo depois que, salvo algum equívoco do meu lado, no primeiro mandando
do Dr. Eneas Comiche como chefe da edilidade da
capital do país procedeu àquele acto a alguns munícipes do bairro vizinho de Zimpeto, em cerimónia
havida na Escola Secundária Quisse Mavota, no
quadro da campanha de atribuição massiva daqueles
documentos que garante o acesso seguro à terra por
parte dos cidadãos.
De lá para cá nunca mais se procedeu à atribuição dos tão desejados documentos senão só pro-

messas. Por pelo menos três ocasiões de anos muito
separados, as autoridades municipais, através das estruturas administrativas do bairro, orientaram os residentes a juntar toda a documentação necessária para
a atribuição dos DUAT’s. Só há poucos dias é que
se deu uma luz no fundo do túnel de que isso poderá
, finalmente, ser um facto com a entrega, pelos chefes de quarteirão, de comunicações de despacho de
regularização de DUAT’s.
Trata-se de despacho do Presidente do Conselho
Municipal da cidade de Maputo, Eneas Comiche,
datado de 29/11/2021 mas que só agora, passados
cerca de cinco meses, a Direcção de Serviço Municipal de Ordenamento territorial e Construção,
através das estruturas de base, fez chegar aos interessados.
No entanto, mais vale tarde do que nunca, pois,
muitos sãos os residentes deste bairro que se viam
atados na concretização dos seus projectos, quer de
construção habitacional, quer de outras infra-estruturas económicas em razão da falta dos documentos

que lhes garantisse acesso a terra segura. Apesar
deste facto, estou em crer que muitos outros residentes não terão o seu sonho, tão muito esperado,
concretizado por causa das elevadas taxas cobradas para a regularização dos documentos. No total
são 2.937,50 meticais, dos quais 2.787,50 meticais
são referentes à taxa do DUAT e 150,00 da taxa de
emissão da Planta Topográfica.
Penso que são valores que poderão não estar ao
alcance de muitos munícipes, sobretudo se se atender à situação conjuntural que atravessam, o mesmo
que acontece com o próprio município e o país, em
geral.
Talvez recordar que, os residentes do Matendene são reassentados depois de terem sido afectados pelas cheias do ano 2000 nos diversos bairros da cidade, sendo que muitos deles ainda não
se refizeram os efeitos daquela calamidade, a que
se juntaram tantas outras como é o caso da pandemia da Covid-19 agora agravada com a guerra
na Ucrânia.

Que aspectos a potenciar na educação
tendo em conta Covid-19?
CALISTO RUI
UM dos sectores que ficou seriamente afectado pela pandemia do novo coronavírus é o da
educação. Uma das medidas tomadas imediatamente pelo governo para evitar a propagação da doença foi o encerramento das escolas.
O encerramento das escolas fez com que
os alunos deixassem de receber aulas presenciais, o que significou para o sector de educação o redobrar de esforços no sentido de
se reinventar para fazer face a este desafio.
E uma das formas encontradas para manter
os alunos actualizados sobre os conteúdos foi
o recurso às tecnologias de informação e comunicação. Mas, é por nós sabido que este
recurso não está disponível para maior parte
da população. Entretanto, tinha que haver um
começo.
Assim, várias tentativas foram feitas desde a mobilização dos alunos, pais e encarregados de educação para o levantamento de
fichas nas escolas até programas radiofónicos
e televisivos direccionados aos alunos. Efectivamente, os professores fizeram esforço em
elaborar matérias com conteúdos claros que
serviram, igualmente, para reavivar a nossa
memória também dos pais e encarregados de
educação que passaram a se familiarizar com
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os conteúdos. Mas, repito: nem todos tiveram
acesso.
Nem todos, senão a maioria teve acesso a
estes conteúdos, sendo que o sector de educação, após algum relaxamento tendo em conta
o número de infecções, internamentos e óbitos, foi ajustando o calendário escolar com os
momentos de avanço e recuo em função da
evolução da covid 19.
Sendo assim, houve preocupação em municiar os alunos de conhecimentos essenciais
que os possibilitassem avançar para as classes subsequentes. Quero acreditar que não foi
fácil para ninguém pois, a palavra de ordem
sempre foi reinventar-se. Em todos os sectores de actividade houve necessidade de se
reinventar.
Mas, tudo indica que a pandemia está
longe do fim, não obstante estar a conhecer
abrandamento. Deste modo, vale a pena sugerir ao sector de educação para fazer a avaliação sincera do nível de aprendizagem dos
alunos, que não sejam exames, para aferir o
seu grau de conhecimento e preparação, de
modo que onde houver lacunas consideradas
básicas, não se permita que os erros sejam replicados nas classes subsequentes.
O ensino técnico profissional deve ser objecto de análise, sabido que ficou seriamente
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afectado, tanto mais que as aulas online não
chegavam a todos. Igualmente nem todas as
áreas era possível receber aulas usando esse
método. Sendo assim, é preciso reflectir sobre o perfil dos que foram graduados, tendo
em conta as exigências do mercado.
Aliás, o patronato está sempre preocupado com um produto de qualidade que deve ser
garantido pelas escolas de formação.
Em relação às classes iniciais, atenção especial deve ser dada por esta ser a base de
preparação para as classe subsequentes. Com
a pandemia, ainda no arranque do ano lectivo
2020, as crianças nem sequer tinham adquirido a habilidade necessária para pegar o lápis
e cumprir com as recomendações dos professores para aperfeiçoar a escrita e a leitura.
Que atenção está a ser dada a estes alunos?
Sou de opinião que as crianças que se matricularam em 2020 e 2021, de modo particular, merecem atenção redobrada porque as
suas aulas tiveram vários momentos de interrupção e sem possibilidade de se exercitar em
casa, exceptuando aqueles casos em que os
pais e encarregados de educação ou pessoas
próximas aproximaram-se para ajudar.
Por isso, pede-se um acompanhamento,
reflexão e tomada de medidas para continuar
a elevar a qualidade de ensino no país.
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SISTEMA INTEGRADO

SEGUNDO INS

Doenças crónicas
afectam quatro
em cada 10 adultos

“Sala de Futuro” introduz
novas técnicas de ensino
“A intenção é explorar as
componentes de ciências e robótica, tecnologia para integração das áreas de STEM, e transformá-las para uma geração
que num futuro próximo possa
servir o país, região e planeta.
É importante que todos saibam
que Moçambique faz parte do
mundo global”, sublinhou Ferrão.
A “Sala do Futuro” permite
uma experiência aplicada, digital e interactiva, combinando
tecnologia e inovação, trabalhos
colaborativo e conjunto entre
estudantes em sessões remotas e presenciais, comentário
para professores e palestrantes
aprimorarem os seus métodos
de ensino e comunicação em
tempo real.

Docentes do STEM desafiados a fazer da “Sala de Futuro” um trampolim para o desenvolvimento

O

MINISTRO da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior, Daniel Nivagara, quer ver docentes da área de Ciências, Tecnologias, Engenharias
e Matemática (STEM) a tornar
a iniciativa “Sala de Futuro”
relevante, por forma a contribuir para o desenvolvimento
sócio-económico dos moçambicanos, através da aplicação
de novas técnicas de ensino
integrado que permitem a utilização de tecnologias, ensino
experimental e a promoção de
práticas cooperativas e colaborativas.
O desafio foi lançado semana passada durante a visita
de trabalho à “Sala de Futuro”

estabelecida no Campus da
Universidade Pedagógica de
Maputo, a primeira das quatro
previstas no país.
Nivagara explicou que a sala
é um espaço multidisciplinar
que serve de oficina pedagógica para o ensino integrado
em STEM, equipada com kits
de ciências, robótica e equipamento digital que permitirá a
integração de várias áreas do
saber no mesmo espaço através de novos métodos de ensino para o desenvolvimento de
competências para aprendizagem baseada na resolução de
problemas da realidade.
O dirigente revelou que o
projecto foi desenhado para a
aplicação de novas técnicas de

ensino integrado e permite a
rápida comutatividade entre
o sistema clássico, utilização
de tecnologias, ensino experimental e a promoção de práticas cooperativas e colaborativas para a maximização dos
resultados de aprendizagem
e de resposta aos novos estímulos com que a juventude se
depara.
Com esta visão, pretende-se segundo o ministro, melhorar a aprendizagem em todos
os sistemas (Ensino Superior,
Educação Profissional e Ensino
Geral), atrair mais estudantes
na área de STEM, aumentar a
investigação, o gosto por está
área e sua relevância na vida dos
moçambicanos.

Este plano foi pensado para
um trabalho em rede, com a
realização de sessões de formação síncronas, filmagens
dos professores para a posterior partilha de aulas com os
orientadores, ou para realizar
conteúdos multimédia a serem
utilizados com outros colegas e
alunos.
O reitor da Universidade
Pedagógica de Maputo, Jorge
Ferrão, manifestou satisfação
pelo facto de a sua instituição
ser pioneira no estabelecimento da “Sala do Futuro” em Moçambique. Reafirmou o compromisso de transformar este
espaço numa referência para
produção de novas técnicas de
produção científica.

QUATRO em cada 10 adultos
em Moçambique sofrem de
hipertensão arterial, revelam
resultados da investigação biométrica divulgados ontem, na
cidade de Maputo, pelo Instituto Nacional da Saúde (INS).
A informação foi tornada
pública no quadro das actividades da Unidade de Investigação Biomédica de Mavalane
(UIBM), um centro de pesquisa
adstrito à delegação provincial
do INS da cidade de Maputo,
situado no Hospital Geral de
Mavalane.
O acto enquadra-se no
“Dia Aberto da UIBM”, um
programa que envolve a comunidade hospitalar e a sociedade
em geral nas actividades biomédicas, para além da divulgação de resultados técnicos-

-científicos desenvolvidas por
esta entidade.
Segundo Ana Olga Mucumbi, cardiologista e responsável pela UIBM, as doenças
crónicas ou não-transmissíveis
estão a aumentar de forma acelerada em todo o país e estão
ligadas à urbanização e ao envelhecimento da população.
Acrescentou que, devido à
tendência crescente do registo destas enfermidades, o INS
estabeleceu como prioridade
a sua pesquisa e vigilância.
“É neste contexto que a
UBIM tem duas subunidades,
uma para doenças crónicas
e outra para as infecciosas”,
explicou.
Em relação às doenças
não-transmissíveis comuns
no país, a cardiologista des-

tacou a hipertensão arterial,
uma das causas de enfermidades em adultos, e diabetes, patologia onerosa para
o Sistema Nacional de Saúde
pois os doentes necessitam de
tratamento demasiado especializado.
Mucumbi indicou que
num estudo realizado pelo
INS nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula, abrangendo cerca de oito mil doentes recebidos nos serviços de
urgências, constatou-se que
mais de quatro mil pacientes
sofrem de doenças não-transmissíveis.
“Quer dizer, metade das
pessoas que vão ao Banco de
Socorros no país têm doenças
crónicas e a outra infecciosas”,
apontou.

BAD apresenta saída
resiliente das crises em África
UMA série de recomendações para ajudar o
continente africano a sair mais resiliente da
“crise quádrupla” que contribui para deteriorar as condições de vida da população
serão apresentadas em Maio, na cidade de
Acra, Gana, nos encontros anuais do Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD).
“Conhecemos todos os desafios que
enfrentamos, aumento dos preços de alimentos por causa das alterações climáticas,
da Covid-19 e mais recentemente da crise
na Ucrânia. Temos uma crise quádrupla e
se conseguirmos cristalizar todos estes assuntos serão dadas recomendações sobre o
caminho a seguir para África lidar com estas
crises e sair delas mais resiliente”, disse o
economista-chefe em exercício e vice-pre-

sidente de Governação e Gestão do Conhecimento do BAD, Kevin Urama.
Falando numa conferência de imprensa virtual, de lançamento dos Encontros
Anuais do BAD, que decorrem entre 23 e 27
de Maio em Acra, o responsável explicou a
escolha do tema da reunião - “Alcançar a
Resiliência Climática e uma Transição Energética Justa para África”.
“Quem conhece bem o desenvolvimento de África sabe que o continente irá acolher
a COP27 - Conferência das Partes sobre Alterações Climáticas, no Egipto - e sabemos
que as alterações climáticas serão um factor
de mudança para a trajectória do desenvolvimento global e África, como sempre, terá
implicações significativas da transição cli-

mática”, afirmou. Urama lembrou que, além
de ser uma instituição financeira, o BAD é
também um “banco de conhecimento”,
pelo que nos encontros anuais, presenciais
pela primeira vez, desde antes da pandemia,
terão eventos sobre resiliência climática,
economia digital, empregos verdes para jovens e mulheres e apoio à resiliência climática no agro-negócio africano. O BAD tem
sido líder no esforço em torno das alterações
climáticas. Entre 2020 e 2025 duplicou o financiamento climático para apoiar os países
africanos a aumentar a resiliência para 25 mil
milhões de dólares (1,5 bilião de meticais),
quando nos cinco anos anteriores usou cerca
de 13 mil milhões de dólares (850 mil milhões de meticais). (Lusa)

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar,
Prédio Hamburguesa-Matola

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do
Tribunal Judicial da Província
de Maputo, nos Autos de Acção
Declarativa de Condenação
com Processo Ordinário,
registados sob o nº 03/22/B,
pendentes nesta Secção correm
éditos de 20 (vinte) dias,
contados da segunda e última
publicação deste anúncio,
citando o réu LUÍS MAGAIA,
com
última
residência
conhecida no Bairro Intaka 1,
contactos: 84-2590670/840644472, actualmente em
parte incerta, para no prazo
legal de 20 (vinte) dias, que
começa a contar findo o dos
éditos, contestar, querendo
os presentes autos, que lhe
move o autor CONSTANTINO
LÁZARO MACHAVA, pelos
fundamentos constantes da
petição inicial, cujo duplicado
se encontra à disposição do
citando no Cartório deste
Tribunal, onde poderá ser
solicitado em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de
expediente. Advertindo-se-lhe
de que a falta de contestação,
importa a confissão dos factos
articulados pelo autor.
Matola, aos vinte e um dias do
mês de Abril do ano dois mil e
vinte e dois
O Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Berta Cecília Bruno de
Morais Tiane

3957

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea c) do n.º 2, do artigo 32 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 n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
Nº de
ordem
01
02
03
04
05

Objecto do concurso

Concurso Limitado
N° 11J000041/
CL/0001/2022
Concurso Limitado
Fornecimento de géneros
N° 11J000041/
alimentícios
CL/0002/2022
Prestação de serviços
Concurso Limitado
de fornecimento de
N°11J000041/0003/
passagens aéreas
CL/2022
Prestação de serviços
Concurso Limitado
manutenção e reparação
N°11J000041/
de aparelhos de arCL/0004/2022
condicionado
Prestação de serviços de Concurso Limitado
manutenção e reparação
N°11J000041/
de viaturas
CL/0005/2022
Prestação de serviços de
segurança estática

06

Prestação de serviços de
manutenção e reparação
de bens e imóveis

07

Prestação de serviços de
manutenção e reparação
da rede eléctrica

08
09

Modalidade de
Concurso

Fornecimento de toner

Prestação de serviços de
limpeza e jardinagem

Concurso Limitado
N°11J000041/
CL/0006/2022

Concurso Limitado
N°11J000041/
CL/0005/2022
Concurso Limitado
N°11J000041/
CL/0005/2022
Concurso Limitado
N°11J000041/
CL/0005/2022

10

Valor de
Adjudicação
incluindo IVA

11

DALO SEGURANÇA

1.275,000,00MT

12

TUTI COMERCIAL

681.232,50

COTUR, LDA

700.000,00

GM PROJECT

96.234,64

Nome do
concorrente

AUTO SAMBATE
MAPA
EMPREENDIMENTOS

250.000,00
Lote I-49.749,52

13

14
15
16

Lote II-298.181,21
Lote III-298.181,21

17

GM PROJECT, EI

65.163,84

19

LAIRY TABACARIA

541.200,00

CL CLEAN UP

554.580,00

CN CONSTRUÇÕES

18

Concurso de
Pequena Dimensão
N°11J000041/
PD/0005/2022
Concurso de
Prestação de serviços de Pequena Dimensão
aluguer de viaturas
N°11J000041/
PD/0005/2022
Concurso
Prestação de serviços de Por Cotacao
transporte de expediente N°11J000041/
CC/0005/2022
Concurso
Aquisição de material de Por Cotação
higiene e limpeza
N°11J000041/
CC/0005/2022
Prestação de serviços de
manutenção e reparação
da agua e esgoto

NDZAKENE
CONSTRUÇÕES, EI
A.A. TRUCKS, LDA
CORRE-CORREIO
EXPRESSO DE
MOÇAMBIQUE
PITAMBAR BAZAR
LIMPOMPO

Prestação de serviços
Concurso
de manutenção da
Por Cotação
máquina de identificação
N°11J000041/
biométrica
CC/0005/2022

SAVE SEGURANÇA
DELÍCIAS DE
ASSIMINA

Fornecimento de lanches
Ajuste Directo
e refeição
Fornecimento de
tonner para maquina
fotocopiadora

Ajuste Directo

Prestação de seguro de
viaturas da mini -bus

Ajuste Directo

Fornecimento de
recargas da movitel

Fornecimento e
montagem de cotinas

TOUCH SOLUTION,
LDA
MOVITEL, SA

Ajuste Directo

Ajuste Directo

ÍNDICO SEGUROS
CASA DAS CORTINAS,
EI

Lote I- 73 575,45
Lote II-121 434,40
Lote III- 91 283,40
420.000,00
200.000,00
176.785,00

57.915,00
320.000,00
10.500,75
204.000,00
162.010,77

123.668,20

Xai -Xai,, Abril de 2022
A Assinatura
(Ilegível)

83

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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“KWOMBA KWA ÍNDICO”, NO DIA DA DANÇA

Casimiro Nhussi
apresenta bailado
de alegria e esperança

Jazz conforta
doentes
do HCM

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
28 de Abril de 2022

PEMBA

29/23

LICHINGA

21 /14

TETE

NAMPULA

31 /23

28/21
QUELIMANE

O

BAILADO “Komba
kwa Índico”, dirigido por Casimiro
Nhussi, é uma das
principais propostas
do Dia Internacional da Dança, amanhã, 29 de Abril.
O espectáculo, que terá
lugar no Estúdio Auditório
da Televisão de Moçambique
(TVM), é apresentado pela
Agência de Apoio, Desenvolvimento e Promoção da Cultura Moçambicana (VINA) e
resulta duma parceria entre
esta, a Chitará Produções,
TVM e Rádio Moçambique
(RM), razão pela qual será
transmitido em directo nestes

órgãos públicos de comunicação social.
Com quarenta anos de
carreira como bailarino, o coreógrafo e músico, sempre
preocupado em representar
as marcas profundas da moçambicanidade e africanidade, apresentará uma obra que
convoca a alegria, perseverança e esperança no futuro do
país.
O bailado “Kwomba kwa
Índico” expressa o mosaico
cultural do país e faz um cruzamento entre música, dança,
poesia e teatro.
É neste sentido que subirão ao palco a actriz Lucré-

Escritor Negro
publica paixão
e dor de “Carla”
“CARLA – Uma história de
paixão e dor”, uma novela
de Negro, nome artístico de
Raimundo Manuel, será oficialmente lançada hoje, pelas
17.00 horas, no “Camões”,
cidade de Maputo.
O livro, chancelado pela
editora Kulera, será a apresentado pelo escritor Sérgio
Raimundo e pela docente Benilde Matsinhe, numa sessão
que contará com “performances” musicais de Rage e
Onésia Muholove.
“Carla” é uma novela baseada em factos reais, cuja
trama gira em volta de uma
personagem (Carla), apaixonada cegamente por um
homem que acreditava ser
perfeito, mas que acaba demonstrando ser o contrário
do que ela esperava, levando-a, ao longo da relação,
para uma situação de humi-

lhação, destruição e violência psicológica.
Segundo o jornalista e
ensaísta José dos Remédios,
Carla é uma personagem sem
rosto ou com uma cara imperceptível, mesmo a condizer com a capa.
“Seja qual for o cenário, a protagonista da história é apresentada à laia de
uma personificação exacta e
exaustiva. Portanto, no plano real, Carla não é ninguém,
todavia, é toda mulher vítima de escolhas incoerentes”,
explicou.
Negro nasceu na província de Nampula, a 28 de
Agosto de 1988.
É também poeta, declamador e contador de histórias.
Trabalha como assistente
de comunicação, apoia o activismo social e fez teatro.

cia Paco, a escritora Paulina
Chiziane, os músicos Muzila,
Xixel Langa, Dodó e Stewart
Sukum e o bailarino Lulu Sala,
como convidados.
Os artistas foram chamados por se entender que as
suas disciplinas espelham a
diversidade do número e a sua
exigência interpretativa, bem
como por serem movidos pela
vontade de deixar mensagens
segundo as quais, como país e
povo, Moçambique tem muita
riqueza por explorar.
“A melhor maneira de descrever este bailado é referir-se
a ele como um canto do povo.
É o canto ou o sorriso do povo.

Um poema de encorajamento,
um poema de reconhecimento
dos nossos valores”, disse Casimiro Nhussi.
Para o artista, no meio de
várias adversidades, o país precisa de energias positivas para
seguir em frente. Portanto,
encontrou na dança o espaço perfeito para expressar este
sentimento e visão.
“Este bailado é sobre a importância de levantar a moral,
apoiar os jovens ou velhos, com
pensamentos negativos, segundo os quais o país está mal.
Sim, está mal, não há dúvidas,
mas há coisas boas, sobretudo
neste momento em que estamos a sair da pandemia”, continuou.
Na sua opinião, mais do que
reclamar, os moçambicanos
devem usar as suas forças para
erguer o país, uma obra em
construção. “Há esses entretantos, mas temos que olhar no
lado alegre que Moçambique
tem, não somente terrorismo
e tristeza. Temos um lado bom
por onde olhar e estarmos orgulhosos”, considerou.
Entende ainda que em cerca de dois anos de sacrifícios,
devido às restrições impostas
pela Covid-19, terrorismo em
Cabo Delgado e outras dificuldades sócio-económicas, Moçambique soube esforçar-se
para manter a paz e esperança.
“Apesar de tudo, somos ricos como país, apesar de tudo,
o país é belo e é um dos melhores para se viver, apesar de
tudo, há alegria, há liberdade,
há esse lado bom”, concluiu.
Casimiro Nhussi é dançarino, coreógrafo, instrutor
de dança e músico profissional. Foi director artístico da
Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD), cargo que
exerce na única Companhia
Africana de Dança Contemporânea de Winnipeg (NAfro
Dance Productions, no Canadá), a qual é membro fundador
.
Como músico destaca-se
com os álbuns “Xakunamata”,
“Ho Yala” e “Ximbombo”. Foi
cinco vezes indicado ao prémio Western Canadian Music,
um evento anual de premiação
musical na parte ocidental do
Canadá.

BEIRA

27 /22

VILANKULO

Moreira Chonguiça, à esquerda, no HCM

O SAXOFONISTA Moreira
Chonguiça e banda efectuam
hoje uma visita ao Hospital
Central de Maputo (HCM),
que culminará com a realização, nesta unidade sanitária,
de um concerto musical no
âmbito das celebrações do
Dia Internacional do Jazz, a
assinalar-se este sábado.
O evento, que resulta
duma parceria entre o músico e o HCM, iniciará às 9.00
horas e contará com a presença do Ministro da Saúde,
Armindo Tiago, representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO)
em Moçambique, corpo diplomático, parceiros de cooperação, entre outras figuras.
Para além do concerto no
Anfiteatro do Departamento
de Ortopedia, será efectuada
uma visita ao Serviço de Oncologia do HCM e uma oferta
de água mineral.
Moreira Chonguiça, que

29 /18
é também etnomusicólogo
e activista social, fará ainda
uma contextualização sobre o Dia Mundial do Jazz,
anualmente assinalado a 30
de Abril, a fim de destacar o
jazz e seu papel diplomático de unir pessoas de todo o
mundo.
A efeméride, a nível
mundial, é liderada pela búlgara Irina Bokova, antiga directora-geral da UNESCO, e
pelo lendário pianista e compositor de jazz Herbie Hancock, que é embaixador desta organização para o diálogo
intercultural e presidente do
Herbie Hancock Institute
of Jazz, de Nova Iorque, nos
Estados Unidos, com a qual
Morreira Chonguiça também
trabalha.
Chonguiça é parceiro da
UNESCO, desde 2016, para
a concepção e produção das
celebrações do Dia Internacional do Jazz em Moçambique.

“SAUDARTE”

Arte de promover
o direito à saúde
USAR a arte para promover uma reflexão sobre o exercício
do direito à saúde é o propósito do sarau cultural “SaudArte”, que terá lugar sexta-feira na Fundação Fernando Leite
Couto, cidade de Maputo.
O evento, que faz parte da campanha nacional de activismo e direito à saúde “Activa-te”, também visa consciencializar as pessoas sobre activismo e ampliar o debate
acerca da saúde, inclusão e género.
Neste sentido, para além da exibição de manifestações
artísticas, o evento multidisciplinar abrirá um espaço de
debate com o envolvimento de plateia, artistas e especialistas na área da saúde e direitos humanos.
O sarau contará, ainda, com a presença do rapper e activista social Dice, dos poetas Ivandro Sigaval, Ema de Jesus
e Lorna Zitha, do grupo de dança A.Comunichiv e do grupo
teatral Incluarte.

XAI-XAI

26 /18
MAPUTO

28 /16
MARÉS
PREIA-MAR - Às 2.46 horas e às 15.03,
com 3.1 e 3.1 metros, respectivamente

LUA NOVA, com Eclipse Solar Parcial, no sábado às 22:28 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Um burro carregado de livros não é doutor”
- Provérbio popular
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM ELVES - “ROPE
SKIPPING” 		
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO

Obras para escavação e
contenção periférica Projecto de Edifício do
Tribunal Supremo

SS CONSTRUÇÕES
MOÇAMBIQUE, LDA

18:00 PRIMEIRA PÁGINA		
DIRECTO
19:00 JORNAL DE DESPORTO		
DIRECTO

08:30 PARLAMENTO: INFORME
DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA		
DIRECTO/AR

21:00 QUINTA À NOITE		
DIRECTO

10:30 ANTENA DO SOLDADO		
REPETIÇÃO
11:00 PARLAMENTO: INFORME
DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA		
DIRECTO/AR
12:00 NOTÍCIAS		
12:05 TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM”		
CAPÍTULO 27/82
13:00 JORNAL DA TARDE 		
DIRECTO

19:50 PUB		
20:00 TELEJORNAL

DIRECTO

22:00 TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM”		
CAPÍTULO 28/82
23:00 MOÇAMBIQUE DIGITAL		
REPETIÇÃO
23:30 CANAL ZERO REPETIÇÃO
00:00 PRIMEIRA PÁGINA		
REPETIÇÃO
01:00 JUNTOS À TARDE		
REPETIÇÃO
02:00 NÓS MULHERES		
REPETIÇÃO
03:00 CONEXÃO NAMPULA		
REPETIÇÃO

16:00 NOTÍCIAS		

04:00 MITOS E TABÚS: EM CONVERSA COM FILIPE ARONE		
REPETIÇÃO

16:05 CONEXÃO NAMPULA		
DIRECTO / NAMPULA

04:50 QUINTA À NOITE		
REPETIÇÃO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS

05:40 HINO NACIONAL

00:20- FLASH CULTURAL

No âmbito da aplicação 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, na sua alínea f), do artigo 44, comunica-se o seguinte:
Adjudicado

17:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM ELVES - “ROPE
SKIPPING” 		

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Objecto

MOÇAMBICANAS
DIRECTO

08:00 CONVERSAS EM CASA
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”
REPETIÇÃO

15:05 JUNTOS À TARDE DIRECTO

COFRE DOS TRIBUNAIS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

BAIXA-MAR - Às 9.04 horas e às 21.11
com 0.9 e 0.8 metros, respectivamente

FASE DA LUA

15:00 NOTÍCIAS		

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

48/CT/
UGEA/2022

INHAMBANE

27 /20

14:00 NÓS MULHERES GRAVADO

PUBLICIDADE

N.º do Concurso

27 /23

CHIMOIO

22 /14

Valor

108,076,420.00MT

Maputo, aos 28 de Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
3704

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”
16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

40:15- PROFISSOES

17:15- COMPASSO

04:57- HINO NACIONAL

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

06:00- JORNAL DA MANHÃ

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

08:15- INSS

19:30- JORNAL DA NOITE

08:30- PARLAMENTO

20:00- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE

21:10- ÚLTIMO TEMPO

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

13:00- QUESTÃO DE FUNDO

23:15- INSS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03,04, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30,14,15,16,17, 18,19:30,
21,22:00 E 23:30 HORAS.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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KEVIN ARNOLD
KARL PITZER

KEVIN ARNOLD
KARL PITZER

FALECEU

JAIRO
EMMANUEL
VIRGÍNIA
MASSUNGA
(10º ano de eterna saudade)

FALECEU

Filhos, pais, irmãos,
esposa e demais familiares comunicam que as cerimónias fúnebres
do seu ente querido KEVIN ARNOLD KARL PITZER, falecido no
dia 24/4/2022, se realizam amanhã,
dia 29/4/2022, pelas 9.00 horas,
na capela do HCM, seguidas de
cortejo fúnebre até ao Cemitério
de Lhanguene, em Maputo, onde
decorrerão os últimos actos, pelas
11.00 horas.
3988

LISETE LOPES
HONRADO
CANOTILHO

A Direcção Geral da Construa/Build
iT, Lda. comunica que as cerimónias fúnebres do Sr. KEVIN ARNOLD KARL PITZER, Presidente
do Conselho de Administração do
Grupo Construa, Lda, falecido no
dia 24/4/2022, se realizam amanhã,
dia 29/4/2022, pelas 9.00 horas, na
capela do HCM, seguidas de cortejo
fúnebre até ao Cemitério de Lhanguene, em Maputo, onde decorrerão
os últimos actos, pelas 11.00 horas.

3995

FALECEU

Seus pais Sanil e Raquel Issá,
tios Nóno, Shila e Nino, madrinha Sheila,
primos e demais familiares comunicam que
amanhã, sexta-feira, dia 29/4/2022, às 18.00
horas, haverá missa de NAHEEL JÚLIO ISSÁ
FRANCISCO, na Paróquia Nossa Senhora de
Assunção (Liberdade) e sábado, dia 30/4/2022,
às 10.00 horas, deposição de flores no Cemitério da Texlom. Paz à sua alma.
3991

HORÁCIO
MACANDZA

DOMINGOS
CHONALDO NEVES
GUIAMBA

FALECEU

FALECEU
Foi com profunda mágoa e consternação que nós as Xikitikas
Xikes tomamos conhecimento do desaparecimento físico do
senhor DOMINGOS CHONALDO NEVES GUIAMBA, pai da
nossa amiga e irmã Ermingarda Diogo (Mimy), ocorrido no dia
26/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
28/4/2022, pelas 11.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Igreja Santa Ana da Munhuana.
Querida Mimy, perder um membro da família directa, como um
pai é um facto muito difícil de entender, viver e ultrapassar; daí
que os nossos pensamentos e orações estão contigo e com
a tua família neste momento tão difícil. Que a alma do teu pai
encontre a paz eterna.

(6º mês de eterna saudade)
Lá foram os 6 meses como miragem… Morrer jovem é traição… É deixar para trás sonhos, anseios e paixão. É terminar a caminhada antes
de provar o doce das conquistas, malhas não recebidas, diplomas
não declarados. É com muita dor e saudade que seus pais, irmãos,
esposa, familiares e amigos recordam a passagem do 6º mês do
desaparecimento físico do seu ente querido EFRAIM THEMBA DINIS
MATSOLO. Desta forma comunica-se a realização no sábado, dia 30/4/2022, de orações em
sua memória, estando previstas às 17.00 horas, na sexta-feira, dia 29/4/2022, em casa dos
pais, a deposição de flores na sua última morada no Cemitério da Marinha, na KaTembe,
pelas 8.00 horas, de sábado, dia 30/4/2022, seguida de orações na casa dos seus pais na
Cidade da Matola “A”. Paz à sua alma.						 4006

Seus filhos Gilberto, Ludovina Ivony, José Casimiro, Ricardina, Maria Isabel e Dulcinda, netos e
demais familiares comunicam o falecimento do seu
ente querido ISABEL MUSSANE, ocorrido no dia
26/4/2022, cujo funeral se realiza amanhã, sexta-feira, dia 29/4/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério
de Michafutene, antecedido de velório, na Igreja
Anglicana Paróquia de São Estêvão Lourenço, pelas
11.00 horas. Paz à sua alma.
3711

DOMINGOS
CHONALDO
NEVES GUIAMBA
FALECEU

Sua esposa Felicidade Amélia
Jacinto Guiamba, filhos Crisalda (em memória), Idalécio, Ermingalda e Felicidade (Da), genro Diogo e
netos comunicam com profunda dor e consternação
o desaparecimento físico do seu ente querido DOMINGOS CHONALDO NEVES GUIAMBA, ocorrido
no passado dia 26/4/2022, no Hospital Central de
Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 28/4/2022,
no Cemitério da Texlom, pelas 11.30 horas, antecedido de velório, na Igreja Santa Ana da Munhuana,
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.
5246

Hélder e Constância Munguambe comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do seu
compadre HORÁCIO MACANDZA, ocorrido
no dia 25/4/2022, na sua residência, vítima de
doença, cujo funeral se realizou ontem, dia
27/4/2022, no Cemitério das Mahotas (Nwaxitsene). À família e em especial ao Cláudio
Macandza, endereçam as mais sentidas condolências.
3691

3710

EFRAIM THEMBA DINIS MATSOLO

(Agradecimento)
Seu esposo Marinho Fungulane,
filhos Paulo e Marlon, afilhados,
amigos e demais familiares, na
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, servem-se deste meio para agradecer a todos pelo
apoio moral e material prestado neste momento
de dor e consternação pela perda do seu ente
querido BERNARDETE FUNGULANE, ocorrido no
dia 29/3/2022, no Hospital Provincial de Pemba.
Mais informam que rezam missa em sua memória,
na Paróquia Santo Agostinho, em Pemba, no dia
29/4/2022, pelas 17.00 horas e na Paróquia de Coalane, na cidade de Quelimane, no período da manhã
do dia 30/4/2022. Paz à sua alma! 		
37

ISABEL
MUSSANE

(8º dia)

José Luís Cabaço e Rita Chaves com profunda tristeza enviam aos primos queridos Elsa,
Marina, Genas, Sandra, Daniel, Jéssica, João
e Daniele o seu mais solidário abraço pelo
falecimento da queridíssima LISETE LOPES
HONRADO CANOTILHO. Também nesta hora
e apesar da distância, estamos juntos.

BERNARDETE
FUNGULANE

3988

NAHEEL JÚLIO ISSÁ
FRANCISCO

FALECEU

Sua mãe Virgínia Rafael, irmãos, tios, sobrinhos,
cunhados, avó e demais familiares, ainda consternados, recordam com eterna saudade o 10º ano
da passagem para a Glória do ente querido JAIRO
EMMANUEL VIRGÍNIlA MASSUNGA. Mais Informam que no dia 29/4/2022, pelas 8.30 horas, será
deposição de flores no Cemitério de Lhanguene e
orações na Igreja Nossa Srª. das Vitórias, às 18.00
horas. Paz à sua alma.			
4007

ISABEL MARIA DA FONSECA
PINTO LOBO FERNANDES
Rui Manuel Gonçalves Fernandes, filhos Ana e Pedro, mãe
Maria Ninette Pinto Lobo, irmãos Zé e Gaby, genro, nora, netos,
sobrinhos e demais familiares agradecem as mensagens de
consolo em virtude do falecimento do seu ente querido ISABEL
MARIA DA FONSECA PINTO LOBO FERNANDES, ocorrido no dia 24/4/2022, em
Nelspruit e comunicam que a missa em sua memória será amanhã, sexta-feira,
dia 29/4/2022, às 18.00 horas, na Sé Catedral. Paz à sua alma.

3997
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

VENDE-SE

QUINTA com dois hectares, em
Marracuene, vende-se. Contacto: 826164945.

QUINTA em Laulane, de 1 hectare, com
casa tipo 3, armazém para capoeira, com
capacidade de 14 mil frangos, vende-se.
Contacto: 84-6080241 ou 84-0241210.

3850

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

GEMINADA tipo 3, com suite, wc geral,
no Triunfo, nova, vende-se por 13 000
000,00MT; moradia num condomínio,
tipo 4, com suite, nova e por estrear,
boa localização. Contacto: 82-6421191,
84-8474370 ou 87-8474370.

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos de Execução Ordinária nº 80/2016/S, que
o exequente ABC - African Banking Corporation Moçambique, SA, move contra os executados: IMOBILIÁRIA A, SA
e Éric Miguel Naikes Charas, com sede na Av. Paulo Samuel
Kankomba, nº 83, nesta cidade, foi ordenada a venda por meio
de propostas em carta fechada, em terceira praça, dos imóveis
abaixo descritos:
Verba nº 1
Fracção autónoma designada pela letra “UM C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob nº 59 585 a
fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75 101 a
fls 70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 2
Fracção autónoma designada pela letra “DOIS C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob nº 59 585 a
fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75 101, fls
70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 3
Fracção autónoma designada pela letra “TRÊS C TREZE”, prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob nº 59 585 a fls. 11
vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75 101, fls. 70 vº,
do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 4
Fracção autónoma designada pela letra “QUATRO C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob nº 59 585 a
fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75 101, fls.
70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 5
Fracção autónoma designada pela letra “CINCO C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob nº 59.585 a
fls. 11 V°, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75.101,
fls. 70 v°, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.
Verba nº 6
Fracção autónoma designada pela letra “Seis C Treze” prédio,
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11

3361

v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75.101 a fls. 70
v°, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75 101,
fls. 70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 7
Fracção autónoma designada pela letra “Sete C Treze”, prédio
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11
v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75.101, fls. 70
v°, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 14

Fracção autónoma designada pela letra “ CATORZE C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59 585 a
fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75 101,
fls. 70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 8
Fracção autónoma designada pela letra “Oito C Treze”, prédio
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11
v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75.101 a fls. 70
v°, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 15
Fracção autónoma designada pela letra “ QUINZE C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59 585
a fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75
101, fls. 70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 9
Fracção autónoma designada pela letra “Nove C Treze”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585
a fls. 11v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75.101,
fls. 70 v°, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

No dia 6 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas
apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra
dos imóveis a entregarem as propostas em cartas fechadas, no
Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais
de expediente, na compra dos referidos imóveis, bem como ficam notificados àqueles que, nos termos do disposto no art.
876º, nº 2 do CPC, podiam requerer a adjudicação e bem assim
aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação
do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no
acto da praça.
As pessoas interessadas em ver os imóveis poderão o fazer através do seguinte endereço: Bairro Costa do Sol, Condomínio
Casa Jovem, Edifício C3, do Rés-do-chão ao 3º andar, cidade de
Maputo ou contactar o exequente.

Verba nº 11
Fracção autónoma designada pela letra “Onze C Treze”, prédio
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11
v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75.101, fls. 70v°,
do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 12
Fracção autónoma designada pela letra “Doze C Treze”, prédio
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11
v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75.101, fls. 70v°,
do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

Verba nº 13
Fracção autónoma designada pela letra “ TREZE C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59 585 a

Maputo, aos 20 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito
(Ilegível)

3165

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

Verba nº 16
Fracção autónoma designada pela letra “ DEZASSEIS C TREZE”,
prédio sob o regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59 585 a
fls. 11 vº, do livro B/203, achando-se inscrito sob o nº 75 101,
fls. 70 vº, do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.
O exequente ofereceu por adjudicação dos imóveis a quantia
de 10 000 000,00MT (dez milhões de meticais).

Verba nº 10
Fracção autónoma designada pela letra “Dez C Treze”, prédio
sob o regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 59.585 a fls. 11
v°, do livro B/203, achando-se inscrito sob nº 75.101, fls. 70v°,
do livro G 99, a favor da Casa Jovem, Limitada.

MORADIA luxuosa e nova, de 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: 84-5110008, 82-4715800 ou
87-2700000.

3709

FLAT tipo 2, espaçosa, num 12º andar,
s/elevador, no Alto Maé, vende-se por 2
500 000,00MT; tipo 3, com 2wc, num 5º
andar c/elevador por 4 800 000,00MT;
tipo 3, num 3º andar, com 3wc, no Bairro
Central por 10 500 000,00MT; geminada, tipo 4, com 2wc, num 1º andar,
no Bairro Polana por 20 000 000,00.
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330,
Nuvunga.

3983

PROPRIEDADE em Changalane, em
frente ao Quartel Porto Henrique, com
área de 400 hectares, furo de água
e vedada, vende-se por 14 milhões,
negociáveis. Contacto: 84-6080241 ou
84-0241210.
3983

GEMINADA tipo 3, com wc, cozinha
americana e quintal para 5 carros, no B.
Central, próximo do Capuchinho por 10
500 000,00MT, negociáveis; vivenda tipo
5, com 5 suites, dependência, quintal,
piscina e jardim, no B. Triunfo, próximo
do Super Marés, vendem-se. Contacto:
84-6018957 ou 87-6018959, Costa.
3706

FLAT tipo 3, com 2wc e cozinha americana, no B. Polana, próximo da Polana
Shopping, num prédio pequeno, organizado e seguro, vende-se; flat tipo 2, com
wc e cozinha moderna, no B. Central,
próximo da Escola Arco-iris por 3 600
000,00MT, negociáveis. Contacto: 846018957 ou 87-6018959.
3706

IMOBILIÁRIA Americana vende 2
lojas de luxo, na Av. Vladimir Lenine,
nº 835/7, com 100m² cada loja, com
sobreloja e estacionamento, pelo preço
de 7 milhões de meticais, cada loja.
Contacto: 84-6430526, Sr. Niquice ou
82-3934655, Ribeiro.
4008

VIATURAS

3951

PROPRIEDADE de 70x180m, 1 vivenda tipo 3, construção antiga, na estrada
Madruga, cidade da Matola; vivenda
tipo 3, com 2wc, cozinha, 1 anexo
25x50m, espaço, Matola Hanhane; flat
tipo 2, num R/C, com 1wc e cozinha, na
Praceta Versalhes, Alto Maé, vendem-se. Contacto: 84-5926445.
3953

TERRENO em Mulotana, murado,
com área de 100x50mm e garagem
acabada, vende-se por 10 milhões,
negociáveis. Contacto: 84-6480241 ou
84-0241210.
3983

CASA tipo 1, num 75x50 metros, capoeira com capacidade de 3000 frangos
e furo de água, vende-se. Contacto:
84-0241210 ou 84-6080241.
3983

TERRENO murado em Ricatla, junto
à estrada, com garagem de viaturas,
numa área de 0,5 hectare, furo de
água e dependência, vende-se por
12 milhões. Contacto: 84-6080241 ou
84-0241210.
3983

VOLKSWAGEM Tuareg, ano 2006, a
diesel, 2.5 TDi, com acentos de cabedal,
4x4, de 5 lugares, 99 000Km, revisão em
dia, vende-se. Contacto: 84-2934583 ou
87-7007009.
4003

PRECISA-SE
VIVENDA, geminada, flat tipo 2, 3, 4 ou
5, nos Bairros Sommerschield, Triunfo,
Polana, Coop, Central, Malhangalene e
Alto Maé, precisam-se com muita urgência para comprar ou arrendar. Contacto:
84-6018957 ou 87-6018959.
3706

ARRENDA-SE
FLAT tipo 3, num 1º andar, na Praça da
OMM, arrenda-se por 45 000,00; flat
tipo 2, num 2º andar, no B. Central por
28 000,00; flat tipo 3, num 4º andar, no
B. Central por 30 000,00; flat tipo 2, num
R/C, com garagem, na Malhangalene
por 27 000,00; flat tipo 1, num R/C, no
B. Central por 20 000,00. Contacto: 843966886 ou 82-5754440.
3992

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL
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Citando credores desconhecidos
O DOUTOR DOMINGOS SAMUEL, JUIZ DE
DIREITO DESTE TRIBUNAL
Proc. Nº 42/2021/C
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte:
Nº Concurso

Objecto de Contratação

Modalidade

Adjudicatário

58F000251/C.L/009/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

Contratação para fornecimento de géneros alimentícios

concurso Público

MITETE COMERCIAL, LDA

58F000251/C.L/010/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022
58F000251/C.L/011/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

58F000251/C.L/012/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

58F000251/C.L/014/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

58F000251/C.L/015/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

Contratação para fornecimento de material de higiene e
limpeza

concurso Limitado

Contratação de serviços de manutenção e reparação de
viaturas

concurso Limitado

Contratação para execução de serviços de manutenção e
reparação de todo equipamento informático, instalação de
antivírus incluindo fornecimento de consumíveis

concurso Limitado

Contratação para fornecimento de material de escritório
Contratação para fornecimento de combustíveis e
lubrificantes

58F000251/C.L/022/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

Lote I-Contratação para fornecimento de material eléctrico

58F000251/C.L/023/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

Contratação para fornecimento de plástico para depósito de
resíduos sólidos

58F000251/C.L/022/OE & Rec.
Proprias/UGEA/HPT/2022

Lote II-Contratação para fornecimento de material de
canalização

concurso Limitado

concurso Limitado

concurso Limitado

concurso Limitado
concurso Limitado

Tete, aos 27 de Abril de 2022

MITETE COMERCIAL, LDA
CASA ESTRELINHA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
AUTO MR, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
AUTO ZAMBEZE
MOUSE COMPUTER
MULTISERVICE, LDA
FERRAGENS AUTO JEMO, LDA
FERRAGENS AUTO JEMO, LDA
MITETE COMERCIAL, DA

Valor de Adjudicação
Incluindo IVA
13.873.640,00MT
3.460.200,00MT

3.112.350,00MT

1.109.487,50MT

Verba Única

3.127.668,83MT

Uma viatura da marca Toyota Canter, com
chapa de inscrição ABM 478-MP.
Desta forma são citados os credores
desconhecidos para procederem à reclamação
dos seus créditos no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da segunda e última publicação deste
anúncio, finda a dilação de 30 (trinta) dias.

1.182.273,30MT
1.503.603,20MT

2.166.664,50MT

Matola, aos quatro de Abril de dois mil e vinte
e dois

1.200.000,00MT

Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei

Autoridade Competente
(Ilegível)

Faz saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa com Processo
Ordinário, registados sob o nº 42/2021/C,
que a exequente MAXMOZ, LIMITADA, com
sede na Av. de Moçambique, nº 2 452/84, de
fronte às bombas de gasolina da BP, no Jardim
Zoológico, cidade de Maputo, move contra a
executada LUSOMASTER, Sociedade de Construções, Lda, com sede na Av. da Namaacha,
Talhão nº 213, cidade da Matola.
Para o pagamento da dívida no valor de 421
822,14MT (quatrocentos e vinte e um mil,
oitocentos e vinte e dois meticais e catorze
centavos), foi penhorado o bem abaixo:

187

O Juiz de Direito
Dr. Samuel Domingos

4010
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LIGA EUROPA DE FUTEBOL

N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N

Olhos postos
no Reino Unido

Em Londres, o West Ham vai bater-se com o Frankfurt, após ter humilhado o Lyon

I

NICIA esta noite a disputa por um lugar na final da
Liga Europa de futebol com
o Reino Unido a ser palco de
dois jogos. Na Inglaterra, o
West Ham recebe o Frankfurt e
na Escócia, o Rangers enfrenta o Leipzig. Ambos têm início
previsto para as 21.00 horas.
LEIPZIG QUER
GANHAR VANTAGEM
O Leipzig deixou pelo ca-

minho nomes grandes na fase
a eliminar nesta temporada – primeiro a Real Sociedad
e depois a Atalanta, após um
apuramento directo para os
oitavos-de-final, mas foi forçado a fazer o trabalho mais
difícil fora de casa, depois de
empatar as duas partidas em
casa, nessas duas eliminatórias.
A formação da antiga República Democrática da Ale-

manha volta a jogar em casa
na primeira “mão” das meias-finais e espera um resultado
à altura do seu único encontro anterior em casa com uma
formação escocesa: uma vitória por 2-0 sobre o Celtic na
fase de grupos da Liga Europa
2018/19.
Sem o avançado Alfredo
Morelos, lesionado, o Rangers
pode parecer menos letal, mas
o técnico do Leipzig, Domeni-

co Tedesco, sabe que a equipa
de Giovanni van Bronckhorst
é um candidato sério. “Derrotaram o Borussia Dortmund
nos dois jogos. Quando se eliminam equipas deste calibre,
é óbvio que é preciso ter qualidade.”
“HAMMERS”
REGRESSAM A
FRANKFURT
O sucesso europeu mais
estrondoso do West Ham

aconteceu às custas de adversários alemães, com a equipa
do leste de Londres a vencer o
1860 Munique, por 2-0, na final da Taça dos Vencedores das
Taças de 1965, em Wembley.
Depois, bateu o Eintracht nas
meias-finais da competição de
1975/76, vencendo por 3-1 em
casa, depois de uma derrota
por 2-1 em Frankfurt, apenas
sendo derrotado pelo Anderlecht no embate decisivo.
Se quiserem acrescentar
um segundo troféu europeu
ao seu currículo, os Hammers
podem ter que superar duas
formações da Bundesliga: primeiro o Frankfurt e, depois,
potencialmente o Leipzig no
embate decisivo. David Moyes
mostra-se confiante mas não
tem dúvidas: “Não somos favoritos, mas quero que os jogadores pensem que são.”
O Frankfurt surpreendeu
quando eliminou o Barcelona na última ronda, vencendo por 3-2 em Camp Nou,
mas o técnico Oliver Glasner
alertou que os seus jogadores
“precisam de cabeça fria agora”. Tal como o West Ham,
o Frankfurt derrotou uma
equipa alemã e conquistou o
seu único troféu europeu até
à data, superando o Borussia
Mönchengladbach, devido
aos golos fora, na final da Taça
UEFA de 1980.

NBA

Grizzlies vencem em duelo
impróprio para cardíacos
OS Memphis Grizzlies derrotaram os Minnesota Timberwolves por 111-109 e
fizeram o 3-2 na série. O
fim de jogo foi, de resto,
impróprio para cardíacos.
Os Wolves empataram o
jogo a 109 quando faltavam 3.7 segundos para jogar. Na reposição da bola,
Ja Morant (quem mais?)
fugiu ao marcador directo
e fez dois preciosos pontos,
deixando apenas um segundo por jogar no relógio.
Eleito o “Most Improved
Player”, Morant anotou 30
pontos e ficou perto do triplo-duplo com 13 ressaltos e
nove assistências. Desmond
Bane foi o segundo melhor
marcador dos Grizzlies com
25 pontos. Do outro lado,
Towns marcou 28 pontos
(12 ressaltos) e Anthony
Edwards ficou-se pelos 22.
Os Miami Heat, por seu tur-

Ja Morant fez os dois pontos decisivos na vitória dos Grizzlies

no, asseguraram a presença
nas meias-finais da Con-

ferência Este. Sem Jimmy
Butler, a equipa de Erik

Spoelstra contou novamente com um inspirado Vic-

tor Oladipo (23 pontos, um
ressalto e três assistências
em 36 minutos). Ja Adebayo
e Herro anotaram 20 e 16
pontos, respectivamente.
Os Hawks, que perderam
a série por 4-1, tiveram em
Hunter o seu melhor marcador com 35 pontos, aos
quais juntou ainda 11 ressaltos. Trae Young voltou
a fazer uma exibição discreta: 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências.
Por último, os Phoenix Suns
tiveram Mikal Bridges na
pele de Devin Booker e conseguiram voltar a bater os
Pelicans, desta feita por 11297 e lideram a série por 3-2.
Chris Paul anotou 22 pontos e realizou 11 assistências
enquanto Bridges atingiu
a marca dos 31 pontos. Do
lado da formação de Nova
Orleães, Ingram foi o melhor
marcador com 22 pontos.

Bernardo Silva foi eleito o melhor em campo ao marcar dois golos pelo City

Noite de golos deixa
City mais perto da final
O MANCHESTER City recebeu
e venceu o Real Madrid (4-3),
na primeira “mão” das meias-finais da Liga dos Campeões.
Os “citizens” tiveram uma
entrada a todo o gás, com De
Bruyne (2) e Gabriel Jesus (11)
a garantirem uma vantagem
madrugadora à equipa inglesa.
Karim Benzema (33) ainda reduziu antes do intervalo e deu
nova esperança ao Real Madrid.
Contudo, o Manchester
City aplicou a mesma receita
no segundo tempo e aos 53’,

OS clubes ucranianos,
reunidos terça-feira em
assembleia geral, decidiram terminar antecipadamente a época de futebol
sem atribuir título, depois
de o campeonato ter sido
suspenso em Fevereiro
devido à ofensiva russa na
Ucrânia, anunciou a Liga
local.
“A classificação que
se registava em 24 de Fevereiro de 2022 (data da
invasão russa) será a final
da época 2021/2022 e nenhum título será concedido”, escreveu a “Premier
League” ucraniana (UPL),

num comunicado publicado no seu site, no qual
refere, ainda, que “esta
decisão foi submetida à
aprovação do comité executivo da Federação ucraniana de futebol”.
O Shakhtar Donetsk,
líder do campeonato no
momento da paralisação,
não conquista assim o título de campeão, mas irá
herdar o primeiro lugar
no acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões (play-off), tal como
o Dínamo Kiev, segundo
classificado (irá à 2.ª pré-eliminatória).

OS dois golos apontados na noite de terça-feira
na derrota do Real Madrid com o Manchester
City na primeira “mão” das meias-finais da Liga
dos Campeões permitiram a Karim Benzema ascender ao topo da lista dos melhores marcadores
desta edição da prova.
O avançado francês tem agora 14 golos e não
só apanhou como até deixou para trás o polaco
Robert Lewandowski, que anotou 13 golos até
à eliminação do Bayern Munique nos quartos-de-final da “Champions”.
A nível de golos, esta está a ser a melhor
época da carreira do goleador de 34 anos: na
“Champions” já dobrou o anterior melhor regis-

to (sete golos em 2011/12) e leva 41 golos em 41
jogos pelo Real Madrid. Benzema é, aliás, apenas
o quinto jogador dos “merengues” a superar os
40 golos numa temporada: antes só Di Stéfanos,
Puskás, Hugo Sánchez e Cristiano Ronaldo.
De regresso à “Champions”, nove dos 14
golos de Benzema (que é o quarto melhor marcador de sempre da prova, com 85 golos) foram
marcados nos últimos quatro jogos e este registo do internacional gaulês já é um dos melhores
de sempre numa temporada: só Lewandowski
(15 em 2019/20) e Cristiano Ronaldo (15 em
2017/18, 16 em 2015/16 e 17 em 2013/14) fizeram
melhor.

Benzema ultrapassou Lewandowski na lista dos melhores marcadores

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete
5ª Secção Comercial

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE
Faz saber que pela Quinta Secção deste
Tribunal correm termos uns Autos de Acção
Declarativa de Simples Apreciação com
Forma de Processo Comum Ordinário,
registados com o número cinco barra
dois mil e vinte e um, em que são autoras:
CAMPITOS & EQUIPAMENTOS, EI e
CAMPITOS SOCIEDADE UNIPESSOAL e
réus JHONNY LORENZO ARRIAGADA,
de nacionalidade chilena e CENSERV,
EI, sediada na Avenida Kenneth Kaunda,
no Bairro Josina Machel, cidade de Tete,

Campeonato ucraniano suspenso e sem data para retomar

cortinou uma mão na bola de
Laporte e chamado a converter, Benzema não desperdiçou
o penalte e marcou com uma
“panenka”.
As duas equipas vão agora
decidir quem chega à final na
próxima quarta-feira. O embate da segunda “mão” está
agendado para 4 de Maio, às
21.00 horas, no Santiago Bernabéu.
RESULTADO DE MEIAFINAL
Liverpool-Villarreal ( 2-0 )

Benzema já é líder isolado

UCRÂNIA

Termina campeonato sem campeão

Phil Foden voltou a colocar a
vantagem em dois golos após
cruzamento de Fernandinho,
na direita. A resposta do Real
Madrid não se fez esperar e
Vinícius Júnior deixou o compatriota para trás com uma simulação e arrancou pela direita
para fazer o 3-2.
Uma autêntica bomba de
Bernardo Silva (74) pareceu ser
o golpe final no Real Madrid.
Mas os “merengues”, recordistas da prova, agarraram-se
à vida aos 82’. O árbitro des-

representada pelo senhor Jhonny Lorenzo
Ariagada, ora em parte incerta. São por
esta forma citados para, no prazo de vinte
(20) dias, finda a dilação de trinta (30)
dias, a contar da afixação deste Edital,
contestar, querendo, a presente Acção
Declarativa de Simples Apreciação, com
Forma de Processo Comum Ordinário
nº 05/2021, que por este Juízo lhes move:
Campitos & Equipamentos, Ei e Campitos
Sociedade Unipessoal, pelos fundamentos
constantes da petição inicial que se encontra
à disposição no Cartório da Quinta Secção

Comercial, com a respectiva nota legal,
advertindo-se-lhes que a falta de contestação
importa a confissão dos factos articulados
pelas autoras, para todos os efeitos legais.
Tete, aos 25 de Abril de 2022
A Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão
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ESTE SÁBADO, EM MAPUTO

ABB e Fer. Beira
disputam Supertaça

Há duelo de gigantes sábado, na Matola “C”

A

ASSOCIAÇÃO Black
Bulls, campeã nacional, e o Ferroviário da
Beira, vice, disputam,
este sábado, a Supertaça Mário Coluna edição-2022,

prova que regressa dois anos
depois do interregno forçado
pela pandemia da Covid-19.
O desafio terá lugar no
campo da Liga Desportiva de
Maputo, a partir das 15.00 ho-

ras. Normalmente a Supertaça
envolve o campeão nacional e o
vencedor da Taça de Moçambique, a segunda maior prova do
nosso calendário competitivo,
mas porque esta última prova

não aconteceu nos últimos dois
anos, o vice-campeão é que vai
fazer a vez.
Black Bulls e o Ferroviário
da Beira é que disputaram o
jogo decisivo do Moçambo-

la-2022, com os “touros” a ganharem, por 3-1, encaixando
o seu primeiro título, por sinal
na sua estreia no Campeonato
Nacional de Futebol. Na Beira,
as duas equipas haviam empatado sem golos na primeira volta. Portanto, os “locomotivas”
terão, sábado, a oportunidade
de desforra.
Já a Black Bulls, depois de
perder o Campeonato da Cidade de Maputo para o Costa
do Sol, vai tentar enxugar as
suas lágrimas com a Supertaça, sendo que uma vitória seria
também um dado catalisador
para o que se segue ao longo da
temporada.
Aliás, o próprio técnico dos
“touros”, Inácio Soares, na ressaca da derrota na final da Liga
Jogabets, frisou que há muitas
provas por disputar e conquistar ao longo do ano. Este será o
primeiro grande teste para os
“locomotivas”, que perderam
muitos jogadores que fizeram
a espinha dorsal da época passada.
Os ingressos para esta partida, que antecede o arranque
do Moçambola-2022, custam
100 meticais.

“AFRICANO” DE FUTEBOL ESCOLAR

CAF projecta futuros campeões mundiais

UMA nova competição sob
égide da Confederação Africana de Futebol (CAF) foi lançada terça-feira, em Maputo,
pelo respectivo presidente, o
sul-africamo Patrice Motsepe.
Trata-se do Campeonato Africano de Futebol Escolar, evento que envolve crianças dos 12
aos 15 anos, em ambos sexos,
e que passará a ser disputado
anualmente nos 54 países do
continente.
O pontapé de saída da
primeira edição foi dado pelo
presidente da CAF, no campo
do Costa do Sol, e marcou o início da disputa dos campeonatos nacionais, ao fim dos quais
os vencedores, em masculinos
e femininos, serão integrados nas fases regionais. Os
campeões regionais irão, por
sua vez, disputar a fase africana
(fase final).
Os países participantes
desta primeira edição deverão
apresentar os seus campeões
nacionais, ou seja, seus representantes nas fases regionais

até Agosto. As fases regionais
acontecerão até Novembro,
sendo que a fase final terá lugar
em Março de 2023.
A região Austral vai, nesta primeira fase, contar com a
participação de nove países.
O campeonato interno,
que nesta fase inicial envolverá
40 equipas das escolas das ci-

dades de Maputo e Matola
(equipas), arranca no próximo
mês.
FUNDAÇÃO MOTSEPE DOA
10 MILHÕES PARA JOGOS
Dez milhões de dólares
norte-americanos é o montante que a Fundação Motsepe,
do casal Patrice e Precious

Motsepe, doou para viabilizar
o projecto do Campeonato Africano de Futebol Escolar, num
gesto visando a projecção de
futuros campeões mundiais ao
nível de competição.
“Estamos a lançar a semente aqui e em outros países
africanos para que tenhamos
no futuro campeões do mun-

do”, destacou Patrice Motsepe,
realçando de seguida que não
existe o melhor investimento no futebol que não seja nos
jogos escolares.
“Os talentos que sairão
daqui vão representar África ao
mais alto nível nas competições
internacionais”, frisou.
Já o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, salientou
que o lançamento dos Jogos Escolares Africanos veio a calhar
com o retorno das actividades
de educação física e desporto
nas escolas, elogiando o comprometimento e investimento da Fundação Motsepe pela
causa nobre.
“Obrigado por este gesto
que vai contribuir para o desenvolvimento do nosso futebol e do desporto no geral”,
disse
Já o presidente da Federação Moçambicana de Futebol
(FMF), Feizal Sidat, analteceu a
escolha do país pela CAF para o
lançamento do evento.

Situação financeira da LMF continua crítica, segundo o seu presidente, Ananias Couana

TRANSMISSÕES TELEVISIVAS

LMF deve quase
11 milhões aos clubes
A LIGA Moçambicana de Futebol (LMF) tem neste momento
um pendente de dez milhões
e oitocentos mil meticais
(10.800.000MT) para com os
clubes do Moçambola, referentes aos direitos de transmissão televisivas dos seus
jogos.
O dado foi avançado na
manhã de terça-feira pelo presidente da LMF, Ananias Couana, durante a realização da
XXVI Sessão Ordinária da Assembleia-Geral do organismo
que gere o Moçambola.
Entretanto, segundo dados
do relatório de actividades e
contas de 2021, a LMF teve uma
receita de 18 milhões de meticais referentes às transmissões
televisivas. As transmissões
continuam a ser garantidas
pela operadora de televisão,
Zap, que tem vínculo com a
LMF até Dezembro deste ano,
portanto, tem mais uma época
de compromisso.
Durante a assembleia, os
clubes questionaram as razões de não terem recebido
qualquer valor da receita das
transmissões televisivas quando houve um encaixe de 18 milhões, ao que Ananias Couana
respondeu que “serão pagas
brevemente”.
Couana deixou ainda claro
que as transmissões televisivas
garantidas pela Zap não são em

regime de exclusividade, ou
seja, os jogos do Moçambola
só não podem ser transmitidos
por outra operadora de televisão onde a empresa patrocinadora esteve a transmitir, mas
noutros pontos, não há qualquer problema.
“Como sabem, a Zap garante transmissões dos jogos
na Zona Sul, e no resto do país
a TVM é que transmite. O que
não pode acontecer é haver
uma transmissão paralela do
mesmo jogo que a Zap esteja a transmitir. É por isso que
prefiro não utilizar a expressão
exclusividade, porque o direito
que eles têm não é exclusivo”.
Por outro lado, a Zap foi seleccionada através de um concurso público transparente, pelo
que terminado o seu contrato,
havendo outras plataformas ou
operadores para transmissão
de jogos, podemos discutir”,
explicou.
Alguns clubes pediram
para que tenham direito de
transmissão dos seus jogos caseiros nas suas plataformas digitais, uma situação que a LMF
diz que será levada à análise.
PASSIVO DE 77 MILHÕES
MAIS 42 NÃO REGISTADOS
A LMF tem neste momento um passivo estimado em 77
milhões de meticais, boa parte
dela para com as Linhas Aéreas

de Moçambique (LAM), empresa que garante o transporte aéreo dos clubes durante o
Moçambola.
Só no ano passado foram
emitidas junto da LAM 2.249
passagens aéreas, avaliadas em
18 milhões de meticais. Outras
dívidas são referentes a aquisição de combustíveis e o alojamento das delegações ainda
por saldar, sobretudo dos anos
2016 e 2017.
Por outro lado, há um valor de 42 milhões não registado nas contas da LMF, mas
inscrito nas contas da LAM
como as taxas de combustíveis. Ou seja, a dívida global
referente ao transporte aéreo
e ao pagamento das taxas de
combustíveis é de 87 milhões
de meticais. A LMF diz que o
auditor de contas não registou
a dívida de taxas de combustíveis porque o organismo reitor do Moçambola tem vindo
a encetar diligências junto dos
ministérios das Finanças e dos
Transportes e Comunicação no
sentido de ser isentado desse
encargo.
“Assumimos que a LMF
está tecnicamente falida dada
a dívida insustentável que temos. Neste momento somos
uma organização meramente
social, não lucrativa. Não estamos a conseguir ser lucrativos”.

DEPOIS DO ESTÁGIO NA CAPITAL

ADV mostra-se aos sócios

HÓQUEI EM PATINS

Marinho já é o segundo
melhor marcador da Europa

Marinho já conta com 49 golos e pode tornar-se melhor marcador da Europa

O INTERNACIONAL moçambicano Mário Rodrigues,
mais conhecido por Marinho, atravessa um momento
de forma fabuloso, estando
a demonstrar uma impressionante veia goleadora na
II Divisão do Campeonato
Português-Zona Sul. Com 49
golos anotados em 23 jogos,
Marinho comanda destacado
a lista dos melhores marcadores, sendo que os números
do avançado do Alenquer e
Benfica transcendem o hóquei secundário luso, já que,
neste momento, é o segundo
melhor marcador de todas as
ligas europeus.
Com ainda três jogos pela
frente, Marinho pode tornar-se no melhor marcador
da Europa. É que o líder da

“artilharia” contabiliza 51
golos, apenas mais dois que o
goleador moçambicano, com
largas hipóteses de superar
essa marca.
Devido à sua excelente
prestação nesta temporada,
o Alenquer está bem posicionado para ascender à I Divisão, ocupando neste momento o segundo lugar com
52 pontos, menos seis que o
Murches, líder isolado. De
notar, que os “vermelhos”
sofreram a primeira derrota
do ano no campeonato contra o Murches, por 3-2, que
viu assim interrompida uma
série de 12 jogos a ganhar.
Pelo regulamento, o primeiro classificado ascende
directamente, enquanto o
segundo disputa o “play-off”

de apuramento com o segundo da Zona Norte.
Caso o Alenquer termine
em segundo irá, em principio, defrontar o Riba D’ave,
antigo clube do internacional
moçambicano Bruno Pinto.
Marinho está a representar o Alenquer, equipa da
cidade onde nasceu, depois
de ter passado pelo Óquei de
Barcelos de Portugal, Follonica da Itália e Saint Brieuc
da França.
Refira-se que o goleador
já representou a Selecção Nacional em cinco “Mundiais”,
sendo que no último, em
Barcelona-2019, marcou o
golo que deu o título de campeão Intercontinental com
um triunfo sobre Andorra
por 4-3.

Depois de um estágio bem-sucedido na capital, ADV apresenta-se este sábado ao seu público

A ASSOCIAÇÃO Desportiva de Vilankulo (ADV)
defronta a formação de 17 de Maio, em jogo
marcado para a tarde de sábado, no Estádio
Municipal de Vilankulo, no Alto Makassa, cujo
objectivo é se apresentar aos sócios, adeptos e
simpatizantes da equipa que vai representar a
província de Inhambane no Moçambola-2022.
O jogo vai realizar-se uma semana antes do
arranque do Moçambola, em que os “hidrocarbonetos” começam precisamente em casa, recebendo o Costa do Sol, segundo ditou o sorteio
da prova realizado terça-feira, em Maputo.
A apresentação, recorde-se, acontece uma
semana depois da equipa da ADV ter terminado com sucesso o estágio de pré-temporada
que cumpriu na cidade de Maputo de 15 a 24 de

Abril.
É que a equipa treinada por Eurico da
Conceição terminou o estágio vencendo os
finalistas da Liga Jogabets ao nível da cidade de
Maputo. A primeira vítima foi o Costa do Sol
que, quinta-feira (21), foi goleado por 3-0 antes
de, dois dias depois, vencer a Associação Black
Bulls, por 2-1.
Antes desses dois sucedidos jogos, a ADV
perdera diante da União Desportiva de Songo e
Ferroviário de Maputo, por 2-0 e 2-1, respectivamente.
Antes do estágio em Maputo e da apresentação, sábado, a ADV conquistara o Campeonato
Provincial de Inhambane, ao vencer na final o
Temusa Costa do Sol da Massinga, por 2-0.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

ALERTA BANCO MUNDIAL

Alta de preços de energia
e alimentos vai até finais de 2024

O

BANCO Mundial avisou esta semana que
o elevado preço das
matérias-primas,
como energia e alimentos, vai manter-se até
finais de 2024 devido à guerra
na Ucrânia.
“O aumento nos preços
da energia durante os últimos
dois anos foi o maior desde a
crise petrolífera de 1973. O
preço das matérias-primas

alimentares, das quais a Rússia e a Ucrânia são dois grandes produtores, e dos fertilizantes, que dependem de
gás natural para ser produzidos, foi o mais elevado desde
2008”, lê-se num comunicado terça-feira distribuído em
Washington.
A invasão da Ucrânia pela
Rússia “foi um enorme choque para os mercados das
matérias-primas, alterando

os padrões globais de comércio, produção e consumo de
maneiras que vão manter os
preços em níveis historicamente elevados até ao final de
2024”, apontam os autores do
mais recente relatório sobre as
Perspectivas de Evolução dos
Mercados das Matérias-Primas.
Os preços da energia deverão aumentar mais de 50%
este ano, antes de abranda-

RD Congo inicia
vacinação contra 14.º
surto de Ébola

rem em 2023 e 2024, dizem
os autores do documento,
apontando que “os preços
não energéticos, incluindo a
agricultura e os metais, deverão subir quase 20% este ano,
abrandando também nos anos
seguintes”.
No entanto, alertam, “os
preços deverão permanecer
bem acima da média dos últimos cinco anos e em caso de
uma guerra prolongada, ou de

mais sanções à Rússia, podem
ser ainda mais altos e mais voláteis do que as projecções actuais apontam”.
“O subida dos preços dos
alimentos e da energia por
causa do choque na oferta motivado pela guerra na
Ucrânia está a ter um impacto
humano e económico muito
pesado, e vai provavelmente
parar o progresso na redução
da pobreza, já que preços ele-

vados da matérias-primas aumentam as já elevadas pressões sobre a inflação em todo o
mundo”, comentou o director
do Grupo de Pesquisa do Banco Mundial, Ayhan Kose, que
produz o relatório.
O elevado preço das matérias-primas terá impactos
globais, nomeadamente nos
países que já enfrentam as
maiores dificuldades, acrescentou o economista. (Lusa)

FACE ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE AGOSTO EM ANGOLA

VINCENT TREMEAU/BANCO MUNDIAL

Activistas lançam
campanha para voto
ACTIVISTAS angolanos lançaram segunda-feira a campanha “Alternância Sim, Sofrimento Não, O Meu Voto Tem Poder”, para
a mobilização ao voto nas eleições gerais de
Agosto, tendo em conta o clima de absentismo e o desespero por dias melhores.
Os mentores do projecto apresentaram o
manifesto “Fórum de Activistas Angolanos
sobre as Eleições”, em conferência de imprensa, na “Biblioteca Despadronizada”, no
município angolano de Viana, em Luanda.
Segundo os activistas afectos ao fórum,
o manifesto visa a “busca da justiça social,
lisura, a transparência eleitoral, luta pelos
direitos civis, políticos, económicos e sociais de todos os angolanos”.

“A campanha que hoje apresentamos
é um projecto de jovens defensores dos
direitos humanos espalhados nas 18 províncias de Angola. O mesmo visa colectivizar as lutas ao invés de particularizá-las”,
disse Esperança Veiga, na apresentação do
documento.
Sensibilizar e consciencializar os angolanos de Cabinda (norte) ao Cunene (sul) ,
mobilização das pessoas ao voto tendo em
conta o “clima de absentismo que paira no
momento” são alguns dos objectivos da
campanha.
As próximas eleições gerais em Angola,
quinto pleito na história política do país,
estão previstas para Agosto. (Lusa)

EXIGINDO PAGAMENTO EM RUBLOS

Moscovo corta gás a
países “incumpridores”
Funcionário da saúde vacina um homem contra o vírus da Ébola na RD Congo

A REPÚBLICA Democrática
do Congo (RD Congo) iniciou
ontem uma campanha de vacinação contra o novo surto
de Ébola, o 14.º da sua história,
declarado no noroeste do país
no sábado, confirmou a Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Cerca de 200 doses da vacina experimental rVSV-ZEBOV
foram enviadas da cidade de
Goma (nordeste) para Mbandaka, capital da província de
Equateur, onde o primeiro dos
dois casos detectados até agora, ambos mortais, foi confirmado a 23 de Abril.
Embora a preparação do
país para lidar com a doença
seja melhor do que no passado,
a OMS alertou terça-feira para
o risco de propagação porque a

área afectada está intimamente ligada à capital congolesa,
Kinshasa, e aos países vizinhos.
O paciente que fez soar o
alarme para as autoridades, um
homem de 31 anos de idade,
começou a sangrar persistentemente no dia 21, enquanto
era tratado no hospital após
apresentar alguns sintomas da
doença, tendo morrido dia seguinte.
O segundo caso foi de uma
mulher de 25 anos, cunhada do
primeiro falecido, que morreu
segunda-feira, também em
Mbandaka.
Estes são os primeiros casos de Ébola notificados na
RD Congo desde que a OMS
anunciou, a 16 de Dezembro
de 2021, o fim do 13.º surto da
doença no país, que causou 11

casos e seis mortes na província do Kivu Norte, nordeste.
De 2018 a 2020, o nordeste da RD Congo, incluindo as
províncias do Kivu Sul, Kivu
Norte e Ituri, sofreu o seu pior
surto de Ébola, com pelo menos 2.299 mortes, de acordo
com os números da OMS.
A doença, identificada em
1976 na RD Congo (antigo Zaire), é transmitida por contacto
directo com o sangue e fluidos
corporais de pessoas ou animais infectados.
A febre causa hemorragia
grave e pode ter uma taxa de
mortalidade de 90%, enquanto os seus primeiros sintomas
são febre alta, fraqueza grave e
dores musculares, na cabeça e
garganta, assim como vómitos.
(Lusa)

A GIGANTE estatal russa de
energia, Gazprom, interrompeu ontem o fornecimento de
gás à Bulgária e Polónia por não
pagarem o combustível em rublos, a resposta mais dura de
Moscovo até agora às sanções
impostas pelo Ocidente devido
à invasão da Ucrânia.
A Gazprom, a maior empresa de gás natural do mundo,
também alertou que o transporte do combustível através
da Polónia e Bulgária – que
abrigam oleodutos que abastecem a Alemanha, Hungria e
Sérvia – seria cortado se o gás
fosse levado ilegalmente.
A presidente da Comissão Europeia (UE) classificou,
porém, como “chantagem” a
medida da Gazprom. A alemã
Ursula von der Leyen disse,
por outro lado, que a UE estava
preparada para esse cenário e
continuará o seu trabalho para

garantir suprimentos alternativos de gás ao bloco.
A Polónia disse, terça-feira, que o seu fornecimento de
energia estava seguro e que não
havia necessidade de limitar o
fornecimento aos consumidores.
KREMLIN NEGA
O Kremlin rejeita as acusações de chantagem no seu
movimento de interromper o
fornecimento de gás aos países
que se recusarem a pagar em
rublos, a moeda russa.
“Isso não é chantagem”,
disse o porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, numa teleconferência. “A necessidade das
condições que foram documentadas no decreto do Presidente Vladimir Putin, ou seja,
o novo método de pagamento
foi causada por medidas hostis

sem precedentes na economia
e no sector financeiro tomadas
contra nós por países hostis”,
disse.
Segundo Peskov, a Rússia
foi forçada a mudar para o pagamento em rublos pelo fornecimento de gás à Europa devido às novas restrições.
“Tivemos uma quantidade
significativa das nossas reservas bloqueadas, ou ‘roubadas’, para simplificar. Tudo isso
exigiu uma transição para um
novo sistema de pagamento”,
continuou.
Peskov acrescentou que
todas as novas condições “foram levadas ao conhecimento
dos compradores com antecedência”. E avisou que o fornecimento será interrompido
igualmente a outros países se
não aceitarem o novo mecanismo de pagamento em rublos. (LUSA/CNN)

China e Rússia criticam resolução sobre veto no CS
A RÚSSIA e a China criticaram a resolução
aprovada na Assembleia-Geral das Nações Unidas, que visa reduzir o uso do veto no Conselho
de Segurança, enquanto o Brasil e a Índia exigiram uma reforma do conselho.
A iniciativa irá obrigar os cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança (EUA,
Rússia, China, França e Reino Unido) a dar explicações aos demais Estados-membros cada
vez que usarem o poder de veto.
O vice-embaixador da Rússia, Gennady
Kuzmin, chamou o veto de “uma pedra angular
da arquitectura da ONU” e alertou que “sem ele

o Conselho de Segurança se tornaria um órgão
que se limita a carimbar decisões questionáveis
impostas por uma maioria simples, cuja implementação dificilmente seria possível”.
O vice-embaixador norte-americano, Richard Mills, disse que os EUA estão “extraordinariamente preocupados com o padrão russo
de abusar do seu direito de veto na última década”.
Desde 1946, o veto foi usado quase 300 vezes, cerca de metade delas pela União Soviética
ou pela Rússia, que herdou a sua cadeira.
O representante da China, o país que his-

toricamente menos usou o poder de veto, Jiang
Hua, disse que o carácter automático da convocação da assembleia-geral, “na prática, provavelmente causará confusão e inconsistência
processual”.
A embaixadora britânica, Barbara Woodward, disse que a resolução é “um passo rumo
à manutenção da paz e segurança internacionais”.
Tanto o Reino Unido como a França não
usam o direito de voto desde 1989.
A vice-embaixadora francesa, Nathalie
Broadhurst, disse não acreditar que a Assem-

bleia-Geral possa tornar-se juíza do CS.
A diplomata apelou aos outros quatro membros permanentes do conselho que
apoiem uma proposta promovida pela França e
pelo México, que exigiria a suspensão do uso do
veto em caso de atrocidades em massa.
O Brasil e a Índia, que há anos procuram
assentos permanentes no Conselho de Segurança, lamentaram que a resolução não aborde
a reforma do órgão da ONU, para que reflicta
“realidades geopolíticas contemporâneas”, na
opinião do vice-embaixador da Índia, Ravindra
Raguttahalli. (Lusa)

Mulheres continuam
vítimas da violência
A AMNISTIA Internacional (AI) considerou ontem que a África
do Sul continua refém da violência, particularmente as mulheres e jovens raparigas, após 28 anos de liberdade no país,
que ontem celebrou o fim do regime do “apartheid” em 1994.
“Embora tenha havido muitas liberdades conquistadas desde
1994, mulheres e meninas ainda não estão livres da violência
de género e do feminicídio”, referiu, em comunicado, a directora da AI na África do Sul, Shenilla Mohamed. Apontou que
apesar da adopção pelo Governo sul-africano do Plano Estratégico Nacional (NSP) sobre Violência de Género e Feminicídio
(GBVF, na sigla em inglês), em 2019, as estatísticas da criminalidade divulgadas em Fevereiro indicam que 11.315 pessoas
foram violadas entre Outubro e Dezembro de 2021.

Suspensa greve dos
médicos angolanos
OS médicos angolanos suspenderam, por um mês, a greve
que durava desde 21 de Março, devido à elevada mortalidade registada nos hospitais e acusam o Governo de ter iniciado
“uma caça às bruxas”. Em declarações à Lusa, o presidente do
Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA), Adriano
Manuel, disse que a decisão de interromper a greve, entre os
dias 25 de Abril e 27 de Maio, foi tomada na Assembleia-Geral que decorreu sábado. “Temos vindo a verificar um elevado
índice de mortalidade nos hospitais, perante a insensibilidade
do Governo. Se continuássemos em greve estaríamos igualmente a ser insensíveis e por isso tomámos esta decisão”, justificou.

Apoios para
Corno de África
CERCA de 1,39 mil milhões de dólares (8,8 mil milhões de meticais) foram arrecadados numa conferência de doadores organizada em Genebra para ajudar a região do Corno de África,
que enfrenta uma seca severa que ameaça mais de 20 milhões
de pessoas com grave insegurança alimentar, anunciou a ONU
terça-feira. O montante será destinado a projectos humanitários e de desenvolvimento na Etiópia, Quénia e Somália, assolados pela “pior seca em 40 anos”, indica um comunicado do
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos
Humanitários (OCHA). A crise alimentar resulta da grave seca
que assola o Corno de África, das consequências da pandemia
da Covid-19, do conflito armado, das infestações de gafanhotos e do aumento de preços devido à guerra na Ucrânia.

Vinte mortos em funeral
PELO menos 20 pessoas morreram terça-feira em Gondar, na
região etíope de Amhara, num ataque de “extremistas cristãos” contra o funeral de um dignitário muçulmano, informaram os meios islâmicos locais. O autarca de Gondar, Zewdu
Malede, disse à radiotelevisão pública etíope EBC que “alguns
extremistas” causaram um “incidente” que resultou na “destruição de propriedade e perda de vida de ambos os lados”. Já
o Conselho dos Assuntos Muçulmanos da região de Amhara,
emitiu um comunicado em que descrevia um massacre levado a cabo em 26 de Abril contra muçulmanos “reunidos no
cemitério Sheikh Elias, na cidade de Gondar, por extremistas
cristãos” munidos de “armas automáticas e de granadas”.

Autoridades sudanesas
libertam ex-governantes
AS autoridades do Sudão libertaram dois ex-governantes da
prisão, num esforço para aumentar a confiança e pôr fim ao
impasse político no país, anunciaram ontem os seus advogados. Khalid Omar, ex-ministro da Presidência e membro do
principal bloco político civil do país, as Forças da Liberdade
e da Mudança (FLM), foi libertado na terça-feira, e Mohammed al-Faki Suliman, antigo membro do Conselho Soberano,
a mais alta autoridade de transição, saiu ontem da prisão em
Cartum, disse a defesa dos dois ex-governantes.

Gana vacina porta-a-porta
contra Covid-19
AS autoridades de saúde do Gana estão a vacinar contra a Covid-19 porta-a-porta, com vista a aumentar a taxa de vacinação num país onde há um cepticismo quase generalizado
contra a vacina. Segundo dados da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), cerca de 24,5% da população alvo no Gana (22,9
milhões de pessoas) está completamente vacinada contra a
Covid-19. Para aumentar esta taxa, as autoridades lançaram a
imunização de casa em casa.

EUA aberto ao diálogo
com Pyongyang
OS Estados Unidos disseram ontem estar abertos para negociar com a Coreia do Norte, apesar de novas “provocações”
depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter anunciado
a intenção de “fortalecer e expandir” o armamento nuclear do
seu país. “Continuamos abertos à diplomacia e ao diálogo com
a Coreia do Norte” para encerrar o seu programa nuclear, disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price. De acordo com Price, os EUA têm
“a obrigação de responder às recentes provocações” da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e, em particular,
aos dois novos lançamentos de mísseis balísticos.
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RELATÓRIO DO PRESIDENTE E DO ADMINISTRADOR DELEGADO
ANÁLISE GERAL
Passaram-se quase dois anos desde que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou a COVID-19, uma pandemia global. No momento em que escrevemos, o mundo continua a debater-se com esta crise. De um ponto de vista de saúde, social e económico global, o impacto foi sem precedentes, como
o foi a sua escala. Apesar disso, existem razões para ter esperança. As vacinas
provaram a sua eficácia para salvar vidas, enquanto outros trabalhos científicos sobre tratamentos e terapêuticas progridem a um rítmo acelerado. Muitos
destes tratamentos já foram autorizados e estão disponíveis para serem prescritos a pacientes. No futuro, o desafio é garantir que estas soluções que salvam vidas são adoptadas e distribuídas de forma alargada em todo o mundo.
A um nível institucional, em 2021 o Standard Bank continuou a procurar formas
eficazes de ultrapassar os desafios criados pela COVID-19. Entre outras coisas,
procurámos formas de gerir os efeitos psicológicos negativos do teletrabalho,
que se tornou a norma, em vez da excepção, para os nossos colaboradores.
Também tomámos medidas activas para incentivar os nossos colaboradores a
vacinarem-se. Neste contexto, lançámos uma campanha de vacinação em todo o
banco, o que fez com que 72% dos nossos colaboradores estejam hoje vacinados.
Ataques armados no norte de Moçambique continuaram a manter um ambiente de negócios difícil na região durante o ano de 2021. Ataques persistentes a civis na zona de Palma criaram um nível acrescido de insegurança,
que levou à debandada total da população local da cidade. Para o Standard
Bank e outras empresas que operam na zona, esta situação obrigou a uma
evacuação de emergência do pessoal, a que se veio juntar o problema adicional de localizar as pessoas que tinham conseguido fugir do perigo imediato.
Esta situação levou a Total a declarar força maior no seu projecto de Afungi
no valor de $20 mil milhões em Abril de 2021.
Apesar de uma multiplicidade de desafios, temos hoje mais esperança para
o nosso futuro e sentimo-nos encorajados pela resiliência do nosso banco.
Continuamos totalmente focados em transformar a experiência dos nossos
clientes, executando com excelência e conseguindo um crescimento sustentável, objectivos que estão subjacentes à nossa estratégia de plataforma de
negócio. O nosso desempenho assinalável este ano evidencia o sucesso desta estratégia e a resiliência do banco face aos desafios sem precedentes.
O AMBIENTE GLOBAL
Em 2021, a economia global deverá ter crescido 5,9%, uma recuperação
da recessão profunda induzida pela pandemia de COVID-19 em 2020. No
entanto, este crescimento não é uniforme nas economias avançadas e na
maioria das economia de mercados emergentes e em desenvolvimento.
Enquanto que se estima que as economias avançadas terão crescido 5,2%
em 2021, as economias de mercados emergentes e em desenvolvimento do
Médio Oriente e da Ásia Central, bem como da África Subsaariana deverão
ter crescido menos de 4%. Segundo o FMI, esta situação deve-se a disparidades preexistentes que fizeram com que as economias avançadas tivesem
um melhor acesso às vacinas comparado com as economias menos desenvolvidas, combinado com uma melhor capacidade para apoio político. Uma
análise mais aprofundada também revela que o crescimento foi mais forte
entre as economias inãivas em recursos e exportadoras, essencialmente devido a preços das mercadorias mais altos. Da mesma forma, as economias
lideradas por serviços continuam a ficar atrás das economias lideradas pelo
comércio. As alterações climáticas também têm tido impacto, com algumas
partes do mundo a sofrerem secas e cheias, que afectaram a produção agrícola e a actividade económica em geral.
A ameaça de variantes emergentes da COVID-19 continua a criar incerteza
sobre quando é que a vida vai voltar ao normal. O surgimento da variante
Ómicron e as resultantes restrições que se seguiram inicialmente em muitas
partes do mundo, intensificaram o debate sobre respostas de saúde pública
apropriadas quando surgem novas variantes. É inquestionável, nesta altura
dos acontecimentos, que os confinamentos rigorosos foram descartados na
maior parte do mundo, o que é um sinal de esperança para a actividade económica. Também parece haver consenso global no sentido de que o aumento
das taxas de vacinação é a forma mais eficaz de gerir o vírus, apesar de a introdução das doses de reforço causarem questionamentos sobre a definição
de indivíduo completamente vacinado. Infelizmente, os últimos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a imunização global (vacinação completa) ficou longe do objectivo de 40% fixado para o final de 2021.
Apesar disso, as economias avançadas comportaram-se melhor, com mais
de 60% à data de Outubro de 2021, comparadas com as economias menos
desenvolvidas, que estão muito abaixo do objectivo. A África Subsahariana
ficou-se por uns decepcionantes 2,5%.
As perspectivas para o crescimento global em 2022 dependem dos mesmos factores cruciais que em 2021. É evidente que restabelecer qualquer tipo de normalidade vai exigir uma imunização global mais alargada contra a COVID-19. Nesta
fase, parece improvável que o objectivo de 70% de imunização fixado pela OMS
para meados de 2022 seja atingido. Contudo, a iniciativa para o Acesso Global
a Vacinas contra a COVID-19 (COVAX) está a aumentar esforços para conseguir
equidade na vacinação em todo o mundo.
Em termos políticos, as autoridades enfrentam o desafio de gerir factores complexos e múltiplos, que incluem normalizar as cadeias de abastecimento; assegurar níveis de liquidez adequados nos mercados; conter as pressões inflacionárias;
estimular o emprego, especialmente dos jovens;gerir eficazmente as receitas governamentais; e manter a dívida pública sob controlo. Algumas destas medidas
vão obrigar a um equilíbrio delicado e escolhas difíceis.
CONJUNTURA DOMÉSTICA
No início de 2021, a nossa conjuntura operacional foi prenhe de riscos de deterioração substanciais, a maioria deles decorrentes da COVID-19. A segunda
e a terceira vagas foram as mais difíceis e levaram à perda de muitas vidas.
No entanto, o início da vacinação em meados deste ano marcou um ponto de
viragem muito necessário. Juntamente com medidas de saúde pública rigorosas instituídas pelas autoridades nacionais, estas iniciativas foram vitais
para limitar a disseminação do vírus e reduzir a taxa de hospitalizações e salvar vidas. Também se julga que o facto de a população de Moçambique ser
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maioritariamente jovem tenha contribuído para atenuar a taxa de hospitalizações, uma vez que as pessoas jovens saudáveis serem menos susceptíveis
a contrair doença grave com COVID-19.
Apesar de as restrições pandémicas impostas pelo Governo se terem mantido em
grande medida, a actividade económica recuperou gradualmente em 2021, com o
PIB a sair da recessão de 2020 e a acelerar a um passo mais rápido durante cada
trimestre até ao terceiro trimestre. Julga-se que esta situação se manteve até ao
último trimestre do ano, com o PIB de 2021 projectado pelo FMI para atingir 2,1%.
Esta recuperação foi liderada pela actividade agrícola e pelo sector extractivo.
A economia também beneficiou da baixa inflação, potenciada por uma procura deprimida e uma moeda local estável. A moeda local valorizou-se de
MZN 74,90/USD em 2020 para MZN 63,83/USD, o que veio ajudar a aliviar
pressões inflacionárias importadas.
Os desenvolvimentos no ambiente regulamentar contribuíram para assegurar estabilidade nos mercados e elevar os padrões operacionais. Quer seja
para aliviar mutuários ou aplicar medidas para combater a pandemia de COVID-19, a variada e nova regulamentação publicada em 2021, embora necessária, veio acrescentar maior pressão a um sector empresarial já no limite.
A declaração de força maior pela Total Energies no seu projecto de Afungi foi um
evento significativo, devido à importância do sector do gás para as perspectivas
económicas de Moçambique. Em consequência, o plano inicial de as exportações
começarem em 2025 está a ser revisto. Contudo, a intervenção positiva das forças armadas moçambicanas, ruandesas e da SADC aumentou a estabilidade e
há uma convicção generalizada no sector de que este projecto de USD 23 mil
milhões possa ser retomado no segundo semestre de 2022. Crucial para esta retoma é a melhoria das condições socioeconómicas na área do projecto e na sua
envolvente, o que será um ponto que merecerá particular atenção por parte da
Total Energies, dos parceiros da Área 1 e do Governo de Moçambique. O Standard
Bank Moçambique mantém-se em contacto estreito com estes intervenientes e
a colaborar de forma activa para apoiar esta importante iniciativa.
Em termos globais, o cenário de GNL (Gás Natural Liquefeito) de Moçambique
está a dar sinais positivos neste início de 2022. Dominante na comunicação social
no momento em que escrevemos, é a chegada do navio de 432 metros de comprimento para a LFGN (liquefacção flutuante de gás natural) da Coreia do Sul. Este
navio explorado pela ENI ficará ancorado a cerca de 40km ao largo de Pemba e
espera-se que produza o primeiro GNL de Moçambique até ao segundo semestre
de 2022. Trata-se de um projecto emblemático para o emergente sector do GNL
em Moçambique e vai servir como um importante campo de treino para muitos
empresários e trabalhadores moçambicanos à medida que se familiarizem com
o sector do GNL. 25 PMEs moçambicanas concluíram recentemente o nosso programa de Incubação de Empresas iCreate do Standard Bank, em parceria com
os parceiros da Área 4, em última instância para apoiar o plano de conteúdo local
do projecto Coral Sul e fortalecer as capacidades de PMEs locais estabelecidas.
Ambos os projectos vão gerar um robusto sentimento económico positivo
e estimular os ecossistemas comerciais locais, bem como servir como importantes “desbravadores de caminhos” para outros mega projectos na calha, como a Área 4, o projecto de GNL do Rovuma da Exxon Mobil, que ainda
aguarda a decisão final de investimento (DFI).
TRANSFORMAR A EXPERIÊNCIA DOS NOSSOS CLIENTES
O nosso foco estratégico continua a ser nos nossos clientes e nas suas necessidades. Aspiramos ser uma organização baseada numa plataforma centrada
nos clientes que oferece produtos e serviços transformadores que transcendem
a banca tradicional. A cobrir esse objectivo há uma cultura organizacional que
aplaude e recompensa a excelência na execução das prioridades dos clientes.
Para cumprir a nossa promessa, cada vez nos apoiamos mais na tecnologia, como parte integrante de todas as facetas do nosso negócio. Inovações
como inteligência artificial (AI), robótica e digitalização revolucionaram a forma como operamos. Tencionamos aproveitar plenamente estas tecnologias,
como as condições o permitirem e em consulta com os nossos reguladores,
para potenciar eficiências na nossa actividade, melhorar o nosso interface
com clientes e transformar a sua experiência no banco.
Estamos orgulhosos do prémio “Melhor Banco de Investimento” que recebemos este ano, em reconhecimento do nosso serviço de excelência aos nossos clientes da BGEI (Banca de Grandes Empresas e Investimento). É o nono
ano consecutivo em que recebemos este prémio anual. Também nos sentimos encorajados pelas reacções e pela lealdade dos nossos clientes, que são
cruciais para concebermos e adaptarmos os nossos serviços às suas necessidades. Perto do final do ano, lançámos a campanha “Obrigado!”, com o objectivo de lhes demonstrarmos o nosso reconhecimento pela sua fidelidade.
Na nossa perspectiva, a sua fidelidade é o melhor prémio.
RESULTADOS
Em 2021, o banco alcançou resultados líquidos de MZN 4.966 milhões, 9,8%
menos que os MZN 5.453 milhões registados em 2020. Este declínio deveu-se
a um crescimento mais rápido das despesas do que dos proveitos operacionais, em consequência de uma postura operacional atípica devido à COVID-19,
bem como a um evento negativo isolado durante o ano, que levou à perda de
proveitos e a incorrer em encargos anormais. Por outro lado, embora o total
do activo tenha tido um crescimento marginal, conseguimos um crescimento
satisfatórios nos nossos activos remunerados comparado com o último ano.
Considerando os problemas já mencionados, estes resultados são fantásticos.
Enquanto que a nossa margem financeira cresceu 19,8% comparado com o ano
anterior, os outros proveitos caíram 11,7%, influenciados negativamente pelos
resultados de operações financeiras, que foram substancialmente menores.
Esta situação deveu-se a menos dias de negociação durante o mês de Julho,
quando o banco foi suspenso do mercado cambial pelo Banco de Moçambique.
O desempenho excelente de outras linhas de proveitos de comissões atenuaram o mau desempenho da linha de resultados de operações financeiras, garantindo assim um crescimento global do nosso total de proveitos.

Do lado das despesas, incorremos em custos de imparidade mais elevados este
ano, devido a um empréstimo em mora de um empresa cliente, que entretanto foi
reestruturado. Também investimos valores significativos no alinhamento dos nossos sistemas e processos para apoiar melhor as necessidades dos nossos clientes
e facultar um ambiente de trabalho construtivo aos nossos colaboradores.
Dado que os nossos colaboradores são o nosso melhor activo, o seu bem-estar
é a nossa maior prioridade. Por conseguinte, continuámos a investir de forma
relevante no bem-estar e no desenvolvimento dos nossos colaboradores, para
assegurar que trabalham num ambiente seguro e que estão bem equipados e
motivados para prestar um serviço de qualidade superior aos nossos clientes.
O banco também incorreu em multas por contravenção elevadas isoladas,
conforme detalhado na secção sobre governação corporativa. Espera-se que
estas multas não se venham a repetir.
Globalmente, os nossos custos operacionais foram 17,2% mais elevados do que
no ano anterior, traduzindo-se num rácio de eficiência (RF) de 51,2% (2020:
47,3%), que constitui um feito significativo. O nosso rácio de rendibilidade dos
capitais próprios (ROE) foi de 16,6% (2020: 21,3%), a reflectir a menor rentabilidade e o impacto de lucros substanciais reinvestidos na actividade, para
suportar o nosso futuro crescimento.
GESTÃO DO CAPITAL
O banco continua a ter uma sólida posição de capital, em consonância com
a nossa estratégia de gestão do capital. O nosso objectivo é manter a confiança dos nossos reguladores, depositantes e credores, posicionando-nos
simultaneamente bem para suportar as necessidades dos nossos clientes,
conseguir um crescimento sustentável e proporcionar retornos competitivos
aos nossos accionistas.
Com um nível de 22,2% (2020: 24,8%), o nosso rácio de solvabilidade (RS)
situou-se significativamente acima do mínimo regulamentar de 12% acrescido de um adicional de 2% atribuído ao Standard Bank pelo regulador, para
risco sistémico. O banco está, por conseguinte, adequadamente capitalizado
para oportunidades de crescimento futuras.
GOVERNAÇÃO CORPORATIVA
Um compromisso de integridade, cumprimento das normas e de fazer o negócio certo da forma certa está no cerne do nossogovernação corporativa.
Também estamos empenhados em garantir que somos um exemplo de boa
governação e cumprimento das normas em Moçambique. Temos tolerância
zero para comportamentos contrários à ética. A nossa estrutura de governação corporativa foi organizada em consequência para garantir que o banco é
devidamente gerido e dirigido. Esta postura inclui o nosso Conselho de Administração, que é composto por um misto de administradores executivos e de
administradores não executivos independentes.
A respeito dos nossos esforços concertados no sentido de uma boa governação,
durante o ano, o banco foi multado em MZN 290,1 milhões por “violações graves
de natureza prudencial e cambial”. O banco também foi suspenso da negociação
no mercado cambial pelo prazo de um ano, embora esta sanção tenha sido subsequentemente reduzida para cobrir apenas o mercado interbancário e permitir
a readmissão com o cumprimento de certas condições. Além disso, o regulador
inibiu o antigo Administrador-Delegado do banco, bem como o antigo Director da
BGEI, de exercer funções de gestão no banco ou noutras instituições financeiras
locais por um prazo de seis anos. Esta situação não nos define enquanto banco.
Além disso, estão actualmente a ser desenvolvidos todos os esforços para garantir que o banco cumpre a regulamentação, a todos os níveis e a todo o tempo.
Em consequência, mantemos um diálogo regular como o regulador à medida que
trabalhamos para resolver as suas preocupações e estamos confiantes de que
esta questão ficará brevemente resolvida.
Para além do regulador, também mantivemos uma interacção regular com outras partes interessadas cruciais, particularmente o nosso accionista. A sua orientação e o seu apoio foram preciosos, especialmente durante um ano tão difícil.
AGRADECIMENTOS
Os nossos clientes fazem-nos o que somos. Damos valor ao seu apoio e lealdade, este ano mais do que nunca. Também estamos gratos aos nossos colaboradores por atravessarem este ano difícil com elevada postura e dedicação. Apesar da pandemia, não se pouparam a esforços para garantir que as
necessidades dos nossos clientes não ficavam sem resposta. O seu espírito
de sacrifício e trabalho árduo constitui uma inspiração que perdurará.
Estamos imensamente gratos aos nossos accionistas pelas suas orientações
e apoio inabalável durante todo o ano. Também estamos gratos aos nossos colegas do Conselho de Administração pelos seus valiosos esforços infatigáveis
em prol do banco. Estamos ainda gratos aos nossos reguladores pelas suas
orientações. Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com eles para
fazer crescer o mercado local e conseguir a transformação económica desta
nação e do seu povo. Também apreciamos o apoio e as parcerias que temos
com todas as outras partes interessadas que fazem parte do nosso ecossistema, incluindo as comunidades em que desenvolvemos a nossa actividade.
Por fim, os nossos pensamentos e preces vão com os nossos colaboradores, as
suas famílias e todos os que foram afectados pela pandemia durante o ano passado.
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
Agora que a economia ganha força na sua recuperação, temos esperança
de que o pior já tenha ficado para trás. A profundidade e velocidade a que a
economia moçambicana e, em termos gerais, a economia global recuperem
depende da extensão da distribuição das vacinas contra a COVID-19 entre as
suas populações respectivas.
Como banco, estamos cautelosamente optimistas de que a nossa estratégia alcançará resultados para os nossos clientes em 2022. Ansiamos fazer
crescer as linhas de serviços que introduzimos recentemente, como os nossos negócios de corretagem de seguros e fundos de pensões. Também estamos entusiasmados de ir finalmente implementar alguns dos projectos de
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ANÁLISE FINANCEIRA
RESUMO DOS RESULTADOS
Em 2021, o banco teve resultados líquidos de impostos (RLI) de MZN 4.966
milhões, 9,8% menos do que os MZN 5.453 milhões registados em 2020.
Como esperado, o nosso rácio de rendibilidade dos capitais próprios (ROE)
também desceu de 21,3% em 2020 para 16,6%, a reflectir a menor rendibilidade e o impacto de lucros substanciais reinvestidos na actividade, para
suportar o nosso futuro crescimento. Considerando o ambiente extraordinariamente difícil que enfrentámos este ano, estes resultados são notáveis.
As questões correntes causadas pela crise da COVID-19, a insegurança em
algumas partes do país, especialmente no norte, e outros problemas operacionais tiveram um impacto negativo no banco e nos sectores em que desenvolvemos a nossa actividade. Apesar destes problemas, o banco saiu de 2021
mais forte, provando assim a sua resiliência, conforme o demonstram o forte
crescimento dos volumes de operações, uma base de comissões diversificada e o forte crescimento da nossa base de activos remunerados.
O nosso sucesso este ano foi guiado por esforços contínuos para fazer o banco evoluir para um negócio de plataforma. Embora continue a ser um trabalho em curso, os primeiros resultados são muito encorajadores.
O nosso princípio orientador continua a ser a centralidade do cliente. Por
conseguinte, procuramos formas de transformar a experiência dos nossos
clientes e depois executar as suas prioridades com excelência, conseguindo
assim um crescimento sustentável. Esta abordagem fez com que o banco
continuasse a fazer um investimento significativo neste último ano, em inovação e novas tecnologias, o que nos permite ter uma visão holística dos nossos clientes, focando simultaneamente a nossa atenção nas questões do dia
a dia importantes para a maioria deles. Em consequência, fomos para além
da banca tradicional. Utilizando tecnologias de classe mundial, que são indispensáveis neste esforço, estamos a encontrar novas e melhores maneiras
de concretizar eficiências na nossa actividade, melhorando a nossa interface
com clientes e transformando a sua experiência no nosso banco.
Esta análise contém:
• uma análise da conjuntura operacional;
• os principais factores que afectaram o desempenho em 2021;
• uma análise do desempenho financeiro e da posição financeira do banco; e
• uma análise do capital.
O quadro seguinte mostra os principais indicadores financeiros (PIFs) para 2021.
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PRINCIPAIS FACTORES QUE AFECTARAM
O DESEMPENHO EM 2021
Os factores seguintes tiveram grande influência no nosso desempenho em 2021.

FORTE CRESCIMENTO DOS NOSSOS ACTIVOS REMUNERADOS
Em 2021, os nossos activos remunerados cresceram 8,9%, em grande parte devido à medida do Banco de Moçambique de reduzir significativamente o coeficiente
de reservas obrigatórias (CRO) para depósitos de clientes em moeda estrangeira
de 34,5% para 11,5%. A libertação desta liquidez, que era mantida em contas não
remuneradas junto do Banco de Moçambique, veio ajudar a compensar o impacto de uma ligeira descida nos depósitos de clientes, alimentando assim o crescimento do nosso crédito sobre clientes e outras instituições financeiras.
FORTE CRESCIMENTO DOS NOSSOS PROVEITOS DE COMISSÕES
Os esforços plurianuais desenvolvidos pelo banco resultaram numa diversificação bem sucedida da sua base de comissões, que tem vindo a provar cada vez
mais o seu valor. Isto foi especialmente assim em 2021, em que o banco teve um
decréscimo significativo dos proveitos de operações financeiras. Esse impacto foi
parcialmente contido por um robusto crescimento do volume em vários produtos
e serviços transaccionais, resultando globalmente num decréscimo dos outros
proveitos de apenas 11,7% comparado com o ano anterior.
CUSTOS OPERACIONAIS
Os nossos custos operacionais cresceram 17,2% em 2021, o que está significativamente acima da inflação anual de 6,7%. Embora também se tenham situado
acima do crescimento dos custos nos últimos anos, esta situação reflecte a natureza sem precedentes dos desafios que enfrentámos este ano. Incluem a pandemia de COVID-19, que obrigou a uma postura operacional não convencional e
dispendiosa, necessária para servir adequadamente os nossos clientes; o significativo investimento em inovação e novas tecnologias para se alinhar pela nossa
estratégia de negócio de plataforma e suportá-la; e custos significativos, mas de
natureza extraordinária, relacionados com a regulamentação.
IMPARIDADE
Os nossos números relativos à imparidade em 2021 subiram de uma recuperação de MZN 166 milhões para uma provisão de MZN 533 milhões, a reflectir
o difícil ambiente operacional enfrentado pelos nossos clientes. A moderada
actividade económica em consequência da crise da COVID-19, assim como a
insegurança, afectaram tanto os nossos clientes particulares como empresariais, tendo como resultado uma redução das receitas e da capacidade de
gerar lucros. Esta situação, por seu turno, causou incidentes em alguns créditos que, em consonância com a nossa abordagem prudente, considerámos,
em consequência, afectados por imparidade.
ANÁLISE DO BALANÇO
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Apesar de intensa concorrência e outros factores imprevistos, o banco manteve o seu total de activos bancários nos níveis de 2020, o que foi importante. Tal
deveu-se a passos notáveis na reestruturação do balanço a favor da moeda local e também a aumentar a quota de mercado do banco em depósitos à ordem
denominados em moeda nacional. Contudo, estes esforços foram dificultados
pelos contínuos efeitos negativos da COVID-19 sobre a actividade económica,
que incluíram estagnação nos sectores mais produtivos, levando a lay-off, gozo
obrigatório de férias, redução do pessoal e perturbações nas cadeias de abastecimento, especialmente no sector da importação e exportação. Esta situação,
por sua vez , limitou a capacidade de geração de lucros nos mercados de consumo, bem como nos mercados comerciais e de negócios.

Em Janeiro de 2021, o Banco de Moçambique fez um ajustamento de mais 300
pontos base na sua taxa de referência (MIMO), para 13,25%. Destinada a conter pressões inflacionárias, esta subida teve um efeito positivo líquido na margem financeira, que beneficiou de uma taxa prime mais elevada nos produtos
de crédito. Foi o único ajustamento da taxa de referência em 2021.
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48%

Investimentos financeiros
Empréstimos e adiantamentos a clientes
Empréstimos e adiantamentos a Bancos
O total de activos remunerados subiu de MZN 110.647 milhões em 2020 para
MZN 120.511 milhões em 2021. Em termos de proporção, estes activos representaram 83,9% do total de activos bancários comparado com 77,1% em 2020.
Este valor assentou num crescimento de 24,3% no crédito sobre bancos.
Os nossos activos remunerados continuam a pender decididamente para os
activos muito líquidos, especificamente crédito sobre bancos e activos financeiros disponíveis para venda. Apesar de o crédito sobre clientes ter crescido 7,3% em termos anuais, manteve-se em 34% dos activos remunerados,
o mesmo valor que em 2020. Por outro lado, a taxa de transformação melhorou de 35,8% para 39,4% em 2021, em consequência do crescimento da
carteira de crédito e de uma descida de 2,3% nos depósitos de clientes.
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Apesar de os depósitos de clientes terem registado uma descida este ano,
comparado com o ano anterior, os nossos esforços para reestruturar o balanço
para ser mais eficiente deram os frutos desejados. Estes esforços centraram-se em atrair depósitos à ordem, especialmente denominados em moeda nacional. Embora os depósitos à ordem tenham sido menores comparado com
2020, em termos globais, os depósitos em moeda nacional tiveram um crescimento satisfatório, de 7%. E dado que 79,9% do total de depósitos de clientes
corresponde a depósitos à ordem, os nossos custos de juros tiveram poucas
alterações comprado com 2020, mantendo portanto estável o nosso custo de
fundos. Isto verificou-se apesar de uma subida de 300 pontos base da taxa de
referência no início do ano, pondo ainda em maior evidência o mérito do nosso
exercício de reestruturação.
ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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Em 2021, a nossa carteira de crédito cresceu 7,3% predominantemente devido ao
crédito a prazo em moeda lnacional. A carteira continua a ser de uma qualidade excepcional, com o rácio global de perdas de crédito a situar-se em 0,5% no final do ano.

Apesar de uma redução de 11,7% nos outros proveitos, o banco aumentou
o seu total de proveitos em 2021 em 8,4%, potenciado por um aumento de
19,8% na margem financeira. Por sua vez, esta situação foi ajudada pelo impacto positivo nos proveitos de juros decorrente do ajustamento em alta da
taxa de referência pelo Banco de Moçambique, ajudada ainda pelo crescimento da carteira de crédito. Por outro lado, o ajustamento da taxa de referência teve um impacto negligenciável nos custos de juros, em parte devido
à carteira de financiamento ser dominada por depósitos à ordem, que, em
geral, são remunerados a taxas mais baixas.

CRÉDITO SOBRE CLIENTES (MZN’000)

RESULTADOS LÍQUIDOS DE IMPOSTOS
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De um ponto de vista macroeconómico, a economia moçambicana está no bom
caminho para conseguir um crescimento pré-pandemia em 2021, com o FMI a projectar um crescimento do PIB de 2,1%. Uma moeda estável durante a maior parte
do ano foi benéfica para a inflação, que, embora tenha subido para 6,7% comparado com 3,5% em 2020, esteve em consonância com as tendências da era COVID.
No final do ano, a taxa de câmbio situou-se em MZN 63,83/USD comparado com
MZN 74,90 no ano anterior, o que ajudou a conter a inflação importada.
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A diminuição do ROE de 21,3% em 2020 para 16,6% foi consentânea com as
expectativas. Deveu-se a uma menor rentabilidade no ano corrente, combinada
com o crescimento dos lucros a ser posto de parte para cobrir o futuro crescimento da actividade.

Crédito (MT 000)

Por outro lado, a insegurança continuou a prejudicar o ambiente de negócios e o
investimento, especialmente no sector do GNL. Uma declaração de força maior
foi efectuada por um dos investidores no início de 2021 relativamente ao seu projecto em Afungi, na sequência de um período de vários ataques à população civil
em Palma e arredores, onde o projecto está situado. Esta situação causou um
atraso significativo no projecto. Contudo, os parceiros da Área 4, que têm instalações offshore na mesma zona, estão dentro do previsto para começar as exportações de GNL no segundo semestre de 2022. Estes dois projectos deverão
desempenhar um papel catalisador para atrair mais investimento para Moçambique, assim como estimular o crescimento de outros negócios nas proximidades
e no país em geral.

ROE%

ROE - RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
CONJUNTURA OPERACIONAL
Apesar da corrente crise de COVID-19, a economia local começou a recuperar
em 2021 da profunda recessão registada em 2020. Esta situação deveu-se a
preços das mercadorias mais elevados na indústria extractiva e melhorias no
sector agrícola, assentes numa melhor produção.

As nossas práticas de crédito continuam prudentes e direccionadas. Continuamos a ter como alvo sectores de crescimento na economia nacional. Também
nos mantemos firmes no nosso compromisso de gerir as exposições de maneira proactiva. Em consonância com essa abordagem, o nosso crédito não
produtivo duplicou comparado com o último ano, de MZN 1.046 milhões para
MZN 3.090 milhões, devido principalmente às dificuldades causadas pela COVID 19 em alguns empréstimos, assim como a um crédito importante que foi
renegociado no final do ano. Embora o segmento de empresas seja responsável pelo grosso deste aumento, todos os segmentos foram afectados. Todas as
contas afectadas estão suficientemente garantidas e/ou provisionadas.

Depósitos (MT 000)

tecnologia que suspendemos em 2021, com vista a concluir as revisões de
cumprimento normativo com os nossos reguladores. Estas tecnologias de
classe mundial vão transformar a forma como os nossos clientes interagem
connosco, assim como a forma como lhes prestamos serviços. Irão melhorar
a resiliência do nosso banco num ambiente em constante mutação, posicionando-nos assim para contribuir de forma relevante para o desenvolvimento,
o crescimento e a prosperidade de Moçambique no longo prazo.

Resultado por acção (MZN)
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OUTROS PROVEITOS
Apesar da modesta actividade económica, a migração visionária do banco para
a digitalização das suas operações está a dar frutos. Este facto é evidenciado por
um aumento do volume de operações electrónicas em proporção do total de
operações de ano para ano. Esta tendência manteve-se em 2021 e deverá acelerar à medida que o banco aprofunde a sua estratégia de plataforma.
Em 2021, os resultados de comissões cresceram 3,7%, o que é notável considerando que assentou apenas no volume. Não houve ajustamentos de
preços durante o ano. Também é significativo que este crescimento tenha
sido conseguido num mercado dominado pela oferta. Evidencia o sucesso do
banco em fazer crescer e diversificar a sua base de proveitos de comissões.
Por outro lado, os resultados de operações financeiras foram 20,9% menores
do que em 2020, devido a um reduzido período de negociação em 2021, forçado pela intervenção do regulador. Este facto traduziu-se numa diminuição
global de 11,7% dos outros proveitos em termos anuais.
PROVISÕES PARA IMPARIDADE DO CRÉDITO
Em 2021, foi registada uma provisão para imparidade de MZN 583 milhões,
comparado com uma recuperação de MZN 166 milhões em 2020. Esta situação deveu-se em grande medida ao segmento de empresas, especialmente a
um crédito importante, que foi entretanto renegociado.
A nossa filosofia de concessão de crédito prevê que o processo de tomada de
crédito constitui a nossa primeira linha de defesa contra potenciais perdas de crédito. Isto implica um cumprimento escrupuloso e uniforme das nossas políticas
e directrizes sobre concessão de crédito, acompanhado de esforços incansáveis
para nos adiantarmos e prevermos incidentes antes que os sinais se manifestem.
Se for seguida a tempo, esta abordagem dá ao banco tempo e oportunidade de
reabilitar contas com potenciais incidentes, o mais depressa possível. Quando se
registam efectivamente incidentes nas contas, o banco tem ferramentas eficazes
para mitigar perdas, incluindo uma execução eficiente das garantias.

4

1,4%
1,2%

Por fim, os nossos custos operacionais este ano foram sujeitos a custos de
cumprimento normativos substanciais, mas de natureza extraordinária, impostos pelo regulador. O banco continua a articular-se com o regulador para
garantir uma resolução satisfatória de questões pendentes.

1.3%

1,0%

0,7%

0,8%

0,5%

0,6%

0,4%

0,4%
0,2%
0,0%
-0,4%

TAXA DE TRANSFORMAÇÃO %

0,1%

-0,2%
2017

2018

2019

2020

Globalmente, as questões referidas acima fizeram com que os custos operacionais subissem 17,2%, de MZN 6.641 milhões em 2020 para MZN 7.783 milhões em 2021. O rácio de eficiência acompanhou esta realidade, tendo subido
de 47,3% em 2020 para 51,2%.

2021

60%
50%

CUSTOS OPERACIONAIS
Em 2021, o nosso encargo com custos operacionais foi influenciado por três
factores principais, a saber: custos para proteger o nosso ambiente de trabalho e assegurar o bem estar dos colaboradores; custos de tecnologia; e custos
de cumprimento normativo extraordinários.

Durante o ano, procurámos formas de criar um ambiente construtivo para que
os nossos colaboradores se sentissem motivados e executassem as suas tarefas com excelência, ajudando-os também a alcançar desenvolvimento pessoal.
O teletrabalho veio juntar-se a este desafio, logo à partida devido à sua novidade
à uma escala desta dimensão. No momento em que escrevemos, o teletrabalho
tornou-se a norma, e não a excepção, entre os nossos colaboradores. Este facto
tem implicações para a coordenação dos fluxos de trabalho e para atingir objectivos de equipa. Também tivemos de criar meios de comunicação seguros em
toda a organização, incluindo garantir que todos os nossos colaboradores têm
as ferramentas e o equipamento necessários para executarem devidamente os
seus deveres.
O banco também continuou a implementar tecnologias de classe mundial para
melhorar o nosso interface com clientes, levando a banca até eles, e potenciar eficiências transversais a processos. Como um negócio de plataforma, apostámos
na tecnologia e iremos gradualmente descontinuar processos manuais sempre
que possível, dando assim aos nossos clientes toda a flexibilidade que desejarem.

43%

2017

2018

47%

51%

2019

2020

2021

30%
20%
10%

Este ano, continuámos empenhados em proteger o nosso ambiente de trabalho. Trabalhámos arduamente para proteger os nossos colaboradores e
clientes; disponibilizámos tratamento e apoio às pessoas afectadas; e demos
apoio a clientes e comunidades afectados.
O banco reconhece que os nossos colaboradores representam o nosso mais
valioso recurso, pelo que o seu bem-estar tem de estar no topo das prioridades do banco. Trabalhar num ambiente de pandemia veio dar ainda mais
importância a esta questão de uma forma única mas enfática. O nosso objectivo é, por conseguinte, garantir que os nossos colaboradores trabalham num
ambiente seguro e que estão bem preparados, física e psicologicamente, para
desempenharem as suas responsabilidades.

41%

47%

40%
%

MARGEM FINANCEIRA
Em Janeiro de 2021, o Banco de Moçambique procedeu a um ajustamento em
alta de 300 pontos base da taxa de referência (MIMO). Este ajustamento teve
um efeito positivo nos proveitos de juros, sem a correspondente contrapartida
em termos de custos de juros. Em consequência, a margem financeira registou
uma melhoria, de 6,2% em 2020 para 7,4%. O crescimento da carteira de crédito ampliou ainda mais este impacto, resultando num crescimento global de
19,8% da margem financeira comparado com 2020.

RÁCIO DE PERDAS DO CRÉDITO

Racio de perdas %

Os custos operacionais cresceram 17,2% em 2021, a reflectir os desafios causados pela pandemia global, que obrigaram à adopção de uma nova postura
operacional, combinados com custos de tecnologia crescentes e custos de
cumprimento normativo mais altos, embora de natureza extraordinária. A isto
vieram-se juntar provisões para imparidade mais elevadas em alguns empréstimos com incidentes. Em termos globais, estes factores levaram à erosão do
que seria, de outro modo, um crescimento satisfatório do total de proveitos. Os
resultados líquidos de impostos (RLI) desceram portanto 9,8%, de MZN 5.453
milhões em 2020 para MZN 4.966 milhões em 2021.

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

0%

POSIÇÃO DE CAPITAL
O Conselho de Administração do banco supervisiona a nossa função de gestão de capital. Esta supervisão destina-se a assegurar que o banco cumpre
as exigências regulamentares, cumpre o seu plano de capital, atinge os rácios
pretendidos e se mantém dentro dos seus parâmetros de apetência pelo risco.
O banco continua a ter uma sólida posição de capital, em consonância com
a nossa estratégia de gestão de capital. O nosso objectivo é manter a confiança dos nossos reguladores, depositantes e credores, posicionando-nos
simultaneamente adequadamente para suportar as necessidades dos nossos clientes, conseguir um crescimento sustentável e proporcionar retornos
competitivos aos nossos accionistas.
Dez-2021

Dez-2020

Tier I

22,21%

24,76%

Tier II

0,01%

0,01%

22,23%

24,77%

Total

Os fundos próprios mínimos exigidos pelo Banco de Moçambique são de 14%
(incluindo 2% para risco sistémico).

Com um nível de 22,2% (2020: 24,8%), o nosso rácio de solvabilidade (RS)
situou-se significativamente acima do mínimo regulamentar de 12% acrescido de um adicional de 2% atribuído ao Standard Bank pelo regulador, para
risco sistémico. O banco está, por conseguinte, adequadamente capitalizado
para oportunidades de crescimento futuras.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Grupo
2021
Nota

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Grupo

Banco
2020

2021

MT

MT

MT

MT

5

11,983,566,415

10,335,594,608

11,983,566,415

10,335,594,608

Juros e encargos similares

5

(1,305,306,276)

(1,419,021,777)

(1,305,306,276)

(1,419,021,777)

10,678,260,139

8,916,572,831

10,678,260,139

8,916,572,831

Margem financeira
Rendimentos com taxas e comissões

6

1,889,709,930

1,843,147,156

1,872,387,312

1,838,196,969

Gasto com taxas e comissões

6

(17,599,669)

(37,052,293)

(17,599,669)

(37,052,293)

1,872,110,261

1,806,094,863

1,854,787,643

1,801,144,676

7.1

2,539,240,575

3,211,088,766

2,539,240,575

3,211,088,766

7.2

77,438,806

45,197,569

71,998,028

45,197,569

15,167,049,781

13,978,954,029

15,144,286,385

13,974,003,842

Resultados com taxas e comissões
Resultados de operações financeiras
Outros Rendimentos
Rédito

2021

2020

2021

2020

Nota

MT

MT

MT

MT

12

16,836,923,858

26,712,221,834

16,709,244,689

26,689,154,838

Derivados

13

40,282,751

-

40,282,751

-

Activos detidos para negociação

13

2,967,551,417

985,837

2,967,551,417

985,837

Investimentos Financeiros

14

18,706,669,577

26,182,600,447

18,978,859,577

26,192,350,447

Empréstimos e adiantamentos
a Bancos

15.1

57,932,181,028

46,589,548,362

57,932,181,028

46,589,548,362

Empréstimos e adiantamentos
a clientes

15.2

40,632,878,295

37,864,333,108

40,632,878,295

37,864,333,108

16

718,368,306

369,301,578

620,322,535

414,742,911

2020

Juros e rendimentos similares

Banco

Activo
Caixa e disponibilidades
no Banco Central

Imparidade de crédito

8

(583,430,393)

166,017,777

(583,430,393)

166,017,777

Outros gastos operacionais

9

(7,793,152,391)

(6,638,641,806)

(7,752,205,569)

(6,614,396,162)

6,790,466,997

7,506,330,000

6,808,650,423

7,525,625,457

Outros activos

(414,609,764)

(334,492,537)

(414,609,764)

(334,492,537)

17.1

4,903,425,134

4,768,683,080

4,903,425,134

4,768,683,080

6,375,857,233

7,171,837,463

6,394,040,659

7,191,132,920

Activos tangíveis e activos por
direito de uso

(1,428,050,029)

(1,733,085,055)

(1,428,050,029)

(1,738,356,311)

Activos intangíveis

17.2

849,743,915

726,417,605

849,743,915

726,417,605

4,947,807,204

5,438,752,408

4,965,990,630

5,452,776,609

18

226,667,000

172,791,000

226,667,000

172,790,998

4,948,201,721

5,438,997,061

-

-

143,814,691,281

143,386,882,851

143,861,156,341

143,419,007,186

(394,517)

(244,653)

-

-

6.37

7.01

6.40

7.02

Resultado antes de impostos
indirectos
Imposto indirecto

10.1

Resultado antes de impostos
directos
Imposto Directo

10.2

Resultado líquido do exercício
Atribuível aos accionistas
ordinários
Atribuível a interesses minotários

Activo do fundo de pensões
Total do activo
Capital próprio e passivo

Resultados por acção
Básicos e diluídos

11

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021
Grupo

Resultado do exercício

Banco

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

4,947,807,204

5,438,752,408

4,965,990,630

5,452,776,609

Outros rendimentos integrais1

Resultados de ganhos e perdas actuariais
(fundo de pensões)

37,720,000

(18,792,000)

37,720,000

(18,792,000)

Resultados de ganhos e perdas actuariais
(assistência médica)

13,135,000

7,984,000

13,135,000

7,984,000

94,645,239

-

94,645,239

-

-

(119,213)

-

-

Outras reservas
Itens que podem ser reclassificados
posteriormente para resultados

19

3,882,000,000

3,882,000,000

3,882,000,000

3,882,000,000

Reserva legal

20

4,511,412,858

2,875,579,875

4,511,412,858

2,875,579,875

Outras reservas

21

2,037,640,458

1,784,951,491

2,037,640,458

1,784,951,491

Resultados transitados

22

21,016,311,631

19,859,851,451

21,055,153,830

19,880,510,224

31,447,364,947

28,402,382,817

31,486,207,146

28,423,041,590

Total do capital próprio

Derivados

13

1,962,302

-

1,962,302

-

Passivos por impostos correntes

23

207,180,040

186,296,617

207,180,040

186,296,617

Recursos de instituições de crédito

24

162,139,069

535,125,445

162,139,069

535,125,445

Recursos de clientes

25

109,046,280,577

111,663,527,728

109,046,280,577

111,663,527,728

Outros passivos

26

2,526,811,499

2,176,884,288

2,534,434,360

2,179,099,873

Responsabilidades com a assistência
médica pós-reforma

28

59,040,000

71,380,000

59,040,000

71,380,000

Passivos por impostos diferidos

23

363,912,847

351,285,956

363,912,847

360,535,933

(139,853,500)

(704,640,866)

(139,853,500)

(704,640,866)

Alterações no justo valor

(50,207,489)

142,980,035

(50,207,489)

142,980,035

Alterações na perda de credito esperada

(89,646,011)

(847,620,901)

(89,646,011)

(847,620,901)

Total do passivo

112,367,326,334

114,984,500,034

112,374,949,195

114,995,965,596

Total do Rendimento integral

4,953,453,943

4,723,184,329

4,971,637,369

4,737,327,743

Total do capital próprio e do passivo

143,814,691,282

143,386,882,851

143,861,156,341

143,419,007,186

Atribuível aos accionistas ordinários

4,953,848,460

4,723,434,942

-

-

(394,517)

(250,614)

-

-

Alteração liquida nos investimentos financeiros ao
justo valor através de outro rendimento integral
(FVOCI)

Atribuível a interesses minotários
1

6

Capital social

Passivos

Itens que nunca serão reclassificados
posteriormente para resultados

Resultado do justo valor dos imóveis

Capital próprio

O impsoto sobre os rendimentos relacionados com os outros rendimentos integrais é duvilgado na note 23.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Grupo

Capital social

Reserva para o
Reserva de plano de acções
reavaliação
do grupo

Reserva legal

Reserva para
riscos gerais de
crédito

Reserva de justo valor
- activos ao justo
valor através de outro
Outras reservas
rendimento integral

Resultados
acumulados

Capital Próprio
atribuível aos
accionistas
ordinários

Interesses
minotários

Capital Próprio

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

3,882,000,000

2,133,631,120

809,938,449

4,217,937

459,499,628

(2,207,636)

1,062,990,733

16,565,709,515

24,915,445,445

334,301

24,915,779,746

-

741,948,755

-

-

155,153,246

-

(704,640,866)

4,530,723,194

4,723,679,596

(495,267)

4,723,184,329

- Lucro do exercício

-

-

-

-

-

-

-

5,438,752,408

5,438,997,061

(244,653)

5,438,752,408

- Outro rendimento integral líquido do
exercício

-

741,948,755

-

-

155,153,246

-

(704,640,866)

(908,029,214)

(715,317,465)

(250,614)

(715,568,079)

-

-

-

-

-

-

-

(1,236,581,258)

(1,236,581,258)

-

(1,236,581,258)

-

-

-

-

-

-

-

(1,236,581,258)

(1,236,581,258)

-

(1,236,581,258)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

3,882,000,000

2,875,579,875

809,938,449

4,217,937

614,652,874

(2,207,636)

358,349,867

19,859,851,451

28,402,543,783

(160,966)

28,402,382,817

Saldo em 1 Janeiro de 2021

3,882,000,000

2,875,579,875

809,938,449

4,217,937

614,652,874

(2,207,636)

358,349,867

19,859,851,451

28,402,543,783

(160,966)

28,402,382,817

Saldo em 1 de Janeiro de 2020
Rendimento integral do exercício

Transacções com acçionistas registadas
directamente em capital próprio
- Dividendo ordinário

Rendimento integral do exercício

-

1,635,832,983

94,645,239

-

297,897,228

-

(139,853,500)

3,064,931,993

4,954,242,977

(789,034)

4,953,453,943

- Lucro do exercício

-

-

-

-

-

-

-

4,947,807,204

4,948,201,721

(394,517)

4,947,807,204

- Outro rendimento integral líquido do
exercício

-

1,635,832,983

94,645,239

-

297,897,228

-

(139,853,500)

(1,882,875,211)

6,041,256

(394,517)

5,646,739

-

-

-

-

-

-

-

(1,908,471,813)

(1,908,471,813)

-

(1,908,471,813)

Transacções com acçionistas registadas
directamente em capital próprio
- Dividendo ordinário
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

-

-

-

-

-

-

-

(1,908,471,813)

(1,908,471,813)

-

(1,908,471,813)

3,882,000,000

4,511,412,858

904,583,688

4,217,937

912,550,102

(2,207,636)

218,496,367

21,016,311,631

31,448,314,947

(950,000)

31,447,364,947

DDEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Banco

Saldo em 1 de Janeiro de 2020
Rendimento integral do exercício

Reserva para o plano
de acções do grupo

Reserva para riscos
gerais de crédito

Capital social

Reserva legal

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

3,882,000,000

2,133,631,120

809,938,449

4,217,937

459,499,628

(2,207,636)

1,062,990,733

16,572,224,874

24,922,295,105

Capital Próprio

-

741,948,755

-

-

155,153,246

-

(704,640,866)

4,544,866,608

4,737,327,743

- Lucro do exercício

-

-

-

-

-

-

-

5,452,776,609

5,452,776,609

- Outro rendimento integral líquido do
exercício

-

741,948,755

-

-

155,153,246

-

(704,640,866)

(907,910,001)

(715,448,866)

-

-

-

-

-

-

-

(1,236,581,258)

(1,236,581,258)

Transacções com acçionistas registadas
directamente em capital próprio
- Dividendo ordinário

-

-

-

-

-

-

-

(1,236,581,258)

(1,236,581,258)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

3,882,000,000

2,875,579,875

809,938,449

4,217,937

614,652,874

(2,207,636)

358,349,867

19,880,510,224

28,423,041,590

Saldo em 1 Janeiro de 2021

3,882,000,000

2,875,579,875

809,938,449

4,217,937

614,652,874

(2,207,636)

358,349,867

19,880,510,224

28,423,041,590

-

1,635,832,983

94,645,239

-

297,897,228

-

(139,853,500)

3,083,115,419

4,971,637,369

- Lucro do exercício

-

-

-

-

-

-

-

4,965,990,630

4,965,990,630

- Outro rendimento integral líquido do
exercício

-

1,635,832,983

94,645,239

-

297,897,228

-

(139,853,500)

(1,882,875,211)

5,646,739

-

-

-

-

-

-

-

(1,908,471,813)

(1,908,471,813)

-

-

-

-

-

-

-

(1,908,471,813)

(1,908,471,813)

3,882,000,000

4,511,412,858

904,583,688

4,217,937

912,550,102

(2,207,636)

218,496,367

21,055,153,830

31,486,207,146

Rendimento integral do exercício

Transacções de pagamento com base em
acções e liquidadas com capital próprio
- Dividendo ordinário
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Grupo
Nota

Banco

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

6,790,466,997

7,506,330,000

6,808,650,423

7,525,625,457

(9,377,487,098)

(8,322,149,230)

(9,377,487,099)

(8,322,400,878)

Fluxos de caixa de actividades
operacionais
Lucro antes de impostos
Ajustamentos para itens não
monetários e outros ajustamentos
incluídos na demonstração do resultado

30

Aumento de activos operacionais

31

683,902,314

(4,974,069,032)

555,699,440

(5,025,488,471)

Aumento dos passivos operacionais

31

(3,013,482,743)

21,423,112,967

(3,008,075,468)

21,447,523,065

Fluxos de caixa usado em actividades
operacionais

(4,916,600,530)

15,633,224,705

(5,021,212,704)

15,625,259,173

Juro pago

(1,266,049,166)

(1,459,626,140)

(1,266,049,165)

(1,459,626,144)

Juro recebido

11,938,542,775

11,184,104,203

11,938,542,775

11,184,104,203

Imposto pago

(1,424,701,574)

(1,370,909,343)

(1,424,701,574)

(1,376,180,599)

4,331,191,505

23,986,793,425

4,226,579,332

23,973,556,633

Fluxo líquido de caixa de actividades
operacionais

Aquisição de activos tangíveis

17.1

(291,203,571)

(395,323,131)

(291,203,571)

(395,323,131)

Aquisição de activos intangíveis

17.2

(340,502,258)

(204,551,363)

(340,502,258)

(204,551,363)

Receita da venda de investimentos
não cotados

(261,318,694)

-

(261,318,694)

-

Fluxo líquido de caixa de actividades
de investimento

(893,024,523)

(599,874,494)

(893,024,523)

(599,874,494)

26.1

(68,512,142)

(139,788,304)

(68,512,142)

(139,788,304)

27

-

(1,273,238,875)

-

(1,273,238,875)

Dividendos pagos

(1,902,320,150)

(1,232,595,259)

(1,902,320,150)

(1,232,595,259)

Fluxo líquido de caixa de actividades
de financiamento

(1,970,832,292)

(2,645,622,438)

(1,970,832,292)

(2,645,622,438)

1,467,334,690

20,741,296,492

1,362,722,517

20,728,059,703

73,301,770,196

52,560,473,704

73,278,703,200

52,550,643,498

74,769,104,886

73,301,770,196

74,641,425,717

73,278,703,201

Fluxo de caixa de actividades
de financiamento
Pagamento de prestações das locações
Receita da emissão de obrigações
subordinadas

Aumento/(diminuição) em caixa
e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
no início do ano
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do ano

1. INCORPORAÇÃO E ACTIVIDADES
O Standard Bank, S.A.(O Banco) é um Banco privado constituído em 1967, com sede na Avenida 10 de Novembro nº 420,
em Maputo. O Banco tem como empresa-mãe e accionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um Banco de
investimento constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98.15% do capital. O Stanbic Africa
Holdings Limited é uma entidade integralmente detida pelo Standard Bank Group, um Banco de investimento constituído na África do Sul. Os restantes 1,85% do capital do Banco são detidos por accionistas minoritários. O Banco tem
por objecto social a realização de actividades de banca comercial e de investimentos, banca de retalho e a prestação
de serviços afins.
2. BASES DE CONSOLIDAÇÃO
2.1.1 Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras consolidadas agora apresentadas reflectem os resultados das operações do Banco e das
suas duas subsidiárias, nomeadamente, “Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.” e “Standard Insurance Corretores de Seguros, S.A.” (em conjunto ”Grupo) do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. As demonstrações
financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF).
Foram autorizados para emissão pelo Conselho de Administração do Banco aos 3 de Março de 2022.

Fluxo de caixa de actividades
de investimento

7

Reserva de justo valor - activos
ao justo valor através de outro
Outras reservas
rendimento integral Resultados acumulados

Reserva de
reavaliação

32

2.1.2 Bases de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, excepto para os
seguintes itens materiais mensurados ao justo valor:
•
•
•
•
•
•

Activos detidos para negociação;
Investimentos Financeiros;
Derivados;
Edifícios (nos activos intangíveis);
Activo do fundo de pensões;
Responsabilidades com a assistência médica pós-reforma.

2.1.3 Bases da consolidação
Subsidiárias
Subsidiárias são entidades controladas pelo Grupo. O Grupo “controla” uma entidade se esta estiver exposta a, ou
tiver direitos a, retornos variáveis pelo seu envolvimento com a entidade e tiver a capacidade de afectar esses retornos
através do seu poder sobre a entidade. O Grupo reavalia se tem controlo se houver alterações a um ou mais elementos
de controlo. Isto inclui circunstâncias em que os direitos de protecção detidos (por exemplo, os resultantes de uma relação de empréstimo) se tornam substantivos e levam a que o Grupo tenha poder sobre uma entidade investida.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Demonstrações Financeiras Individuais

2.1.6 Alterações nas políticas contabilísticas
Adopção antecipada de normas alteradas

Os investimentos em subsidiárias são contabilizados ao custo, deduzido das perdas por imparidade acumuladas
(quando aplicável) nas demonstrações financeiras individuais. Os valores contabilísticos desses investimentos são revistos anualmente quanto a indicadores de imparidade e, sempre que exista um indicador imparidade, são reduzidos
ao maior entre o justo valor do investimento menos os custos de venda ou valor de uso.

Não se espera que as seguintes alterações nas normas, efectivas para o presente exercício económico, tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras do Banco.
• NIRF 16 (Emenda)

Demonstrações Financeiras Consolidadas
As políticas contabilísticas da subsidiária consolidada pelo Grupo estão de acordo com as políticas contabilísticas do
Grupo. As transações, saldos e ganhos (perdas) não realizados são eliminados na consolidação. As perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira que os ganhos não realizados, mas somente na medida em que não haja
evidência de perda de valor. A proporção do rendimento integral e as mudanças no patrimônio líquido atribuídas ao
Grupo e aos interesses minoritários são determinadas com base na participação actual do Grupo na subsidiária. Em
diante, as referências a Banco são também aplicáveis ao Grupo e as referências a demonstrações financeiras devem
ser lidas como demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As subsidiárias são consolidadas a partir da data em que o Grupo adquire o controlo até à data em que esse controlo
é perdido. O controlo é avaliado numa base contínua.

Interesses minoritários
Os interesses minoritários são inicialmente mensurados pela proporção dos activos líquidos identificáveis do comprador à data de aquisição. As alterações na participação do Grupo numa subsidiária que não resultem numa perda de
controlo são contabilizadas como transacções de capital próprio.

Perda de controlo
Quando o Grupo perde o controlo sobre uma subsidiária, desreconhece os activos e passivos da subsidiária, bem
como qualquer interesse minoritário relacionado e outros componentes do capital próprio. Qualquer ganho ou perda
resultante é reconhecido na demonstracão de resultados. Uma vez perdido o controlo, qualquer juro retido na antiga
subsidiária é mensurado ao justo valor.
2.1.4 Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional do Banco é o Metical, por ser a moeda predominante do ambiente económico em que o Banco opera e a
moeda em que os seus registos contabilísticos são mantidos. As demonstrações financeiras são também apresentadas em
Meticais, arredondados para a unidade do Metical (MT) mais próxima.
2.1.5 Referências de taxas de juros e reforma da taxa de juros de referência
O Conselho de Estabilidade Financeira iniciou uma revisão fundamental e reforma das principais referências de taxas de
juros usados globalmente pelos participantes do mercado financeiro. Esta revisão procura substituir as taxas interbancárias oferecidas (IBORs) existentes por taxas alternativas livres de risco (ARRs) para melhorar a eficiência do mercado e
mitigar o risco sistêmico nos mercados financeiros.
Durante o exercício financeiro de 2021, o administrador da LIBOR, a Intercontinental Exchange Benchmark Administration
Limited, anunciou que não publicaria mais taxas LIBOR relacionadas a EUR, CHF, JPY e GBP para todos os prazos após 31
de dezembro de 2021. O IBA adotou uma abordagem de duas etapas para a cessão das taxas USD LIBOR com as taxas USD
LIBOR de 1 semana e 2 meses deixando de ser publicadas após 31 de dezembro de 2021 e as restantes sendo as taxas overnight, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses não sendo mais publicadas após 30 de junho de 2023. As taxas LIBOR às quais
o banco está exposto serão substituídas pela Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Sterling Overnight Index Average
(SONIA), Euro Short Term Rate (ESTR), Tokyo Overnight Average (TONA) e Swiss Average Tarifa Pernoite (SARON).
Dado que as taxas LIBOR e ARRs são calculadas de forma diferente, podem ser feitos ajustamentos nos contratos que
passam de LIBOR para ARRs, para garantir a equivalência econômica.

A emenda extende a disponibilidade do expediente práctico de tal forma que este se aplica das concessões de renda
para as quais qualquer redução no pagamento da renda afecte apenas os pagamentos a vencer até 30 de Junho de 2022,
desde que as outras condições para a aplicação do expediente práctico sejam cumpridas. O grupo elegeu a não aplicação
deste expediente práctico.
• NIC 1 Apresentação das Demonstrações Financeiras (emenda), NIC 8 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas e Erros Contabilísticos (emenda)
Em resposta a Iniciativa de Divulgação do IASB - Princípios de Divulgação, a emenda introduz um requisito para as entidades divulgarem informação sobre politicas contabilísticas materiais ao invés de políticas contabilísticas significativas.
Para dar suporte a esta emenda, o IASB também emendou a sua Declaração Práctica de Materialidade da NIRF para explicar e demonstrar a aplicação do processo de materialidade a divulgação de políticas contabilísticas. As emendas devem
ser aplicadas prospectivamente.”
• NIC 8 (Emenda)
As emendas introduzem a definição das estimativas contabilísticas e incluem emendas para assistir as entidades a distinguirem as alterações nas estimativas contabilísticas das alterações nas políticas contablísticas. As emendas foram
implementadas prospectivamente.
• NIC 12 Impostos sobre o rendimento (Emenda)
A emenda estreita o escopo da excepção do reconhecimento incial dos activos e passivos por impostos diferidos. A excepção não mais se aplica a transações que no reconhecimento inicial dêem origem a diferenças temporárias deductíves e
tributáveis iguais. As emendas foram implementadas prospectivamente.”
A adopção das normas emendadas acima a 1 de Janeiro de 2021 não afectou os resultados financeiros previamente reportados, do Grupo ou do Banco, e não impactou o Grupo ou o Banco após a transição, ao menos que especificado doutra
forma. Divulgações e políticas contabilisticas foram emendadas conforme a relevância.
2.1.7 Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais requer que o Conselho de Administração formule
julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os valores dos activos,
passivos, ganhos e perdas reportados. Os resultados efectivos poderão divergir das estimativas.
Os pressupostos em que as estimativas assentam são objecto de análise contínua. Os resultados da revisão das estimativas contabilísticas são reconhecidos prospectivamente. Abaixo, descreve-se a utilização de estimativas e as principais
áreas de incerteza na aplicação de políticas contabilísticas com impacto significativo nas demonstrações financeiras.

Principais fontes da incerteza das estimativas
Durante o período de reporte corrente, os modelos foram aprimorados, mas não ocorreram mudanças materiais nas
premissas. A Covid-19 colocou uma pressão considerável em nossas operações, especificamente nos clientes da banca
de retalho, banca negócios e corporativos, no entanto, o apetite de risco do Banco permaneceu inalterado. Como tal, o
aumento significativo no risco de crédito (SICR) e as premissas, limites e ou indicações de incumprimento não foram
alterados.
Perda de crédito esperada (PCE) nos activos financeiros - Indicadores da NIRF 9

O Banco tem vários contratos vinculados à LIBOR que se estendem para além de 31 Dezembro de 2021. O grupo deixou de
registrar novas exposições vinculadas à LIBOR a partir de 1 de outubro de 2021, exceto em circunstâncias limitadas para
se alinhar às orientações e melhores práticas do sector. A partir desta data, novas exposições serão registradas usando
as ARRs sendo SOFR, SONIA, ESTR, TONA e SARON. Em certos casos, outras taxas adequadas podem ser usadas, como
as Taxas da Política do Banco Central.
O Banco estabeleceu um comitê diretivo e um grupo de trabalho na àrea de Gestão de Tesouraria e Capital (TCM) para
gerenciar a transição para ARRs. Os objetivos do comitê e do grupo de trabalho incluem avaliar até que ponto os empréstimos e adiantamentos e passivos referenciam os fluxos de caixa da IBOR, se esses contratos precisam ser alterados como
resultado da reforma da IBOR e como gerir a comunicação sobre a reforma da IBOR com as contrapartes. O comitê e o
grupo de trabalho estão trabalhando em estreita colaboração com as equipes de negócios de todo o Grupo e o Banco para
estabelecer preços para novos produtos de empréstimo indexados ao ARR.
Estão sendo implementadas mudanças nos sistemas impactados por forma prepará-los para para carregarem as novas
taxas. As comunicações com os clientes estão em andamento por meio de várias plataformas, juntamente com conversas
individuais. O Grupo e o Banco também está garantindo que a equipe tenha participado de webinars educativos e recebido as
actualizações e comunicações necessárias. Os principais riscos a que o Banco esteve exposto em decorrência da reforma da
IBOR são operacionais. Por exemplo, a renegociação de contratos de crédito por meio de negociação bilateral com clientes,
actualização de termos contratuais, actualização de sistemas que utilizam curvas IBOR e revisão de controles operacionais
relacionados à reforma e riscos regulatórios. O risco financeiro é predominantemente limitado ao risco de taxa de juros.

Para efeitos de determinação da PCE:
• Productos de crédito hipotecário, locações financeiras, cartões, particulares e negócios e outros baseiam-se em categorias de produtos ou subconjuntos das categorias de produtos, com modelos de ECL personalizados por portfólio. O
cálculo da provisão de imparidade exclui as recuperações posteriores ao saneamento (PWOR) da perdas resultantes do
incumprimento (LGD) no cálculo da ECL. Estes parâmetros LGD são alinhados com as práticas do mercado.
• As exposições de productos de crédito corporativos, soberanos e bancários são calculadas separadamente com base
nos modelos de classificação de risco para cada uma das classes de activos.

Período de mensuração da perda de crédito esperada (PCE)
• O período de mensuração da PCE para exposições de estágio 1 é de 12 meses (ou o prazo remanescente do activo
financeiro para exposições corporativas, soberanas e do bancárias, incluindo alguns créditos à habitação, locações financeiras, cartões, exposições de particulares, de negócios e de outros produtos de crédito, se a vida útil remanescente
for inferior a 12 meses).
• Uma provisão para perda de PCE até a maturidade do contrato é necessária para um activo financeiro se o risco de crédito
desse instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial (estágio 2).
• É considerado um período de medição até a maturidade do contrato em todas as exposições com imparidade (estágio 3).

Instrumentos financeiros impactados pela reforma que ainda estão por fazer a transição
USD LIBOR

GBP LIBOR

EUR LIBOR

Other LIBORs

2021

2021

2021

2021

MT000

MT000

MT000

MT000

8 872 538

-

-

-

Derivados

-

-

-

-

Investimentos financeiros

-

-

-

-

8 872 538

-

-

-

Activos detidos para negociação

-

-

-

-

Total de passivos reconhecidos no balance e
sujeitos a reforma IBOR

-

-

-

-

Total de activos reconhecidos no balance e
sujeitos a reforma IBOR

Empréstimos e adiantamentos
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Derivados

-

-

-

-

Depósitos

-

-

-

-

Passivos de negociação

-

-

-

-

Total de Itens expatrimoniais sujeitos a
reforma IBOR

-

-

-

-

Itens extrapatrimoniais

-

-

-

-

• O período até a maturidade contratual inclui a consideração de vários eventos, tais como a reposição ou recuperação de
exposições em incumprimento e, em seguida, incumprimentos subsequentes. Essa consideração aumenta os períodos
de vida e o potencial PCE.
• Os períodos de mensuração para compromissos de empréstimos não utilizados utilizam a mesma abordagem que as
exposições em balanço.
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Aumento significativo no risco de crédito (SICR)
Productos de crédito hipotecário, locações financeiras, cartões, particulares e
negócios e outros
Todas as exposições são avaliadas para determinar se houve SICR na data de
relato, caso em que é reconhecida uma provisão para imparidade equivalente à perda esperada ao longo da vida. Os limites SICR, que são nivelados em
função do comportamento da exposição, são calculados em cada portfólio de
exposições com risco de crédito semelhante e são calibrados ao longo do tempo para determinar quais exposições que refletem deterioração em relação à
população originada e, consequentemente, refletem um aumento no risco de
crédito. Os scorecards de comportamento são baseados em uma combinação de fatores que incluem informações relacionadas a clientes, transações
e comportamento de incumprimento (incluindo o backstop quando os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 30 dias) para fornecer uma
avaliação quantitativa (pontuação) e, mais especificamente, uma classificação
de solvência do cliente. A solvência de um cliente é resumida por uma pontuação, com pontuações altas correspondendo a clientes de baixo risco e, inversamente, pontuações baixas correspondendo a clientes de alto risco. Essas
pontuações são frequentemente levadas em consideração na determinação
da probabilidade de incumprimento (PD), incluindo mudanças relativas na PD.
O risco de crédito aumentou desde o reconhecimento inicial quando esses critérios são atendidos.
O Banco também determina uma taxa de transferência apropriada de exposições do estágio 1 para o estágio 2, tendo em consideração a expectativa de
atraso para exposições semelhantes. Os limites de SICR são revistos regularmente para garantir que estão adequadamente calibrados para identificar
SICR ao longo da vida da exposição e, consequentemente, possibilitar a cobertura apropriada de redução ao valor recuperável.
O grupo determina o limite de SICR utilizando uma taxa de transferência apropriada de exposições vencidas há menos de 30 dias (DPD) para o estágio 2.
Essa taxa de transferência é tal que a proporção da carteira- de 0-29 DPD
transferida para o estágio 2 não é menos do que a taxa de rolagem observada
de 12 meses de contas de 0 a 29 dias em 30 ou mais dias de atraso.
Quando uma reestruturação é considerada devido a factores relacionados
com a Covid-19, o Banco determina se espectável que a exposição permaneça
num estado não vencido após o período de alívio. Estas exposições reestruturadas são classificadas como reestruturações relacionadas com a Covid-19 e
a determinação da perda temporária ou permanente é avaliada mensalmente.
As contas com dificuldades temporárias são classificadas como estágio 1 ou
estágio 2 com base no perfil de risco e as contas com dificuldades permanentes são classificadas como estágio 3.

Produtos de crédito corporativos, soberanos e bancários
O Banco aplica uma escala de avaliação de 25 pontos para quantificar o risco
de crédito para cada exposição. Na originação, é atribuida a cada cliente uma
nota de risco de crédito dentro da escala de classificação principal de 25 pontos. As classificações são mapeadas pela probabilidades de incumprimento
(PDs) por meio de fórmulas de calibração que usam taxas de incumprimento históricas e outros dados para o portfólio aplicável. Essas classificações de
crédito são avaliadas pelo menos anualmente ou com mais frequência, conforme apropriado.
O SICR para as exposições dos productos de crédito corporativos, soberanos
e bancários é avaliado comparando o grau do risco de crédito na data de relato
com o grau de risco de crédito na data de origem. Quando a alteração relativa
no grau de risco de crédito excede os limites de migração de determinados
ratings pré-definidos ou, se verifique mais de 30 dias de atraso num pagamento contratual (presunção refutável do IFRS 9), a exposição é classificada no
estágio 2. Essas classificações pré-definidas foram determinados com base no
histórico de incumprimento, que indicam que exposições de risco classificadas mais altas são mais sensíveis ao SICR em relação a exposições de risco
mais baixo.
Com base em uma análise da experiência histórica de incumprimento, as exposições classificadas pela escala de classificação do grupo como grau de investimento (dentro do grau de risco de crédito 1 - 12 da escala de classificação
de 25 pontos do grupo) são avaliadas para SICR em cada data de relato, mas
são considerados de baixo risco de crédito. Para determinar se o risco de crédito de um cliente aumentou significativamente desde a originação, o Banco
precisaria determinar a extensão da mudança no risco de crédito usando a
tabela abaixo.
Escala de classificação do Grupo

Indicadores do SICR (desde a
originação)

SB 1-12

Baixo risco de crédito

SB 13-20

Escala 3 ou acima

SB 21-25

Escala 1 ou acima

Incorporação de informações prospectivas na medição de PCE
O Banco determina as perspectivas macroeconômicas, ao longo de um horizonte de planeamento de pelo menos três anos, com base nas perspectivas
globais do Banco e na sua visão global das ‘’commodities”.
Para os Productos de crédito hipotecário, locações financeiras, cartões, particulares e negócios e outros, essas expectativas económicas prospectivas são
incluídas na PCE, onde são efectuados ajustes feitos com base nas perspectivas macroeconómicas do Banco, usando modelos que correlacionam esses
parâmetros com variáveis macroeconómicas. Onde as correlações modeladas
não são viáveis ou predictivas, os ajustes são baseados no julgamento de especialistas tendo em conta as expectativas macroeconómicas do Banco. Além
de informações macroeconómicas prospectivas, outros tipos de informacao
prospectiva, como o risco de evento específico, foram levados em consideração nas estimativas de PCE por meio da aplicação de ajustamentos fora do
modelo. Esses ajustamentos fora do modelo estão sujeitos à supervisão do
comitê de governança de crédito do grupo.

9

As perspectivas macroeconômicas do Banco são incorporadas na classificação risco dos productos de crédito corporativos, soberanos e bancários e
incluem considerações económicas futuras específicas para o cliente. A classificação do cliente reflete, desta forma, o risco esperado do cliente tendo em
conta a expectativas do Banco no que concerne as condições económicas e
comerciais futuras. Ajustamentos adicionais, baseados em dados pontuais de
mercado, são feitos aos PDs atribuídos a cada grau de risco para produzir PDs
e PCEs representativas das condições de mercado.

Incumprimento
A definição de incumprimento, que acciona automaticamente a classificação
de crédito com imparidade (estágio 3), baseia-se na abordagem e nas definições internas de gesão de risco de crédito do Banco. Embora a determinação
específica de incumprimento varie de acordo com a natureza do produto, geralmente é determinado (alinhado à definição dos acordos de Basileia) como
ocorrendo, no menor entre as seguintes fases:
• quando, na opinião do Banco, a contraparte é considerada improvável de pagar as quantias devidas na data de vencimento ou pouco depois, sem recurso
a acções como a realização da garantia; ou
• quando a contraparte está vencida há mais de 90 dias (ou, no caso de facilidades de descoberto em excesso do limite actual).
O Banco não contradiz a presunção do atraso de 90 dias da IFRS 9 para efeitos
de crédito vencido.
Um instrumento fnanceiro activo é considerado em incumprimento quando há
evidência objectiva de perda de valor. Os critérios a seguir são usados para
determinar se há evidência objetiva de redução ao valor recuperável para instrumentos financeiros activos, individuais ou em Grupo:
• dificuldade financeira significativa do mutuário e / ou modificação (ou seja,
dificuldades de fluxo de caixa conhecidas do tomador de empréstimo)
• uma quebra de contrato, como incumprimento nos pagamentos de juros e /
ou capital
• desaparecimento do mercado activo devido a dificuldades financeiras
• torna-se provável que o mutuário declare falência ou outra reorganização financeira
• quando o Banco, por razões económicas ou jurídicas relativas à dificuldade
financeira do mutuário, faz concessões que não faria de outra forma.
Exposições que estão vencidas há mais de 90 dias também são consideradas
em incumprimento.

Política de Saneamento
Um empréstimo com imparidade é saneado quando todas as tentativas razoáveis de cobranças tenham sido feitas e já não se preveja um benefício económico material da tentativa de recuperar o saldo em aberto. Os seguintes critérios
devem ser atendidos antes que um instrumento financeiro possa ser saneado:
• o instrumento financeiro activo esteve em incumprimento pelo período definido para o produto específico (ou seja, VAF, empréstimos hipotecárioss,
etc.), que é considerado suficiente para determinar se a entidade é capaz de
receber qualquer benefício económico adicional do empréstimo em incumprimento; e
• no momento do saneamento, o instrumento financeiro activo está totalmente deteriorado (ou seja, 100% de provisão) sem expectativas razoáveis de
recuperação do activo, ou uma parte dele.
A excepção aos requisitos acima, onde a exposição é garantida, o empréstimo com imparidade somente pode ser saneado uma vez que a garantia tenha
sido realizada. Após a realização da garantia, o montante de défice pode ser
saneado se atender ao segundo requisito listado acima. O valor do défice não é
aplicavel ao primeiro requisito de saneamento.

Remediações
É necessária uma avaliação contínua para determinar se as condições que
levaram um instrumento financeiro activo a ser considerado um empréstimo
com imparidade (ou seja, estágio 3) ainda existem. Os instrumentos financeiros activos que não se qualificam como empréstimos com imparidade permanecem no estágio 3 por um período mínimo de seis meses (ou seja, seis pagamentos mensais consecutivos completos segundo os termos e condições).
Quando se determinar que um instrumento financeiro activo não mais atende
aos critérios de aumento significativo do risco de crédito, o instrumento financeiro activo passará do estágio 2 (modelo de perda de crédito esperada vitalício) de volta ao estágio 1 (modelo de perda de crédito esperado para 12 meses)
prospectivamente.

Expectativas futuras
• O Economista do Banco determina as perspectivas macroeconómicas e uma
visão das commodities ao longo de um horizonte de pelo menos três anos.
• As perspectivas macroeconómicas tem em conta diversas variáveis, como o
produto interno bruto, as taxas de juros da política monetária do Banco Central, a inflação, as taxas de câmbio e as taxas dos bilhetes de tesouro.
• Narrativas para as perspectivas económicas são compiladas e incluem tipicamente consideração do histórico económico do país, risco de soberania,
risco cambial, sector financeiro, liquidez e orientação da política monetária.
• Probabilidades são atribuídas a cada um dos cenários (alta, média e baixo),
com base em factores macroeconómicos primários que são revistos mensalmente.

• As expectativas econômicas prospectivas são actualizadas numa base bi-anual ou com maior regularidade quando considerado apropriado.”
Foram determinadas uma série de expectativas económicas tendo em conta
um cenário de desempenho económico normal (base), alto e baixo a 31 de Dezembro de 2021. Essas expectativas económicas foram incorporadas no cálculo da PCE:

Expectativas econômicas em Moçambique
• O cenário base assume que os projectos Rovuma Gás Natural Liquefeito
(GNL) iniciem com a produção durante o terceiro trimestre de 2022; O projecto da Total (Gás Natural Liquefeito) retome a construção durante o quarto
trimestre de 2022, a medida que situação de segurança melhora. Neste cenário, a taxa do mercado monetário interbancário (MIMO) permanece inalterada para 2022.
• Um cenário de baixa pressupõe um atraso de um trimestre nos projectos Rovuma Gás Natural Liquefeito (GNL) comparado ao cenário base. No entanto,
este cenário assume um alto nível de inflação e depreciação do metical, com
a taxa do mercado monetário interbancário (MIMO) a ser incrementada em
100pbs no segundo trimestre de 2022.
• Um cenário optimista pressupõe os que os projectos Rovuma Gás Natural
Liquefeito (GNL) iniciem com a produção no segundo trimestre de 2022; O
projecto Total (Gás Natural Liquefeito) retome a construção durante o terceiro trimestre de 2021 e a taxa do mercado monetário interbancário (MIMO) é
reduzida em 100pbs no segundo trimestre de 2022.
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Principais Factores Macroeconómicos
A tabela a seguir apresenta os principais factores macroeconómicos utilizados na estimativa das imparidades para perdas de crédito em instrumentos financeiros.
Para cada cenário, ou seja, base, optimista e de baixa, são apresentados na tabela abaixo os valores médios dos factores macroeconómicos para os próximos 12
meses e sobre o período remanescente.
Factores Macroeconómicos
Moçambique

Cenário base

Cenário baixo

Cenário optimista

Os activos e passivos não monetários que são mensurados pelo justo valor em
moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio
em vigor na data que foi determinado o justo valor. Os itens não monetários
que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data da transacção.

Próximos
12 meses

Período
remanescente

Próximos
12 meses

Período
remanescente

Próximos
12 meses

Período
remanescente

As diferenças cambiais resultantes da conversão são reconhecidas em resultados.

2.8

3.2

2.2

2.5

4.6

5.5

(b) Juros
Os rendimentos de juros são reconhecidos em resultados, mediante a utilização do método da taxa de juro efectiva.

2021 3
Crescimento do PIB
Inflação (%)

6.5

6.7

8.8

8.6

5.3

4.3

13.5

13.5

14.7

15.0

12.4

12.3

MIMO (%)

13.3

13.3

14.3

14.3

12.3

12.3

Taxa de câmbio (USD/MZN)

66.8

72.1

73.2

77.6

64.2

67.8

Crescimento do PIB

3.7

5.9

2.4

4.6

4.6

6.8

Inflação (%)

8.1

9.1

10.4

9.7

6.7

7.7

Taxa de juro de bilhetes de tesouro 3M (%)

2020

Taxa de juro de bilhetes de tesouro 3M (%)

13.3

12.3

15

15.3

12

10

MIMO (%)

13.3

12.3

15

15.3

12

10

Taxa de câmbio (USD/MZN)

61.1

61.5

67.9

69.2

59.5

59.9

1 Próximos 12 meses são de 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
2 O período remanescente é de 1 de Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023.
3 A ponderação dos cenários é a seguinte: base a 55%, baixo 30% e optimista a 15%. A ponderação dos cenários tem sido revista devido a mudançanos factores
macroeconómicos, incluindo o impacto da Covid-19.

A gestão avaliou e considerou a sensibilidade das provisões face às condições económicas prospectivas a nível do cliente. As revisões e classificações de cada cliente
são efectuadas pelo menos anualmente. Este processo implica que os analistas de crédito preencham um cartão de pontuação de crédito e incorporem informação prospectiva. A ponderação reflecte-se tanto na determinação do aumento significativo do risco de crédito, como na avaliação da provisão resultante para cada
cliente . Por conseguinte, o impacto das condições económicas prospectivas é incorporado na provisão total e não pode ser salientado ou separado da provisão
global. Assim, foi realizada uma análise de sensibilidade da provisão total. A tabela a seguir mostra uma comparação do impacto prospectivo na provisão, com base
nas ponderações de probabilidade dos três cenários acima resultantes do recálculo de cada um dos cenários usando uma ponderação de 100% dos factores acima.
2020

Total ECL
provision

Total income
statement (release)/
charge

Total ECL
provision

Total income statement
(release)/charge

MT000

MT000

MT000

MT000

263 906

17 507

566 824

814

Base

87 933

5 800

159 820

28 851

Baixo

88 118

5 985

282 672

94 004

Optimista

87 855

5 722

124 332

64 339

Impacto das espectativas futuras nas provisões
para perdas de crédito

Total ECL impact
Cenário

Análise de sensibilidade do impacto prospectivo das provisões para perdas de crédito esperadas em todos os instrumentos financeiros relacionados com productos
de crédito hipotecário, locações financeiras, cartões, particulares e negócios e outros.
A tabela a seguir mostra uma comparação do impacto prospectivo na provisão em 31 de dezembro de 2021, com base nas ponderações de probabilidade dos três
cenários acima resultantes do recálculo de cada um dos cenários usando uma ponderação de 100% dos factores acima.
2021

2020

Total ECL
provision

Total income
statement (release)/
charge

Total ECL
provision

Total income
statement (release)/
charge

MT000

MT000

MT000

MT000

195 526

25 230

188 671

13 391

Base

145 331

50 195

159 820

28 851

Baixo

360 836

-165 310

282 672

-94 001

91 284

104 242

124 332

64 339

Impacto das espectativas futuras nas provisões
para perdas de crédito

Total ECL impact
Cenário

Optimista

Ao calcular a taxa de juro efectiva, o Banco estima os fluxos de caixa futuros
considerando todos os termos contratuais dos instrumentos financeiros sem
ter em consideração as perdas de crédito futuras.
O cálculo da taxa de juro efectiva inclui todas as taxas pagas ou recebidas, custos de transacção e todos os descontos ou prémios que sejam parte integrante
da taxa de juro efectiva. Os custos de transacção representam os custos marginais directamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda de um activo ou
passivo financeiro.

Análise de sensibilidade do impacto prospectivo das provisões para perdas de crédito esperadas em todos os instrumentos financeiros relacionados com productos
de crédito corporativos, soberanos e bancários.

2021

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta exactamente os futuros pagamentos ou recebimentos de caixa estimados durante a vida estimada
do activo ou passivo financeiro (ou, quando apropriado, um período mais curto) para o valor contabilistico bruto do activo ou custo amortisado do passivo
financeiro.

Justo valor dos instrumentos financeiros
A determinação do justo valor dos activos e passivos financeiros para os quais não exista preço de mercado observável requer a utilização de técnicas de avaliação
cuja base se encontra descrita na política contabilística 2.2 (h). Relativamente aos instrumentos financeiros que não sejam objecto de negociação frequente e cujo
preço de mercado se apresente como pouco transparente, a determinação do justo valor é menos objectiva, requerendo graus de julgamento variáveis, dependendo
da concentração de liquidez, incerteza quanto aos valores de mercado, pressupostos de fixação de preços e outros riscos que afectam os instrumentos específicos.
(vide a nota 4.2)

Custo amortisado e quantia escriturada bruta
O ”custo amortizado” de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo
qual o activo ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização acumulada usando o método da taxa juro efectiva de qualquer diferença entre esse montante
inicial e o montante do vencimento e, para os activos financeiros, ajustado para
qualquer dedução de perda de crédito esperada. A “”quantia escriturada bruta
de um activo financeiro”” é o custo amortizado de um activo financeiro antes
do ajustamento para qualquer dedução para perdas de crédito esperadas.
Cálculo do rendimento e custos com juros
A taxa de juro efectiva de um activo financeiro ou passivo financeiro é calculada
no reconhecimento inicial de um activo financeiro ou de um passivo financeiro.
No cálculo das receitas e despesas de juros, a taxa de juro efectiva é aplicada
ao montante bruto escriturado do activo (quando o activo não é creditimparado) ou ao custo amortizado do passivo.A taxa de juro efectiva é revista como
resultado da reavaliação periódica dos fluxos de caixa dos instrumentos de
taxa variável para reflectir os movimentos das taxas de juro de mercado.
No entanto, para os activos financeiros que estejam em imparidade de crédito
após o seu reconhecimento inicial, o rendimento dos juros é calculado aplicando a taxa de juro efectiva ao custo amortizado do activo financeiro. Se o activo
já não apresentar sinais de imparidade de crédito, então o cálculo dos rendimentos de juros reverte para a base bruta.
Para os activos financeiros com imparidade de crédito no reconhecimento inicial, o rendimento de juros é calculado aplicando a taxa de juro efectiva ajustada ao custo amortizado do activo. O cálculo dos rendimentos de juros não
reverte para uma base bruta, mesmo que o risco de crédito do activo melhore.
Os rendimentos e custos financeiros apresentados na demonstração de lucros
ou prejuízos incluem:
• Os juros sobre os activos e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado e calculados com base no método da taxa de juro efectiva;
• Os juros sobre os activos financeiros mensurados ao justo valor atraves de
outro rendimento integral e calculados com base no método da taxa de juro
efectiva;
Os custos financeiros apresentadas demonstração dos resultados integral e
outros rendimentos incluem:
• Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado;

Justo valor de activos tangíveis
• Custos com juros sobre responsabilidades locação.
Os administradores estimam o justo valor dos edifícios utilizando avaliações profissionais independentes realizadas numa base regular. Quando um activo é reavaliado, o valor contabilistico é reexpresso para o valor reavaliado do activo. Os aumentos nas quantias escrituradas resultantes da reavaliação, incluindo as variações
cambiais, são reconhecidos como outros rendimentos integrais, a menos que compensem diminuições anteriores nas quantias escrituradas do mesmo activo e
neste caso são reconhecidos nos resultados. As diminuições em quantias escrituradas que compensam aumentos anteriores do mesmo activo são reconhecidas
em outro rendimento integral. (vide a nota 4.1).
Outras
A natureza dos outros pressupostos e as estimativas de pensões e outros benefícios pós-emprego são divulgadas nas notas 18 e 28.
2.2 Principais políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas a seguir apresentadas foram aplicadas de forma consistente em todos os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras excepto onde for especificamente mencionado o contrário.
(a) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas mediante a utilização da taxa de câmbio em vigor à data da transacção.
Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio em vigor à data de relato. O ganho ou perda cambial em
itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no início do ano ajustado para a taxa de juro efectiva e pagamentos durante o ano e o
custo amortizado em moeda estrangeira convertida à taxa em vigor no fim do ano.
Ganhos e perdas cambiais sobre os capitais próprios (dívidas) classificadas ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos na reserva de justo
valor jde outro rendimento integral, enquanto que as diferenças cambiais sobre os capitais próprios (dívidas) classificadas como mantidas ao justo valor através de
resultados são reportados como parte de outros rendimentos nos resultados.
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O rendimento de juros dos activos e passivos detidos para negociação são considerados acessórios às operações comerciais do Banco e são apresentados
no resultado de operações financeiras, em conjunto com todas outras variações do justo valor dos activos e passivos detidos para negociação.

(c) Rendimento com taxas e comissões
Os rendimentos com taxas e comissões, incluindo taxas de transacções contabilísticas, comissões baseadas em cartões, taxas de documentação e administração, taxas bancárias electrónicas, taxas de serviços em moeda estrangeira,
taxas e comissões baseadas em seguros, e taxas e comissões baseadas no
conhecimento são reconhecidas a medida que os respectivos serviços forem
prestados. As taxas de compromisso de empréstimo para empréstimos que
não se espera que sejam sacados são reconhecidas em linha recta ao longo do
período de compromisso.
Os custos com taxas e comissões, incluídas nas receitas líquidas de taxas e
comissões, são principalmente taxas de transacção e de serviço relativas a instrumentos financeiros, que são amortizadas à medida que os serviços são recebidos. As despesas são apresentadas como despesas de taxas e comissões
quando as despesas estão ligadas à produção de receitas de taxas e comissões.
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(d) Resultados de operações financeiras
Os resultados de operações financeiras incluem os ganhos e perdas em transacções de comercialização de moeda estrangeira, os ganhos e perdas na conversão de itens monetários denominados em moeda estrangeira e os juros e
variações no justo valor dos activos e passivos detidos para negociação.

(f) Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento inclui o imposto corrente e o imposto diferido, os
quais são reconhecidos em resultados com excepção da parte que diz respeito aos
itens directamente reconhecidos no capital próprio ou em rendimento integral.

(ii) Classificação
Activos Financeiros
O Grupo classifica os seus activos financeiros numa das seguintes categorias:

Imposto corrente

(e) Locações
Modelo de contabilização de locatário único
Todos os arrendamentos são contabilizados pelo reconhecimento de um activo com direito de uso e de um passivo de arrendamento, excepto os seguintes
casos para os quais o Banco elegeu adoptar o expediente prático de NIRF 16.6:
- locações de activos de baixo valor; e
- arrendamentos com uma duração de doze meses ou menos.
Todos os contratos de arrendamento que cumprem os critérios como arrendamento de um activo de baixo valor ou como arrendamento de curto prazo são
contabilizados numa base linear ao longo do prazo do arrendamento.
Os pagamentos efectuados ao abrigo destes contratos de arrendamento, líquidos de quaisquer incentivos recebidos do locador, são reconhecidos em custos
operacionais numa base linear ao longo do prazo do arrendamento. Quando estes contratos de arrendamento são rescindidos antes do termo do período de arrendamento, qualquer pagamento exigido pelo locador sob forma de penalização
é reconhecido como despesas operacionais no período em que a rescisão ocorre.
Passivos por locações
Inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos contratuais devidos
ao locador durante o prazo do contrato, com a taxa de desconto determinada
por referência à taxa implícita no contrato, a menos que (como é tipicamente o
caso do Banco) isto não seja prontamente determinável, caso em que a taxa de
empréstimo incremental do Banco no início do contrato de locação é utilizada.
A taxa de financiamento interno do Banco é a base sobre a qual é calculada a
taxa de empréstimo incremental. Os pagamentos variáveis da locação só são
incluídos na mensuração da obrigação da locação se dependerem de um índice ou taxa. Nesses casos, a mensuração inicial do passivo do arrendamento
assume que o elemento variável permanecerá inalterado durante todo o prazo
do arrendamento. Outros pagamentos de arrendamento variáveis são custos
do período ao qual se referem. No reconhecimento inicial, o valor contabilístico
do passivo do contrato de arrendamento também inclui:
• Valores que se espera que sejam pagáveis sob qualquer garantia de valor residual;
• O preço de exercício de qualquer opção de compra concedida em favor do
Banco, caso seja razoavelmente certo que esta opção será exercida;
• Qualquer penalidades a pagar pela rescisão do contrato de arrendamento,
caso o prazo do arrendamento seja estimado com base no exercício desta
opção de rescisão.
Após a mensuração inicial, as obrigações do arrendamento aumentam como
resultado dos juros cobrados a uma taxa constante sobre o saldo em aberto e
são reduzidas pelos pagamentos de arrendamento efectuados.
Custos com juros sobre as passivos de locação
Um custo financeiro de locação, determinado com referência à taxa de juro
implícita na locação ou à taxa de empréstimo incremental do Banco, é reconhecido como custo dos juros durante o período da locação.
Activo pelo Direito de uso
Inicialmente medido pelo valor da responsabilidade do arrendamento, deduzido de quaisquer incentivos de arrendamento recebidos, e aumentado por:
- pagamentos de arrendamento efectuados no início ou antes do início do arrendamento;

O imposto corrente é o montante de imposto previsto a liquidar sobre o rendimento tributável do exercício com base nas taxas de imposto aprovadas ou
substantivamente aprovadas à data de Balanço.
Imposto diferido
O imposto diferido é reconhecido tendo por base as diferenças temporárias
entre os valores contabilísticos dos activos e passivos, para efeitos de reporte
financeiro, , e os valores usados para efeitos fiscais. Não existe reconhecimento
de imposto diferido quando do reconhecimento inicial de activos ou passivos
numa transacção que não é uma concentração de actividades empresariais e
que não afecta o lucro contabilístico nem o lucro tributável.
O montante do imposto diferido reconhecido baseia-se na forma esperada de
realização ou liquidação do valor contabilístico dos activos e passivos mediante a utilização de taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas
à data de Balanço.
Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados caso haja um
direito legal de compensar os activos e passivos por impostos correntes que
digam respeito a impostos sobre o rendimento cobrados pela mesma Autoridade Fiscal sobre a mesma entidade tributável, ou em entidades fiscais diferentes mas que pretendam pagar os activos e passivos por impostos correntes
numa base líquida ou em que os seus activos e passivos por impostos diferidos
serão realizados simultaneamente.
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos sempre que seja provável
a disponibilidade de lucros fiscais não utilizados, créditos fiscais e diferenças
temporárias dedutíveis contra os quais as difernças temporárias possam ser
utilizadas. Os activos por impostos diferidos são revistos a cada data de Balanço e são reduzidos com a probabilidade de o benefício não vir a ser realizado.
Os impostos adicionais que surgem a partir da distribuição de dividendos pelo
Banco são reconhecidos no momento em que a responsabilidade de pagar o
dividendo relacionado é reconhecida. Estes valores são geralmente reconhecidos em resultados, porque geralmente estão relacionados com rendimentos
decorrentes de operações originalmente reconhecidas em resultados.
Disposições fiscais
Na determinação do montante do imposto corrente e diferido, o Banco tem em
consideração o impacto de posições fiscais incertas e se são devidos impostos
adicionais e juros. Esta avaliação baseia-se em estimativas e pressupostos e
envolve uma série de julgamentos sobre eventos futuros. A existência de novas
informações pode originar a alteração do julgamento feito pelo Banco sobre a
adequação dos passivos fiscais existentes. As alterações no valor dos passivos
fiscais terão impacto no gasto de imposto do exercício em que ocorre.
Os activos e passivos por impostos correntes e diferidos são compensados se
houver um direito legalmente exigível de compensar passivos e activos fiscais
correntes, e se referem a impostos sobre os rendimentos cobrados pela mesma
autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável, ou sobre entidades fiscais
diferentes, mas pretendem liquidar os passivos e activos por impostos numa base
líquida ou os activos e passivos por impostos serão realizados simultaneamente.
Os impostos indirectos, incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
não recuperável, as taxas de desenvolvimento de competências e outros encargos da atividade bancária, são reconhecidos na rubrica de impostos indirectos na demonstração dos resultados.
Os impostos sobre dividendos declarados pelo Banco são reconhecidos como
parte dos dividendos pagos no capital próprio, uma vez que o imposto sobre
dividendos representa um imposto sobre o acionista e não sobre o Banco.

O Banco aplica o metódo do custo subsequente à mensuração inicial do direito
de uso dos activos.

(g) Pagamentos com base em acções liquidados em dinheiro
Os pagamentos baseados em ações liquidados em dinheiro são contabilizados
como passivos ao justo valor até a data da liquidação. O passivo é reconhecido
durante o período de aquisição e é reavaliado a cada data de reporte até a data
de liquidação. Todas as variações no justo valor do passivo são reconhecidas
em despesas operacionais (custos com pessoal). Os prémios são adquiridos
durante o período de serviço especificado e/ou uma vez que as condições de
desempenho sejam atendidas.

Depreciação do activo pelo direito de uso

(h) Activos e passivos financeiros

Após a mensuração inicial, o direito de uso dos activos é depreciado linearmente durante o prazo restante do contrato de locação ou durante a vida econômica remanescente do activo, caso esse prazo seja mais curto do que o prazo
do contrato, a menos que a propriedade do activo subjacente seja transferida
para o Banco no final do prazo do contrato de locação, sendo que o direito de
uso dos activos é depreciado linearmente durante a vida econômica remanescente do activo. Esta depreciação é reconhecida como parte integrante dos
custos operacionais.

(i) Reconhecimento

Rescisão das locações

Um activo ou passivo financeiro é mensurado inicialmente ao justo valor acrescido dos custos de transacção que sejam directamente atribuíveis à sua aquisição
ou emissão se o item não for classificado ao justo valor através de resultados.

- custos directos iniciais incorridos; e
- o valor de qualquer provisão reconhecida quando o Banco for contratualmente obrigado a desmontar, remover ou restaurar o activo locado.

• Ao custo amortisado
• Ao justo valor através de outro rendimento integral (OCI)
• Ao justo valor através de resultados

Mensuração do custo amortizado
O “custo amortizado” é o valor pelo qual um activo ou passivo financeiro é reconhecido inicialmente, deduzido dos reembolsos de capital, mais ou menos a
amortização acumulada, usando o método da taxa de juro efectiva de qualquer
diferença entre a quantia inicial reconhecida e a quantia na maturidade, e para
um activo financeiro, menos qualquer redução de perda por imparidade.
Passivos financeiros
O Grupo classifica os seus passivos financeiros, que não sejam garantias financeiras e compromissos de empréstimos, como mensurados:
• Ao custo amortisado
• Designado ao justo valor através de resultados”
(iii) Desreconhecimento
Activos financeiros
O Banco e o Grupo desreconhece um activo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo expiram ou quando transfere os direitos de
receber os fluxos de caixa contratuais através de uma transacção em que substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do activo financeiro são
transferidos ou em que o Banco não transfere nem retém substancialmente todos
os riscos e vantagens da propriedade e não retém o controlo do activo financeiro.
No desreconhecimento de um activo financeiro, a diferença entre a valor contabilístico do activo (ou o valor contabilistico alocado à parte do activo desreconhecido) e a soma: do valor recebido (incluindo qualquer activo novo obtido
menos qualquer passivo novo assumido) e (ii) de qualquer ganho ou perda
acumulado que tenha sido reconhecido no rendimento integral e reconhecido em resultados. Quaisquer juros em activos financeiros transferidos que se
qualificam para desreconhecimento e que sejam criados ou retidos pelo Banco
são reconhecidos como um activo ou passivo em separado.
Nos casos em que o Banco realiza operações em que transfere os activos reconhecidos no Balanço, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos
e benefícios dos activos transferidos ou uma parte deles, os activos transferidos não são desreconhecidos. Os empréstimos de títulos e as transacções de
venda e recompra são exemplos de tais transacções.

Passivos financeiros
O Banco desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais satisfeitas, canceladas ou quando estas expiram.
(iv) Modificações
Quando um activo ou passivo financeiro existente é substituído por outro com
a mesma contraparte em termos substancialmente diferentes, ou os termos de
um activo ou passivo financeiro existente são substancialmente modificados, tal
troca ou modificação é tratada como um desreconhecimento do activo ou passivo original e o reconhecimento de um novo activo ou passivo pelo justo valor,
incluindo o cálculo de uma nova taxa de juro efectiva, sendo a diferença dos respectivos valores contabilísticos reconhecida em outros ganhos e perdas sobre
instrumentos financeiros dentro dos rendimentos não provenientes de juros. A
data de reconhecimento de um novo activo é consequentemente considerada
como a data de reconhecimento inicial para efeitos de cálculo da imparidade.
Se os termos não forem substancialmente diferentes para activos financeiros
ou passivos financeiros, o Grupo recalcula o novo valor contabilístico bruto,
descontando os fluxos de caixa modificados do activo ou passivo financeiro,
utilizando a taxa de juro efectiva original. A diferença entre o novo valor bruto escriturado e o valor bruto escriturado originalmente é reconhecida como
um ganho ou perda de modificação incluido em imparidades de crédito (para
modificações de activos financeiros em dificuldades) ou em outros ganhos e
perdas sobre instrumentos financeiros incluido em receitas não provenientes
de juros (para todas as outras modificações).
(v) Compensação

O Banco e o Grupo faz o reconhecimento inicial, na data em que são originados,
dos empréstimos e adiantamentos, depósitos, investimentos financeiros e activos detidos para negociação. Todos os outros instrumentos financeiros (ex.
outros contas a receber, contas a pagar, incluindo compras regulares e vendas
de activos financeiros) são reconhecidos na data de negociação, isto é, na data
em que o Banco se torna parte das disposições contratuais do instrumento.

Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reconhecido no Balanço sempre que exista um direito legal de compensar os montantes reconhecidos e a intenção de efectuar a liquidação pelo seu valor líquido ou
de realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.
Os rendimentos e custos são apresentados numa base líquida apenas quando
permitido pelas NIRF ou quando os ganhos e perdas são provenientes de um
Grupo de transacções semelhantes geradas na actividade comercial do Banco.
(vii) Hierarquia de justo valor

Quando o Banco ou o arrendador encerra ou cancela um arrendamento, o direito de uso do activo e o passivo do arrendamento são desreconhecidos.
No desreconhecimento do direito de uso do activo e do passivo do arrendamento, qualquer diferença é reconhecida como um ganho ou perda de desreconhecimento nos lucros ou prejuízos.
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O Grupo mensura o justo valor usando a seguinte hierarquia de justo valor, que
reflecte a importância dos “inputs” utilizados na sua mensuração:
Nível 1: Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para um
instrumento idêntico;
Nível 2: Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis, quer directamente (ou seja, como os preços) ou indirectamente (ou seja, derivada de pre-
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ços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados com utilização de: preços
de mercado cotados em mercados activos para instrumentos similares; preços
cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados considerados
menos activos, ou outras técnicas de avaliação em que todos os inputs sejam
directa ou indiretamente observáveis a partir de dados do mercado;

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

há um baixo risco de incumprimento, a exposição tem uma forte capacidade
de cumprir suas obrigações contratuais de fluxo de caixa e mudanças adversas nas condições económicas e de negócios podem não necessariamente reduzir a capacidade da exposição de cumprir suas obrigações contratuais.

Custo amortisado
Passivos financeiros não classificado na categoria mencionada acima.
Depósitos
Depósitos são fontes de financiamento através do Banco.

Activos financeiros
Nível 3: Técnicas de valorização utilizando inputs não observáveis significativos. Esta categoria inclui todos os instrumentos em que a técnica de valorização inclui inputs não baseados em dados observáveis e os inputs não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Esta categoria
inclui instrumentos que são avaliados com base em cotações de instrumentos
similares, onde ajustamentos ou pressupostos não-observáveis significativos
são necessários para reflectir as diferenças entre os instrumentos.
O justo valor dos activos e passivos financeiros que sejam negociados nos
mercados activos é baseado em preços de mercado cotados ou cotações de
preços do revendedor. Para todos os outros instrumentos financeiros, o Banco
determina o justo valor utilizando técnicas internas de valorização.

Ao custo amortisado
Instrumentos financeiros que satisfaçam em simultâneo as seguintes condições (excluindo os designados pelo valor justo através do resultado):
• Detido num modelo de negócios cuja finalidade é manter o activo financeiro
com o objectivo de coletar os fluxos de caixa contratuais; e
• Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específicas,
aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos do capital e juros sobre o
valor do capital em dívida.

Depósitos são inicialmente mensurados ao justo valor mais custos de transacção associados, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado
utilizando o método da taxa de juro efectiva, excepto aqueles que o Banco designa por passivos ao justo valor através de resultados.

(n) Empréstimos que rendem juros
Os empréstimos que rendem juros são inicialmente reconhecidos ao custo, deduzido dos custos de transacção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos que rendem juros são mensurados pelo custo amortizado e as diferenças entre o custo e o valor de resgate são reconhecidos em resultados, no decurso
do período dos empréstimos e com base no método da taxa de juro efectiva.
(i) Activos tangíveis

As técnicas de valorização incluem o valor actual líquido e modelos de fluxo
de caixa descontado e outros modelos de avaliação. Os pressupostos e inputs
utilizados em técnicas de valorização incluem as taxas de juro de referência e
de mercado, os spreads de crédito e outros prémios utilizados para estimar
taxas de desconto, os preços de obrigações e Bilhetes do Tesouro e as taxas
de câmbio. O objectivo das técnicas de avaliação é calcular o justo valor que
reflecte o preço do instrumento financeiro na data de relato e que teria sido
determinado pelos participantes no mercado actuando numa base comercial.
O Banco e o Grupo utilizam modelos de avaliação amplamente reconhecidos
para determinar o justo valor dos instrumentos financeiros comuns e mais
simples, como taxas de juro e permutas de moeda, que utilizam apenas dados
de mercado observáveis e exigem pouco julgamento e estimativa por parte
da Administração. Normalmente, o mercado dispõe de preços observáveis e
“inputs” do modelo para derivados transaccionados em bolsa e derivados simples negociávei tais como as permutas de taxas de juro. A disponibilidade de
preços de mercado observáveis e de inputs do modelo reduz a necessidade do
julgamento e estimativa da Administração, reduzindo, também, a incerteza associada à determinação do justo valor. A disponibilidade de preços de mercado
observáveis e de inputs varia, dependendo dos produtos e dos mercados, sendo propensa às bases das mudanças em eventos específicos e às condições
gerais dos mercados financeiros. (Vide a nota 4.2).
(viii) Identificação e mensuração de imparidade
A imparidade da PCE é reconhecida em activos financeiros que sejam mensurados com base no custo amortizado ou com base no valor justo através de
outro rendimento integral(OCI), bem como em exposições extrapatimoniais
(compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira).

Esta avaliação inclui a determinação do objetivo de manter o activo e se os
fluxos de caixa contratuais são consistentes com um acordo básico de empréstimo. Quando as cláusulas contratuais introduzem exposição a risco ou
volatilidade que se considerem inconsistentes com um acordo de empréstimo
inicial o activo financeiro é classificado como ao justo por meio do resultado.
Ao justo valor através de outro rendimento integral (OCI)
Incorpora:
• Instrumentos da financeiros que satisfaçam em simultâneo as seguintes
condições (excluindo os designados pelo valor justo através do resultado):
-Detido num modelo de negócios cujo finalidade é manter o activo financeiro
com o objetivo de coletar os fluxos de caixa contratuais e ou venda do instrumento financeiro; e
-Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específicas,
aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos do capital e juros sobre o valor do capital em dívida.
Esta avaliação inclui a determinação do objectivo de manter o activo e se os fluxos de caixa contratuais são consistentes com um acordo básico de empréstimo. Quando as cláusulas contratuais introduzem exposição a risco ou volatilidade que se considerem inconsistentes com um acordo de empréstimo inicial
o activo financeiro é classificado como ao justo valor através do resultado.
• Investimentos de capital próprio não detidos para negociação e irrevogavelmente eleitos (numa base individual) para serem apresentados ao justo justo
através de outro rendimento integral.

(i) Reconhecimento e mensuração
Os outros activos tangíveis são reconhecidos inicialmente pelo custo.
Subsequentemente, os edifícios são mensurado por quantias revalorizadas enquanto os outros activos são mensurados ao custo ou custo considerado menos
a depreciação acumulada (ver abaixo) e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. O custo de activos desenvolvidos internamente inclui o custo de materiais,
mão-de-obra directa e uma proporção apropriada dos custos gerais de produção.
Quando um item de outros activos tangíveis inclui componentes significativas
com períodos de vida útil estimada diferentes a contabilização é feita em classes separadas de activos.
Os edifícios são periodicamente reavaliados nos termos das NIRFs. O excedente da revalorização é reconhecido como reserva de reavaliação e é incluído no
capital próprio até que seja realizado, altura em que é transferido directamente
para resultados transitados.
(ii) Custos subsequentes
Os custos subsequentes são incluídos na valor contabilistico do activo ou são
reconhecidos, se apropriado, como um activo independente apenas se for
provável que deles resultem benefícios económicos futuros para o Banco e o
Grupo, e o custo do activo puder ser mensurado de forma fiável. Os restantes
custos com manutenção e reparação são registados noutros custos operacionais durante o período financeiro em que foram incorridos.
Depreciação

A base de mensuração da PCE de um activo financeiro inclui a avaliação sobre se
houve um aumento significativo no risco de crédito (SICR) na data do balanço, que
inclui informações prospectivas disponíveis na data do balanço sobre eventos passados, condições actuais e previsões das condições económicas futuras. A base
de mensuração da PCE, apresentada na tabela a seguir, segue uma abordagem
imparcial e baseia-se na probabilidade média ponderada de uma série de resultados possíveis, o valor do dinheiro no tempo e nas informações prospectivas.
Para activos financeiros mensurados ao custo amortizado (incluindo compromissos de empréstimos) as imparidades são reconhecidas como uma dedução
da quantia escriturada bruta do ativo (grupo de activos). Quando a provisão para
redução ao valor recuperável excede a quantia escriturada bruta do activo (grupo
de activos), o excesso é reconhecido como provisão em outros passivos.
Para exposições extrapatrimoniais (excluindo compromissos de crédito) as
imparidades são reconhecidas como uma provisão em outros passivos.
Para os activos financeiros mensurados ao valor justo por meio outros renduimentos integrais, as imparidades são reconhecidas na reserva de justo valor
justo nos capitais próprios. A quantia escriturada do activo financeiro é reconhecido na demonstração da posição financeira pelo justo valor.
Vide ”2.1.5 Principais fontes de incerteza das estimativas” para mais detalhes
sobre a identificação e mensuracão da perdas de crédito por imparidade.

Os activos financeiros não classificados em nenhuma das categorias de activos financeiros mencionadas acima.

Caixa e equivalentes de caixa incluem notas e moedas em cofre, depósitos no
Banco Central (Banco de Moçambique), e activos financeiros de elevada liquidez
com maturidades originais de três meses, ou menos, a partir da data de aquisição, que estão sujeitos a um risco insignificante de mudanças no seu justo valor e
são utilizados pelo Banco na gestão de seus compromissos de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa são contabilizados pelo custo amortizado no
Balanço. Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, os empréstimos e
adiantamentos a Outras Instituições de Crédito estão incluídos como parte de
caixa e equivalentes de caixa.

Empréstimos e adiantamentos
Os empréstimos e adiantamentos são activos financeiros não derivados com
pagamentos fixos ou determináveis, sem cotação num mercado activo.
Os “empréstimos e adiantamentos a Bancos” na demonstração da posição
financeira incluem empréstimos e adiantamentos mensurads ao custo amortizado. Estes são inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos custos incrementais directos da transacçãos, e subsequentemente ao seu custo
amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Uma ECL de 12 meses é calculada para activos financeiros
que não se deterioraram significamente no que diz respeito
à qualidade de crédito desde o reconhecimento inicial ou
que tenham um baixo risco de crédito.

Estágio 2

Uma ECL ate a maturidade do contrato é calculada para os
activos financeiros que tenham demonstrado um aumento
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento
inicial e que não sejam considerados créditos de baixo risco.

Os “empréstimos e adiantamentos a clientes” na demonstração da posição
financeira incluem: empréstimos e adiantamentos medidos pelo custo amortizado Estes são inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos custos incrementais directos da transacçãos, e subsequentemente ao seu custo
amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Estágio 3
(Activos com
imparidade)

Uma ECL ate a maturidade do contrato é calculada para
os activos financeiros que tenham evidência objectiva de
imparidade. Os seguintes critérios para determinar a existência de imparidade em activos financeiros:
• Incumprimento dos pagamentos contratuais
• Dificuldades financeira significativa do mutuário
• Probabilidade de falência ou reorganização financeira

Investimentos Financeiros
Os “Investimentos financeiros” na demonstração da posição financeira: títulos
de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral; e
títulos de investimento em acções designados ao justo valor através de outro
rendimento integral.

Instrumentos específicos: Instrumentos financeiros derivados
Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura: um derivado
é um instrumento financeiro cujo valor altera em resposta a uma variável subjacente, requer pouco ou nenhum investimento líquido inicial e é liquidado numa
data futura. Os derivados são reconhecidos inicialmente pelo justo valor na data
em que são contratados e subsequentemente remensurados ao seu justo valor.
As exposições são geralmente consideradas de baixo risco de crédito quando

A depreciação é calculada segundo o método das quotas constantes, para imputar os custos dos itens de outros activos tangíveis, menos os seus valores
residuais, ao longo do seu período de vida útil estimada. Os prazos de vida útil
estimada para os período actual e comparativo, são os seguintes:

Caixa e equivalentes de caixa

Estágio 1

(vii) NIRF 9 - Políticas contabilísticas aplicáveis aos instrumentos financeiros
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Ao justo valor através de resultados

Passivos financeiros
Designado ao justo valor através de resultados
Os passivos financeiros são designados para serem mensurados pelo justo valor nas seguintes situacoes:
- eliminar ou reduzir significativamente um ”não casamento contabilístico”
que, de outra forma, surgiria quando os passivos financeiros fossem geridos
e seu desempenho avaliado e reportado com base no justo valor.
- quando o passivo financeiro contém um ou mais derivados embutidos que
modifiquem significativamente os fluxos de caixa do passivo financeiro.

Número de anos
Edifícios
Equipamento
Veículos
Mobiliário e outro equipamento

50 anos
3 - 5 anos
4 anos
10 anos

Os métodos de depreciação, valores residuais e vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário a cada data de relato.
Os ganhos e perdas em alienações são reconhecidos em resultados e determinados pela diferença entre o valor da venda e de o valor líquido contabilístico.
(j) Activos intangíveis
O software adquirido pelo Grupo é mensurado ao custo histórico deduzido da
amortização acumulada e das perdas por imparidade acumuladas.
Os custos do software desenvolvido internamente são reconhecidos como um
activo quando a entidade é capaz de demonstrar a sua intenção e capacidade
de concluir o desenvolvimento e usar o software de uma maneira que irá gerar
benefícios económicos futuros e consegue mensurar com segurança os custos para concluir o desenvolvimento.
Os custos capitalizados de software desenvolvido internamente incluem todos
os custos directamente atribuíveis para o desenvolvimento do software bem
como os custos capitalizados dos empréstimos obtidos para o efeito, e são
amortizados durante a vida útil do software. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e
perdas por imparidade acumuladas.
Os custos subsequentes em activos de software são capitalizados somente
quando aumentam os benefícios económicos futuros incorporados no activo
específico a que se referem. Todos os outros custos são reconhecidos em resultados quando incorridos.

Amortização
A amortização é reconhecida com base em quotas constantes calculadas em
função do valor estimado das vidas úteis dos activos intangíveis. Os activos
intangíveis são amortizados por um período não superior a 7 anos.
Os métodos de amortização, vidas úteis e os valores residuais são revistos a
cada data de relato e ajustados quando apropriado.
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(k) Imparidade de activos não financeiros
As quantias escrituradas dos activos não financeiros e dos activos por impostos diferidos são revistas a cada data de relato para apurar se há evidência objectiva de imparidade e quando esta existe estima-se o valor recuperável do
activo. Uma perda por imparidade é reconhecida sempre que a valor contabilístico de um activo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor
recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados (Outros gastos operacionais).

vável que uma saída de recursos venha a ser necessária para cumprir a obrigação, e o valor se possa estimar de forma fiável.
As provisões são mensuradas com base no valor actual dos custos que se espera incorrer para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de imposto que
reflecte a avaliação actual do mercado do valor temporal do dinheiro e, quando
necessário, o risco específico do passivo.
3. Gestão do risco financeiro - Objectivos, políticas e processos

O valor recuperável de um activo é o maior entre o valor em uso e o justo valor
menos os custos de transação. O valor de uso corresponde ao valor presente
dos fluxos de caixa futuros, descontados a uma de taxa de desconto antes dos
impostos que reflicta as avaliações correntes do mercado do valor temporal do
dinheiro e os riscos específicos para o activo.
Para outros activos que não o trespasse, uma perda por imparidade é revertida
somente na medida em que a valor contabilístico do activo não exceda a valor
contabilístico que teria sido determinado, líquido de depreciação ou amortização, se a perda por imparidade não tivesse sido reconhecida.

(l) Dividendos
Os dividendos são reconhecidos como uma exigibilidade no período em que
são declarados. Os dividendos declarados são reconhecidos como uma redução no capital próprio.
(m) Benefícios dos empregados – Obrigações com pensões
De acordo com os contratos de trabalho negociados com os seus trabalhadores, o Banco assumiu a responsabilidade de pagar pensões de reforma e o seguro de saúde dos reformados, incluindo benefícios às viúvas, órfãos e pessoas
singulares, em conformidade com o estabelecido por um acordo colectivo de
trabalho.
Ganhos e perdas actuariais
Os ganhos e perdas actuariais resultam das alterações nos pressupostos actuariais e dos efeitos das diferenças entre os pressupostos actuariais anteriores e o real (ajustamentos experienciais).
Os ganhos e perdas actuariais são reconhecidos na demonstração do rendimento integral.
Benefícios de curto-prazo
Os benefícios de curto prazo comportam os salários, pagamentos de férias
acumuladas, participação nos lucros, gratificações e outros benefícios não
monetários, tais como contribuições para a assistência médica.
As obrigações de pagamento dos benefícios de curto prazo dos empregados
são mensuradas numa base não descontada, sendo contabilizadas como custo quando o respectivo serviço é prestado.
Um passivo é reconhecido pelo valor que deverá ser pago no curto prazo, ao
abrigo de planos de bónus em dinheiro ou férias acumuladas, se o Banco tiver
uma obrigação actual legal ou construtiva de pagar esse valor, como resultado
do serviço prestado no passado pelo empregado, e a obrigação puder ser estimada com fiabilidade.
Benefícios pelo término do contrato
Os benefícios pelo término do contrato são reconhecidos como custo, quando
o Banco se compromete, sem possibilidade realista de retirada, com um plano
detalhado formal para rescindir o contrato do empregado, antes da sua data
normal de reforma, ou proporcionar benefícios pelo término, como resultado
de uma oferta feita para encorajar a demissão voluntária. Se não se espera que
os benefícios sejam totalmente liquidados no prazo de 12 meses após a data
de relato, então estes são descontados.
Plano de benefícios definidos
A obrigação líquida do Banco relativamente a planos de benefícios definidos é
calculada separadamente para cada plano ao estimar o montante do benefício
futuro que os empregados ganharam no actual e nos anteriores períodos, descontando esse montante e deduzindo o justo valor de quaisquer activos do plano.
O cálculo das obrigações de benefícios definidos é efectuado anualmente por
um actuário qualificado, utilizando o método da unidade de crédito projectada.
Quando o cálculo resulta num activo potencial para o Banco, o activo reconhecido é limitado ao valor actual dos benefícios económicos disponíveis sob a
forma de quaisquer reembolsos futuros do plano ou reduções em futuras contribuições para o plano.
As remensurações da responsabilidade líquida das prestações definidas, que
compreendem os ganhos e perdas actuariais, os rendimento dos activos do plano
(excluindo j+A333uros) e o efeito do limite máximo do activo (se houver, excluindo juros), são reconhecidos imediatamente em outro rendimento integraI.

(n) Resultados por acção
O Banco apresenta resultados por acção básicos e diluídos para as suas acções ordinárias. Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o
lucro ou prejuízo atribuível aos accionistas ordinários do Banco pelo número
médio ponderado de acções ordinárias em circulação durante o período. Os
resultados por acção diluídos são determinados ajustando os resultados atribuíveis aos accionistas ordinários e o número médio ponderado de acções
ordinárias em circulação pelos efeitos de todas as potenciais acções ordinárias diluidoras, que compreendem opções sobre acções concedidas aos
empregados.
(o) Provisões
Uma provisão é reconhecida quando o Banco tem uma obrigação actual legal
ou construtiva resultante de um acontecimento passado, em que é muito pro-
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As actividades do Banco expõem a instituição a riscos financeiros de diversa ordem. Estas actividades também incluem a análise, avaliação, aceitação
e gestão de certo grau de risco ou combinação de riscos. Assumir riscos é essencial nos serviços financeiros e os riscos de carácter operacional são uma
consequência inevitável do exercício da actividade. O objectivo do Banco é o
de atingir um equilíbrio adequado entre retorno e o risco e minimizar os efeitos
potencialmente adversos que possam afectar o seu desempenho financeiro.
Pela sua natureza, as actividades do Banco estão principalmente relacionadas
com a utilização de instrumentos financeiros, incluindo instrumentos derivados.
O Banco aceita depósitos de clientes remunerados em duas modalidades de taxa
(fixas ou indexadas), com diferentes maturidades, e tenta gerar margens de juro
acima da média, investindo estes fundos em activos de alta qualidade. O Banco
procura aumentar estas margens consolidando os fundos de curto prazo e fazendo empréstimos por períodos mais longos, a taxas mais altas, mantendo liquidez
suficiente para atender a todas as necessidades que possam surgir.
Assim, as políticas de gestão de risco implementadas pelo Banco foram desenvolvidas no sentido de permitir a identificação e a análise dos riscos, a definição de limites e controlos de risco apropriados e a supervisão dos riscos e
grau de adesão aos limites fixados mediante a implementação de sistemas de
informação fiáveis e actualizados. O Banco revê periodicamente as suas políticas de gestão de risco, assim como os sistemas implementados, por forma a
considerar as alterações ocorridas no mercado, nos produtos e nas práticas de
boa governação emergentes.
Estrutura, âmbito e natureza de relato de risco
A gestão do risco é realizada pelo Departamento de Risco, no âmbito das políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Este departamento identifica, avalia e salvaguarda os riscos financeiros em estreita cooperação com as
unidades operacionais do Banco. O Conselho de Administração fornece princípios escritos para a gestão global de risco bem como políticas escritas que
abrangem áreas específicas, tais como, o risco cambial, o risco da taxa de
juro, o risco de crédito e a utilização de instrumentos financeiros derivados e
de instrumentos financeiros não-derivados. A auditoria interna é responsável
pela revisão independente das políticas de gestão de risco e pelo ambiente
de controlo. Dos diferentes tipos de riscos a que o Banco está exposto destacam-se o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros
riscos operacionais. O risco de mercado inclui o risco cambial, risco da taxa
de juros e outros riscos de preçário.
3.1 Risco de crédito
O Banco está exposto ao risco de crédito, isto é, o risco de uma contraparte causar um prejuízo financeiro ao Banco por falta de quitação de uma
obrigação contratual. A cada data de relato, são constituidas provisões para
perdas por imparidade para cobrir as perdas de crédito esperadas. As mudanças significativas na economia, ou no desempenho de um determinado
segmento da indústria em que exista uma concentração da carteira do Banco, poderão resultar em perdas diferentes das previstas à data de relato.
Consequentemente, a Administração está empenhada em gerir cuidadosamente a exposição do Banco ao risco de crédito.
O Banco estrutura os níveis de risco de crédito a que está exposto e estabelece limites no valor do risco aceite na relação com um mutuário ou
grupos de mutuários e com os segmentos da indústria. Esses riscos são
monitorados numa base rotativa e sujeitos a revisões anuais ou com mais
frequência. Os limites ao nível de risco de crédito por produto, sector de
indústria e país são aprovados pelo Conselho de Administração.
A exposição a qualquer mutuário, incluindo Bancos, é restringida por sub-limites, abrangendo exposições do balanço e extra-patrimoniais e limites
de risco estabelecidos diariamente com relação aos itens negociáveis, tais
como os contratos de operações cambiais a prazo. As exposições reais têm
em conta os limites definidos e são controladas numa base diária.
A exposição ao risco de crédito é gerida através da análise regular da capacidade dos mutuários e potenciais mutuários cumprirem com o pagamento
dos juros e reembolso de capital e, se necessário, mediante a alteração
dos limites de crédito. A obtenção de cauções e garantias corporativas e
pessoais faz parte da gestão da exposição ao risco de crédito.
Os Administradores criaram um Comité de Crédito que implementa a política de crédito do Banco. É política do Banco exigir garantias adequadas aos
clientes antes do desembolso dos empréstimos aprovados. São geralmente obtidas cauções aceitáveis sob a forma de dinheiro, inventários, investimentos cotados em Bolsa ou hipoteca de propriedades.
3.1.1 Mensuração do risco de crédito

Incumprimento
A definição de incumprimento, que acciona automaticamente a classificação de crédito com imparidade (estágio 3), baseia-se na abordagem e nas
definições internas de gesão de risco de crédito do Banco. Embora a determinação específica de incumprimento varie de acordo com a natureza do
produto, geralmente é determinado (alinhado à definição dos acordos de
Basileia) como ocorrendo, no menor entre as seguintes fases:
• quando, na opinião do Banco, a contraparte é considerada improvável de
pagar as quantias devidas na data de vencimento ou pouco depois, sem
recurso a acções como a realização da garantia; ou
• quando a contraparte está vencida há mais de 90 dias (ou, no caso de
facilidades de descoberto em excesso do limite actual).
O Banco não contradiz a presunção do atraso de 90 dias da IFRS 9 para
efeitos de crédito vencido.
Um instrumento financeiro activo é considerado em incumprimento quando há evidência objectiva de perda de valor. Os critérios a seguir são usados
para determinar se há evidência objetiva de redução ao valor recuperável
para instrumentos financeiros activos, individuais ou em grupo:
• dificuldade financeira significativa do mutuário e / ou modificação (ou seja, dificuldades de fluxo de caixa conhecidas do tomador de empréstimo)
• uma quebra de contrato, como incumprimento nos pagamentos de juros
e /ou capital
• desaparecimento do mercado activo devido a dificuldades financeiras
• torna-se provável que o mutuário declare falência ou outra reorganização
financeira
• quando o Banco, por razões económicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do mutuário, faz concessões que não faria de outra forma.
Exposições que estão vencidas há mais de 90 dias também são consideradas em incumprimento.
Remediações
É necessária uma avaliação contínua para determinar se as condições que
levaram um instrumento financeiro activo a ser considerado um empréstimo
com imparidade (ou seja, estágio 3) ainda existem. Os instrumentos financeiros activos que não se qualificam como empréstimos com imparidade permanecem no estágio 3 por um período mínimo de seis meses (ou seja, seis pagamentos mensais consecutivos completos segundo os termos e condições).
Quando se determinar que um instrumento financeiro activo não mais
atende aos critérios de aumento significativo do risco de crédito, quando
comparado ao rating de crédito no reconhecimento inicial, o instrumento
financeiro activo passará do estágio 2 (modelo de perda de crédito esperada vitalício) de volta ao estágio 1 (modelo de perda de crédito esperado
para 12 meses) prospectivamente. Em portfólios do retalho têm um período
de reabilitação de pelo menos 6 meses (subsequente a um cliente ter pago
todas as facilidades pendentes) seria necessário para que a avaliaçã o interna do cliente diminuísse de volta à sua escala de avaliação no reconhecimento inicial e passasse do estágio 2 para o estágio 1 adequadamente.
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Caixa e disponibilidades no Banco Central compreendem moedas e notas
bancárias. Estes são itens de curto prazo com alta liquidez sem histórico
de perdas, qualificando como “Monitoria padrão” na classificação interna do Banco (vide a nota 12). Caixa e disponibilidades no Banco Central
é composto por 14 572 906 milhares de Meticais mensurados ao justo valor atraves de resultados que não estão sujeitos a consideração de perda
de crédito esperada e por 2 264 017 milhares de meticais mensurados ao
custo amortisado, com pouca probabilidade de incumprimento e por conseguinte com uma perda de crédito esperada insignificante. Estes saldos e
transacções estão sujeitos a requisitos regulamentares rigorosos e estão
vinculados à capacidade das entidades subjacentes de operar como banco.
Activos financeiros
NNos termos do NIFR 9, uma provisão para imparidade é calculada por exposição pelo menor entre o período de 12 meses ou o tempo restante de vida
da exposição.
Os activos financeiros compreendem bilhetes do tesouro e obrigações do tesouro de Moçambique. Contém itens de curto e médio longo prazo, com a classificação associada ao Governo de Moçambique, sem histórico de perdas, qualificando
como “Monitoria padrão” na classificação interna do Banco (vide a nota 14.
3.1.2. Controlo do limite do risco e políticas de mitigação
Exposições extrapatrimoniais
As cauções, garantias, derivados de crédito e exposições patrimoniais e extrapatrimoniais são frequentemente utilizadas para mitigar o risco de crédito. As políticas e procedimentos de mitigação de risco de crédito asseguram
que as técnicas de mitigação de risco de crédito sejam aceitáveis, utilizadas
de forma consistente, valorizadas de forma regular e adequada e possam satisfazer os requisitos de risco de gestão operacional para a aplicação legal,
prática e antecipada.

Empréstimos e adiantamentos

O Banco gere limites e controla a concentração do risco de crédito sempre
que este é identificado, em particular, para contrapartes individuais, grupos
e indústrias.

Características e métricas da carteira de crédito em termos da NIRF 9
Activos financeiros ao custo amortizado e FVOCI, bem como a exposições
extrapatrimoniais sujeitas a uma ECL (Perdas Esperada de Crédito) são
analisados e categorizados, com base na qualidade de crédito usando a escala de rating do Banco. As exposições dentro dos estágios 1 e 2 são classificadas entre 1 e 25 em termos da escala de classificação do banco. As exposições que não estão entre 1 e 25 são consideradas em incumprimento.

O Banco estrutura os níveis de risco de crédito mediante a aplicação de limites de risco aceite na relação com um mutuário, ou grupos de mutuários,
e para segmentos geográficos e de indústria. Esses riscos são monitorados
numa base rotativa e sujeitos a uma revisão anual ou mais frequente, sempre
que se julgue necessário. Os limites no nível de risco de crédito por produto,
sector da indústria e por país são aprovados trimestralmente pelo Conselho
de Administração.
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As cartas de crédito são também sujeitas a avaliações rigorosas de crédito antes de serem emitidas. Os acordos especificam os limites monetários para as obrigações do Banco.
As exposições extrapatrimoniais/ passivos contingenciais incluem certas garantias (para além das garantias financeiras) e cartas de crédito, e não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, mas são divulgadas nas notas das
demonstrações financeiras, ao menos que sejam consideradas remotas.
Outros controlos específicos e medidas de mitigação apresentam-se como se segue:
(a) Garantias
O Banco recorre a uma gama de políticas e práticas para reduzir o risco de crédito. A mais frequente é a obtenção de
colaterais sobre fundos mutuados. O Banco implementa directivas orientadoras sobre a aceitabilidade das categorias
específicas de garantias de crédito ou de redução do risco de crédito. Os principais tipos de garantia para os empréstimos e adiantamentos são:

As cartas de crédito documentais e comerciais que representam compromissos escritos pelo Banco em nome de um
cliente, autorizando um terceiro a responsabilizar o Banco, até um montante estipulado sob termos e condições específicas, são garantidas por remessas de mercadorias subjacentes a que dizem respeito e, por isso, correm menos riscos
do que um empréstimo directo.
Os compromissos para aumentar o crédito representam parcelas não utilizadas de autorizações visando aumentar o
crédito, quer sob a forma de empréstimos, garantias ou cartas de crédito. No que diz respeito ao risco de crédito nos
compromissos que visam aumentar o crédito, o Banco fica potencialmente exposto à perda de um montante igual ao
total dos compromissos não utilizados. Todavia, o montante provável da perda é inferior ao total de compromissos não
utilizados, uma vez que a maioria dos compromissos para aumentar o crédito são contingentes aos clientes manterem
padrões de crédito específicos. O Banco controla o prazo de vencimento dos compromissos de crédito, porque os
compromissos de longo prazo assumidos têm de um modo geral, um grau de risco de crédito maior do que os compromissos de prazo mais curto.
3.1.3 Impacto da Covid na gestão do risco
O Covid-19 teve um impacto profundo a nível mundial e continua a haver muita incerteza quanto ao caminho económico
futuro e à recuperação. Em resposta ao Covid-19, o Banco implementou uma série de acções e continua a acompanhar
a evolução e a adequação das medidas que foram instituídas. Do ponto de vista da gestão do risco, o Banco tomou um
vasto leque de acções, que incluem:

• Hipotecas sobre residencias próprias;
• Encargos sobre activos comerciais, tais como instalações, equipamentos, inventários e contas a receber;
• Encargos sobre instrumentos financeiros, tais como títulos de dívida e acções.
O financiamento e empréstimos de longo prazo a empresas são efectuados normalmente com garantias enquanto as
linhas de crédito individual renovável não. Para minimizar as perdas de crédito, assim que são observados indicadores
de imparidade em empréstimos e adiantamentos individuais relevantes, o Banco procura obter garantias reais adicionais da contraparte.
As garantias reais constituidas sobre activos financeiros que não sejam empréstimos e adiantamentos sãodeterminadas pela natureza do instrumento. Geralmente, os títulos de dívida, obrigações do tesouro ou outras obrigações
elegíveis não estão sujeitos à entrega de garantias, com excepção dos títulos suportados por activos e instrumentos
similares, que são garantidos pelas carteiras de instrumentos financeiros.

- Interacão com os clientes para identificar as necessidades de apoio mediante as necessidades do seu negócio.
- Criacão de um programa de alívio de empréstimos em cenários adverso;
- Monitorização e avaliação permanente dos principais ecossistemas e exposições;
- Revisão do apetite de risco dos clientes nos sectores afectados;
- Moratória de até 9 meses aos clientes severamente afectados pela pandemia;
- Acompanhamento estreito dos valores das garantias subjacentes aos empréstimos no estágio 3 para assegurar níveis
de provisionamento razoáveis, tendo em conta o estado real das garantias e as condições prevalecentes no mercad.
3.1.4 Riscos emergentes relacionados ao clima

O Banco detém garantias de empréstimos e adiantamentos a clientes. O efeito das garantias em 31 de dezembro de
2021 é descrito abaixo:
Grupo & Banco
Activos sobre-colateralizados

Activos sub-colateralizados

Valor contabilístico
dos activos

Valor
contabilístico
dos activos

Justo valor das
garantias

Estratégia

Justo valor das
garantias

Productos de crédito hipotecário, locações
financeiras, cartões, particulares e negócios
e outros
Empréstimos hipotecários
Vendas a prestações e locações financeiras

1,899,566,739
-

4,618,409,849
-

727,029,408

727,785,439

-

-

12,912,041,062

8,549,121,677

-

-

27,518,982,000

8,499,298,249

-

-

-

-

1,899,566,739

4,618,409,849

41,158,052,470

17,776,205,365

Outros empréstimos e adiantamentos
Productos de crédito corporativos, soberans e bancários
Empréstimos a grandes empresas
Entidades soberanas
Em 31 de Dezembro de 2021

Activos sobre-colateralizados

Activos sub-colateralizados

Valor contabilístico
dos activos

Valor
contabilístico
dos activos

Justo valor das
garantias

Justo valor das
garantias

Riscos de transição
1,994,061,230
-

4,463,793,596
-

652,091,340

651,263,041

-

-

9,525,241,430

4,123,934,581

-

-

27,786,870,029

9,725,742,223

-

-

-

-

1,994,061,230

4,463,793,596

37,964,202,799

14,500,939,845

Outros empréstimos e adiantamentos

Empréstimos a grandes empresas
Entidades soberanas

Exposição ao risco de política - demanda incerta de longo-prazo associada a combustíveis fósseis, especialmente carvão,
devido a mudanças regulatórias, e o risco associado a activos ociosos e risco financeiro decorrente da perda de valor dos
activos e garantias dos clientes, resultando em maior risco de incumprimento do cliente / inviabilidade do negócio.
Risco de mercado em relação a: mudanças nas expectativas dos clientes, impacto nas oportunidades de negócios, expectativas dos investidores e impacto no acesso ao capital.
Risco de reputação decorrente do sentimento das partes interessadas e da cobertura da mídia.

(b) Derivados

Riscos físicos

O Banco mantém limites de controlo rigorosos sobre as posições líquidas abertas de derivados (isto é, a diferença entre
contratos de compra e venda), no que respeita ao valor e prazo. Em qualquer altura, o valor sujeito ao risco de crédito é
limitado ao justo valor actual dos instrumentos que sejam favoráveis para o Banco (ou seja, activos em que o seu justo
valor seja positivo), o qual, em relação aos instrumentos derivados, constitui apenas uma pequena fracção do contrato, ou
valores fictícios utilizados para exprimir o volume de instrumentos pendentes. Esta exposição ao risco de crédito é gerida
como parte do conjunto de limites de crédito com os clientes, em conjunto com potenciais exposições dos movimentos
do mercado. As cauções ou outras garantias não são normalmente obtidas para exposições ao risco de crédito destes
instrumentos, excepto nos casos em que o Banco exige depósitos de margem às contrapartes.

Tanto os riscos físicos agudos quanto os crônicos podem impactar os clientes do Grupo no curto e médio prazo devido à
escassez de água, desastres naturais, productividade do trabalho e saúde ocupacional.

O risco de liquidação surge em qualquer situação em que o Banco efectue um pagamento em dinheiro, valores mobiliários
ou acções, na expectativa de um recebimento correspondente em dinheiro, valores mobiliários ou acções. São estabelecidos limites diários de liquidação para cada uma das contrapartes para efeitos de cobertura do agregado dos riscos
resultantes da liquidação das transacções de mercado feitas pelo Banco num único dia.
(c) Compromissos relacionados com o crédito
O principal objectivo destes instrumentos é assegurar que os fundos estão disponíveis para o cliente em qualquer
momento. As garantias e as cartas de crédito de apoio estão sujeitas ao mesmo risco de crédito que os empréstimos.
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O Grupo adoptou uma abordagem gradual e progressiva para entender as exposições ao risco climático e estabelecer
metas apropriadas para reduzir a exposição e maximizar as oportunidades, e identificou seis sectores que enfrentam riscos materiais relacionados ao clima e/ou apresentam oportunidades significativas a saber: finanças sustentáveis, energia
renovável , petróleo e gás, energia térmica, mineração de carvão e agricultura. Empreendemos um processo rigoroso de
pesquisa, consulta interna e envolvimento de especialistas para desenvolver uma compreensão clara dos riscos e oportunidades em cada sector e determinar metas adequadas para gerir o risco do portfólio e maximizar as oportunidades.

O Banco reduziu a exposição de sua carteira de sectores classificados como alto risco climático ao longo do tempo, em
linha com nossa política de clima. Isso inclui continuar a aumentar a proporção de nossa carteira de financiamentos de
energia confiável com energia verde e a aumentar a proporção de nossa carteira de empresas de energia sustentável. Os
principais riscos incluem:

Productos de crédito corporativos, soberans e bancários

Em 31 de Dezembro de 2020

O grupo apoia uma transição justa que busca alcançar o imperativo da sustentabilidade ambiental de uma maneira que
crie oportunidades de trabalho e inclusão social, aborde a pobreza energética da África e reconheça a contribuição da
África para as emissões globais. Planeamos reduzir nossa intensidade de emissões financiadas enquanto gerimos com
responsabilidade a nossa exposição a combustíveis fósseis, especificamente onde há um caminho de transição energética que apoie combustíveis mais limpos.

Gestão de riscos

O efeito das garantias em 31 de dezembro de 2020 é descrito abaixo:

Productos de crédito hipotecário, locações
financeiras, cartões, particulares e negócios
e outros
Empréstimos hipotecários
Vendas a prestações e locações financeiras

As actividades do Grupo dão origem a riscos e oportunidades relacionados ao clima em relação às operações próprias do
Grupo, e mais significativamente em relação às emissões financiadas em toda a nossa carteira de clientes. O Grupo está
trabalhando para alinhar nossos portfólios de empréstimos e investimentos com a transição climática de África. Isso se
baseia na contribuição justa do continente para atingir a meta climática inferior a 1,5°C.

Oportunidades
Continuamos a trabalhar com os nossos clientes e parceiros para ajudá-los a lidar com seus impactos climáticos, reduzir
suas emissões e melhorar sua resiliência. Continuamos a expandir nossa oferta de soluções de crédito vinculadas à sustentabilidade, vínculos verdes e sociais. Apoiamos práticas agrícolas sustentáveis que promovem a redução das emissões
de carbono e maior resiliência ao risco climático.
Métricas e metas
Ao definir nossas metas para reduzir a concentração de exposição, originação e financiamento sustentável, a Grupo usou
o cenário NGFS Net Zero 2050, pesquisas e estatísticas disponíveis publicamente, incluindo previsões de planeamento
de eletricidade (quando disponíveis) e previsões econômicas internas e pesquisas obtidas de fontes externas confiáveis.
Informações detalhadas a esse respeito podem ser encontradas no relatório TCFD do Grupo.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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3.1.5. Exposição máxima ao risco de crédito antes das garantias ou outros mitigadores do risco de crédito
Groupo & Banco
2021
MT
Valor
contabilistico

SB 13 - 20

SB 21- 25

Incumprimento

Valor
Garantias e
Juros em
Saldo das Cobertura das Vencido
contabilistico
recuperacoes suspenso para
perdas exposicoes em
%
das expectaveis em exposicoes em expectaveis em incumprimento
exposicoes em exposicoes em incumprimento exposicoes em
incumprimento incumprimento
incumprimento

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

15,538,637,209

-

-

13,375,615,860

-

-

1,478,437,670

684,583,678

745,783,600

280,349,440

(49,082,640)

514,516,575

-

-

1,899,566,739

-

-

1,537,417,820

-

-

1,478,437,670

190,023,499

191,546,840

82,579,370

16,379,250

92,588,220

57%

10%

727,029,408

-

-

689,711,200

-

-

37,110,280

207,928

240,350

445,970

-

(205,620)

-86%

0%

472,177,291

-

-

362,468,530

-

-

84,429,670

25,279,091

25,279,090

(775,790)

-

26,054,880

103%

5%

Outros empréstimos e adiantamentos

12,439,863,771

-

-

10,786,018,310

-

-

1,184,772,300

469,073,160

528,717,320

198,099,890

(65,461,890)

396,079,095

142%

4%

Produtos de crédito corporativos, soberanos e bancários

85,471,611,195

28,578,636,825

8,067,000

49,469,611,370

4,353,577,000

380,037,000

1,276,613,000

1,405,069,000

327,101,860

-

1,077,967,140

77%

5%

Produtos de crédito hipotecário, locações financeiras,
cartões, particulares e negócios e outros
Empréstimos hipotecários
Vendas a prestações e locações
financeiras
Cartões de crédito

Corporativo

1,405,069,000
27,518,982,000

28,578,636,825

8,067,000

-

-

-

-

Instituições financeiras

57,952,629,195

20,951,644,825

-

Valor bruto

101,010,248,404

28,578,636,825

8,067,000

Entidades soberanas

Menos: Juros em suspenso

49,082,640

Menos: Perda de credito esperada nos empréstimos e adiantamentos

(2,494,271,720)

Valor liquido dos emprestimos e adiantamentos mensurados ao custo amortisado

98,565,059,324

Investimentos financeiros ao
justo valor atraves de outro
rendimento integral
Entidades soberanas

18,978,859,577

Valor bruto

18,978,859,577

Adicionar: Ajustamneto da
reserva de justo valor ( antes
do ECL)
Total dos investimentos
financeiros ao justo valor
atraves de outro rendimento
integral

(50,207,489)

18,928,652,088

Exposições extrapatrimoniais / passivos contigenciais
Cartas de crédito

342,602,979

Garantias financeiras

20,251,361,958

Facilidades não utilizadas
irreveogaveis

10,201,075,959

Outras operações de empréstimo e valores mobiliários
Valor bruto
Menos: Perda de credito esperada em exposicoes extrapatrimonias

0

30,795,040,896
(109,189,405)

Valor liquído dos em investimentos financeiros ao custo
amortisado

30,685,851,491

Total da exposicao dos
activos financeiros sujeitos
ao ECL

148,179,562,904

Adicao de outras exposicoes da
actividade do banco
Caixa e disponibilidades no
Banco Central
Activos detidos para negociação
Exposicao total ao risco de
crédito

15

SB 1 - 12

16,709,244,689

2,967,551,417
167,896,641,761

13,801,284,000 4,316,547,000

361,020,000

3,000

1,405,069,000

1,405,069,000

327,101,860

-

1,077,967,140

77%

5%

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

35,668,327,370

37,030,000

19,017,000

1,276,610,000

-

-

-

-

-

0%

0%

62,845,227,230

4,353,577,000

380,037,000

2,755,050,670

2,089,652,678

2,150,852,600

607,451,300

(49,082,640)

1,592,483,715

77%

2%

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Groupo & Banco
2020
MT
Valor
contabilistico

SB 1 - 12

SB 13 - 20

Incumprimento

Valor
Garantias e
Juros em
Saldo das Cobertura das Vencido
contabilistico
recuperacoes suspenso para
perdas exposicoes em
%
das expectaveis em exposicoes em expectaveis em incumprimento
exposicoes em exposicoes em incumprimento exposicoes em
incumprimento incumprimento
incumprimento

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

12,171,394,000

-

-

13,375,615,860

-

-

1,478,437,670

684,583,678

745,783,600

280,349,440

(49,082,640)

514,516,575

-

-

1,994,061,230

-

-

1,537,417,820

-

-

1,478,437,670

190,023,499

191,546,840

82,579,370

16,379,250

92,588,220

57%

10%

Vendas a prestações e locações
financeiras

652,091,340

-

-

689,711,200

-

-

37,110,280

207,928

240,350

445,970

-

(205,620)

-86%

0%

Cartões de crédito

405,813,550

-

-

362,468,530

-

-

84,429,670

25,279,091

25,279,090

(775,790)

-

26,054,880

103%

5%

Outros empréstimos e adiantamentos

9,119,427,880

-

-

10,786,018,310

-

-

1,184,772,300

469,073,160

528,717,320

198,099,890

(65,461,890)

396,079,095

142%

4%

Produtos de crédito corporativos, soberanos e bancários

74,144,888,809

28,578,636,825 8,067,000

49,469,611,370

4,353,577,000

1,276,613,000

1,405,069,000

1,405,069,000

327,101,860

-

1,077,967,140

77%

5%

Corporativo

27,786,870,029

28,578,636,825

8,067,000

13,801,284,000

4,316,547,000

361,020,000

3,000

1,405,069,000

1,405,069,000

327,101,860

-

1,077,967,140

77%

5%

Entidades soberanas

26,441,205,880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

Instituições financeiras

19,916,812,900

20,951,644,825

-

35,668,327,370

37,030,000

19,017,000

1,276,610,000

-

-

-

-

-

0%

0%

Valor bruto

86,316,282,809

28,578,636,825 8,067,000

62,845,227,230

4,353,577,000

380,037,000

2,755,050,670

2,089,652,678

2,150,852,600

607,451,300

(49,082,640)

1,592,483,715

77%

2%

Produtos de crédito hipotecário, locações financeiras,
cartões, particulares e negócios e outros
Empréstimos hipotecários

Menos: Juros em suspenso

380,037,000

(19,163,720)

Menos: Perda de credito esperada nos empréstimos e adiantamentos

(2,093,931,181)

Valor liquido dos emprestimos e adiantamentos mensurados ao custo amortisado

84,203,187,908

Investimentos financeiros ao
justo valor atraves de outro
rendimento integral
Entidades soberanas
Valor bruto
Total dos investimentos
financeiros ao justo valor
atraves de outro rendimento
integral

26,192,350,447

Cartas de crédito
Garantias financeiras
Facilidades não utilizadas
irreveogaveis

26,335,330,481

2,068,112,733
15,044,805,423
-

(e) Empréstimos renegociados
As actividades de reestruturação incluem acordos de pagamento, planos de gestão externa aprovados, modificação e diferimento de pagamentos. Após a reestruturação, uma conta em atraso passa a ser considerada
uma conta em situação normal e é gerida conjuntamente com outras contas semelhantes. As políticas e práticas de reestruturação baseiam-se em indicadores ou critérios que, no julgamento dos gestores responsáveis,
indicam que os pagamentos terão forte probabilidade de continuar. Estas políticas são mantidas sob permanente controlo e é mais comum a restruturação ser aplicada aos empréstimos a prazo, em particular empréstimos para financiamento de clientes. Os empréstimos renegociados totalizaram MT 3 246 551 804 (2020:
MT 3 933 772 203).
Grupo & Banco
Categoria

17,112,918,156

Menos: Perda de credito esperada em exposicoes extrapatrimonias

(73,205,157)

Valor liquído dos em investimentos financeiros ao custo
amortisado

17,039,712,999

Total da exposicao dos
activos financeiros sujeitos
ao ECL

127,578,231,388

2020

MT

MT

3,246,551,804

3,933,772,203

Productos de crédito corporativos, soberans e
bancários

1,838,765,926

1,985,463,601

Vendas a prestações e locações financeiras

22,682,334

1,985,463,601

Outros empréstimos e adiantamentos

1,816,083,592

-

Banca de Grandes empresas e de Investimentos

1,407,785,878

1,948,308,602

Empréstimos a grandes empresas

1,407,785,878

1,948,308,602

-

-

3,246,551,804

3,933,772,203

Operações de locação financeira Imobiliária

3.1.6 Concentração de riscos dos activos financeiros com exposição ao risco de crédito
(a) Sectores geográficos

26,689,154,838

A análise sectorial da imparidade de crédito de empréstimos em incumprimento é
apresentada no quadro abaixo:
Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

Análise sectorial
Agricultura
Comunicação

15,784,725

10,070,658

102,316,435

314,385,699

620,909

-

Construção

56,438,882

3,634,671

Indústria transformadora

11,400,894

5,692,934

2,105,621

449,671

Particulares

955,958,541

264,389,136

Outros serviços

304,289,345

434,007

29,721,401

28,050,181

Electricidade, gás e água

Mineraçnao e Pedreira

Transportes
Comércio a grosso
Total

113,846,962

148,693,635

1,592,483,715

775,800,592

3.2 Risco de Mercado
O Banco assume a exposição ao risco de mercado, que é o risco de que o justo valor ou
os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem devido a mudanças nos
preços de mercado. Os riscos de mercado decorrem de posições abertas em produtos de
taxa de juros, moeda e capital, os quais estão expostos a movimentos de mercado gerais e
específicos e mudanças no nível de volatilidade de taxas de mercado ou preços como taxas
de juros, spreads de crédito, taxas de câmbio e preços de investementos em capitais.

3.2.1 Técnicas de mensuração do risco de mercado

(b) Sectores Industriais (Empréstimos e adiantamentos a clientes)

As principais técnicas de mensuração utilizadas pelo Banco para mensurar e controlar
o risco de mercado são as seguintes:

Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

Agricultura, caça, silvicultura e pescas

2,560,638,958

3,826,921,880

Mineração e Pedreiras

2,293,693,428

4,527,589,955

Indústria transformadora

6,260,623,781

5,205,585,995

978,691,747

600,718,972

886,998,107

222,332,692

1,257,478,048

1,136,072,591

82,550,246

735,868,097

1,191,218,981

913,818,045

4,997,325,506

4,727,313,557

40,400,813

31,584,135

109,253,580

119,950,657

Infraestruturas

6,592,996,671

6,444,327,366

Óleo e Gás

6,023,366,572

3,256,816,672

Outros

9,831,465,412

8,209,363,675

43,106,701,850

39,958,264,289

Construção
Electricidade, gás e água

158,191,450,146

3.1.7 Análise sectorial de imparidade de crédito

O Banco atribui exposições às regiões, com base no país de domicílio das suas contrapartes. Todas as exposições de crédito relacionadas a empréstimos e adiantamentos aos clientes estão baseadas em Moçambique.

Análise sectorial

Adicao de outras exposicoes da
actividade do banco

Exposicao total ao risco de
crédito

2021

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Total

Valor bruto

Caixa e disponibilidades no
Banco Central

(d) Empréstimos e adiantamentos a Bancos
O total do valor bruto dos empréstimos e adiantamentos a Bancos com imparidade à data de 31 de Dezembro
de 2021 foi nulo (2020: nulo). O Banco não possui garantias contra os empréstimos e adiantamentos a Bancos.

26,192,350,447

Exposições extrapatrimoniais / passivos contigenciais

Transporte, Armazenamento e Distribuição
Comunicação
Intermediários Financeiros e Seguros
Comércio a grosso e a retalho/ Reparação
de itens específicos
Serviços às Empresas
Indústria Imobiliária

Total
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3.2.2 Risco Cambial
O Banco encontra-se exposto aos efeitos das flutuações nas principais taxas de câmbio
ao nível da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. O Conselho de Administração
estabelece limites para os níveis de exposição por moeda e em agregado, tanto para as
posições durante a noite e diurnas, as quais são controladas numa base diária. A nota
3.2.4 abaixo resume a exposição do Banco em termos de risco cambial em 31 de Dezembro de 2021. O quadro inclui os instrumentos financeiros detidos pelo Banco ao valor
contabilistico por moeda.

3.2.3 Risco da taxa de juro
O risco da taxa de juro consiste na flutuação dos fluxos de caixa futuros de determinado
instrumento financeiro devido às alterações das taxas de juro praticadas ao nível do mercado. O risco do justo valor da taxa de juro consiste no risco de flutuação do valor de um
instrumento financeiro devido às alterações das taxas de juro no mercado. O Banco encontra-se exposto ao risco dos efeitos das variações que ocorram aos vários níveis das taxas de
juro do mercado em termos de justo valor e de fluxos de caixa. As margens de juro podem
aumentar como consequência desse tipo de flutuações, podendo, também, ter como consequência uma redução das perdas no caso de ocorrência de movimentos inesperados.
O Conselho de Administração fixa limites relativos aos níveis permitidos de alteração das
taxas de juro, os quais são controlados diariamente pela Sala de Mercados do Banco. A nota
3.4 resume a exposição do Banco aos riscos da taxa de juro. A mesma inclui o valor contabilístico dos instrumentos financeiros do Banco classificados pelo preço contratual recém
fixado ou pelas datas de maturidade, dos dois o que ocorrer em primeiro lugar.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

3.2.4 Risco Cambial

Análise de sensibilidade de moeda estrangeira
Grupo
USD

EUR

GBP

MT

MT

MT

MT

MT

ZAR Outras moedas
MT

MT

Total
MT

Em 31 de Dezembro de 2021

6,417,779,582

90,766,911

3,452,310

10,251,509,768

73,415,288

-

16,836,923,858

Derivados

-

-

-

40,282,751

-

-

40,282,751

Activos detidos para negociação

-

-

-

2,967,551,417

-

-

2,967,551,417

Activos financeiros

-

-

-

18,706,669,577

-

-

18,706,669,577

Empréstimos e adiantamentos a bancos

24,084,033,338

1,036,091,444

83,545,373

31,557,577,931

307,491,109

863,441,834

Empréstimos e adiantamentos a clientes

12,269,630,677

89,446,632

-

27,975,474,910

298,326,076

Outros activos

-

-

-

369,960,578

Activos do fundo de pensões

-

-

-

42,771,443,596

1,216,304,987

via dos seus instrumentos financeiros. As percentagens indicadas abaixo representam
a variação das taxas de câmbio em relação ao ano anterior. Esta análise pressupõe que
todas as outras variáveis, em particular as taxas de juros específicas, permanecem

Grupo & Banco
USD

ZAR

EUR

GBP

2021

63.83

4.02

72.27

86.20

57,932,181,028

2020

74.90

5.11

92.04

102.17

-

40,632,878,295

2019

61.47

4.37

68.89

80.72

94,716,318

-

464,676,895

Movimentos (%)

226,667,000

-

-

226,667,000

2021

15%

21%

21%

16%

86,997,683 92,095,693,932

773,948,790

863,441,834

137,807,830,822

2020

-22%

-17%

-34%

-27%

Passivos
Derivados

A tabela abaixo indica a sensibilidade do Grupo e o Banco no final do ano relativamente
a variações de taxa de câmbio das principais moedas a que o Banco está exposto por

constantes. A análise foi realizada de forma consistente com o período anterior. As
taxas são em Meticais para uma unidade de moeda estrangeira.

Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central

Taxas Forex em 31 de
Dezembro

Posição líquida da moeda
-

-

-

1,962,302

-

-

1,962,302

2021

29,518,035

10,410,004

24,769,077

7,499

72,034,410

-

-

70,651,457

19,453,202

-

162,139,069

2020

19,684,448

(892,335)

(815,341)

20,348.3

40,087,745,044

1,889,166,650

65,112,936

65,381,417,800

768,868,700

853,969,448

109,046,280,577

Outros passivos

-

-

-

1,083,438,467

-

-

1,083,438,467

Responsabilidade com a assistência médica
pós-reforma

-

-

-

59,040,000

-

-

59,040,000

40,159,779,454

1,889,166,650

65,112,936

66,596,510,027

788,321,902

2,611,664,142

(672,861,662)

21,884,746 25,499,183,905

(14,373,111)

Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

Valor líquido

USD

EUR

GBP

MT

MT

MT

MT

MT

9,472,386

ZAR Outras moedas
MT

27,454,970,406

MT

MT

Activos
6,417,779,582

90,766,911

3,452,310

10,123,830,598

73,415,288

-

16,709,244,689

Derivados

-

-

-

40,282,751

-

-

40,282,751

Activos detidos para negociação

-

-

-

2,967,551,417

-

-

2,967,551,417

Activos financeiros

-

-

-

18,978,859,577

-

-

18,978,859,577

Empréstimos e adiantamentos a bancos

24,084,033,338

1,036,091,444

83,545,373

31,557,577,931

307,491,109

863,441,834

57,932,181,028

Empréstimos e adiantamentos a clientes

12,269,630,677

89,446,632

-

27,975,474,910

298,326,076

-

40,632,878,295

Outros activos

-

-

-

271,914,807

94,716,318

-

366,631,125

Activos do fundo de pensões

-

-

-

226,667,000

-

-

226,667,000

42,771,443,596

1,216,304,987

86,997,683

92,142,158,992

773,948,790

-

-

-

1,962,302

-

-

1,962,302

72,034,410

-

-

70,651,457

19,453,202

-

162,139,069

40,087,745,044

1,889,166,650

65,112,936

65,381,417,800

768,868,700

853,969,448

109,046,280,577

Passivos por imposto corrente

-

-

-

207,180,040

-

-

207,180,040

Outros passivos

-

-

-

1,083,438,467

-

-

1,083,438,467

Responsabilidade com a assistência
médica pós-reforma

-

-

-

59,040,000

-

-

59,040,000

40,159,779,454

1,889,166,650

65,112,936

66,803,690,067

788,321,902

853,969,448

2,611,664,142

(672,861,662)

21,884,746 25,338,468,924

(14,373,111)

9,472,386

Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

Valor líquido

4,362,679

2,220,529

5,320,346

1,172

2020

(4,300,669)

151,105

273,990

(5,407)

O impacto nos capitais próprios sobre os números reportados utilizando as taxas e os
movimentos acima é definido como segue:
2021

2,966,622

1,509,960

3,617,835

797

2020

(2,924,455)

102,751

186,313

(3,677)

A análise de sensibilidade será baseada no pressuposto de um movimento de 2% em
cada direcção. A informação abaixo reflecte o efeito de tal movimento sobre os (ganhos)/perdas:
2021

436,268

222,053

532,035

117

2020

(86,013)

3,022

5,480

(108.1)

Se as moedas estrangeiras enfraquecerem/ fortalecerem relativamente ao Metical
pelos mesmos percentuais estabelecidos no quadro acima, observaríamos um efeito
igual, mas oposto sobre os resultados.

863,441,834 137,854,295,882

Passivos
Derivados

2021

Total

Em 31 de Dezembro de 2021

Caixa e disponibilidades no Banco Central

O impacto nos (ganhos)/perdas sobre os números reportados utilizando as taxas e os
movimentos acima é definido como segue:

853,969,448 110,352,860,416

Banco

USE ESTES
CANAIS
DIGITAIS

E GANHE
TEMPO

110,560,040,456
27,294,255,426

NETPLUS

ATM DEPÓSITOS
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17

PUBLICIDADE

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

BUSINESS ONLINE

800 412 412

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PUBLICIDADE

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

3.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO BALANÇO ÀS TAXAS DE JURO (MT)

Dezembro 2021
Grupo

Em 31 de Dezembro de 2021

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+3 de anos

Sem juros

Total

Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central

-

-

-

-

-

16,836,923,858

16,836,923,858

Derivados

-

-

-

-

-

40,282,751

40,282,751

2,967,551,417

-

-

-

-

-

2,967,551,417

2,875,779,347

7,796,983,656

1,490,778,475

6,445,961,234

-

97,166,866

18,706,669,577

Empréstimos e adiantamentos a bancos

52,718,578,458

5,234,050,662

-

-

-

(20,448,091)

57,932,181,028

Empréstimos e adiantamentos a clientes

4,782,859,916

4,906,961,070

7,725,900,615

9,754,534,156

15,893,561,209

(2,430,938,669)

40,632,878,295

-

-

-

464,676,895

464,676,895

9,216,679,089 16,200,495,390

15,893,561,209

14,987,663,611

137,581,163,823

-

-

1,962,302

1,962,302

Activos detidos para negociação
Activos financeiros

Outros activos

-

-

63,344,769,137

17,937,995,387

-

-

EaR MN / LCY (-250bps)

-1,746,640,304

EaR ME / FCY (-100bps)

-3,908,728

Total
Previsão dos resultados operacionais dos próximos 12 meses
EaR % dos lucros operacionais / PBT

-1,750,549,032
7,008,998,296
-24.98%

Uma queda das taxas de juro de 250bps para Meticais e 100pbs para Dólares,
resultaria numa redução equivalente a MZN 1.75bn, representando 24.98%
da previsão dos resultados operacionais dos próximos 12 meses. Embora
o resultado para Dezembro esteja perto do limite de apetência pelo risco, o
valor de EaR previsto para os próximos meses vai reduzindo, conforme os
orçamentos revistos para os próximos 12 meses.

Passivos
Derivados
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

-

-

-

-

-

162,139,069

162,139,069

9,560,064,582

5,589,839,930

6,941,450,909

3,220,917

-

86,951,704,238

109,046,280,577

Outros passivos
Diferencial de sensibilidade do balanço
às taxas de juro

-

-

-

-

-

-

1,083,438,467

1,083,438,467

9,560,064,582

5,589,839,930

6,941,450,909

3,220,917

-

88,199,244,077

110,293,820,415

53,784,704,555

12,348,155,457

2,275,228,180

16,197,274,472

15,893,561,209 (73,211,580,466)

27,287,343,408

Banco
Em 31 de Dezembro de 2021

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+3 de anos

Sem juros

Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central

-

-

-

-

-

16,709,244,689

16,709,244,689

Derivados

-

-

-

-

-

40,282,751

40,282,751

Activos detidos para negociação

2,967,551,417

-

-

-

-

-

2,967,551,417

Activos financeiros

2,875,779,347

7,796,983,656

1,490,778,475

6,445,961,234

-

369,356,866

18,978,859,577

Empréstimos e adiantamentos a bancos

52,718,578,458

5,234,050,662

-

-

-

(20,448,091)

57,932,181,028

Empréstimos e adiantamentos a clientes

4,782,859,916

4,906,961,070

7,725,900,615

9,754,534,156

15,893,561,209

(2,430,938,669)

40,632,878,295

-

-

-

366,631,125

366,631,125

9,216,679,089 16,200,495,390

15,893,561,209

15,034,128,670

137,627,628,882

Activos

Outros activos

-

-

63,344,769,137

17,937,995,387

Derivados

-

-

-

-

-

1,962,302

1,962,302

Recursos de instituições de crédito

-

-

-

-

-

162,139,069

162,139,069

9,560,064,582

5,589,839,930

6,941,450,909

3,220,917

-

86,951,704,238

109,046,280,577

Passivos

Recursos de clientes
Outros passivos
Diferencial de sensibilidade do balanço
às taxas de juro

-

-

-

-

-

1,083,438,467

1,083,438,467

9,560,064,582

5,589,839,930

6,941,450,909

3,220,917

-

88,199,244,077

110,293,820,415

53,784,704,555

12,348,155,457

2,275,228,180

16,197,274,472

15,893,561,209 (73,165,115,407)

27,333,808,467

A gestão acredita que o valor contabilistico dos activos e passivos financeiros acima referidos é uma aproximação razoável do justo valor tendo em conta que as diferenças entre a valor contabilístico e o justo valor são consideradas imateriais. Os fluxos de caixa estão sujeitos ao risco de taxa de juros, em que os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuam devido a mudanças nas taxas de juros de mercado sujeitas a alterações mensais conforme determinado pelo regulador.
Grupo
Em 31 de Dezembro de 2020

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+3 de anos

Sem juros

Total

Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos financeiros

-

-

-

-

-

26,712,221,834

26,712,221,834

3,494,147,413

1,742,004,179

13,507,366,545

7,340,794,138

-

104,288,172

26,188,600,447

Empréstimos e adiantamentos a bancos

44,747,713,201

-

1,872,500,000

-

-

-30,664,839

46,589,548,362

Empréstimos e adiantamentos a clientes

6,252,191,737

1,731,710,728

5,995,074,469

10,934,017,357

15,070,631,829

(2,119,293,011)

37,864,333,108

-

-

-

-

-

166,629,927

166,629,927

54,495,038,188

3,473,714,907

21,374,941,014 18,274,811,495

15,070,631,829

24,833,182,083

137,522,319,515

-

-

-

-

-

535,125,445

535,125,445
111,663,527,728

Outros activos
Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

6,880,879,029

3,913,876,399

5,767,832,481

6,032,812

-

95,094,907,007

Empréstimos subordinados

-

-

-

-

-

-

-

Outros passivos

-

-

-

-

-

969,569,354

969,569,354

6,880,879,029

3,913,876,399

5,767,832,481

6,032,812

-

96,599,601,806

113,168,222,526

47,614,159,159

(440,161,492)

15,070,631,829 (71,766,419,723)

24,354,096,989

Diferencial de sensibilidade do balanço
às taxas de juro

15,607,108,533 18,268,778,683
Banco

Em 31 de Dezembro de 2020

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+3 de anos

Sem juros

Total
26,689,154,838

Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central

-

-

-

-

-

26,689,154,838

985,837

-

-

-

-

-

985,837

3,494,147,413

1,742,004,179

13,507,366,545

7,340,794,138

108,038,172

26,192,350,447

Empréstimos e adiantamentos a bancos

44,747,713,201

-

1,872,500,000

-

-

(30,664,839)

46,589,548,362

Empréstimos e adiantamentos a clientes

6,252,191,737

1,731,710,728

5,995,074,469

10,934,017,357

15,070,631,829

(2,119,293,011)

37,864,333,108

-

-

-

-

-

212,071,259

212,071,259

54,495,038,188

3,473,714,907

21,374,941,014 18,274,811,495

15,070,631,829

24,859,306,419

137,548,443,851

Activos detidos para negociação
Activos financeiros

Outros activos
Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

-

-

-

-

-

535,125,445

535,125,445

6,880,879,029

3,913,876,399

5,767,832,481

6,032,812

-

95,094,907,007

111,663,527,728

Empréstimos subordinados

-

-

-

-

-

-

-

Outros passivos

-

-

-

-

-

971,784,939

971,784,939

6,880,879,029

3,913,876,399

5,767,832,481

6,032,812

-

96,601,817,391

113,170,438,112

47,614,159,159

(440,161,492)

15,070,631,829 (71,742,510,972)

24,378,005,739

Diferencial de sensibilidade do balanço
às taxas de juro

15,607,108,533 18,268,778,683

A gestão acredita que o valor contabilistico dos activos e passivos financeiros acima referidos é uma aproximação razoável do justo valor tendo em conta que as diferenças entre a valor contabilístico e o justo valor são consideradas imateriais. Os fluxos de caixa estão sujeitos ao risco de taxa de juros, em que os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuam devido a mudanças nas taxas de juros de mercado sujeitas a alterações mensais conforme determinado pelo regulador.
3.4 Análise de sensibilidade às taxas de juro
Sensibilidade do rendimento de juros a uma mudança nos pontos base nas taxas de juro:
O risco de taxa de juro é determinado através das exposições EaR numa base consolidada contra a previsão dos resultados operacionais dos próximos 12 meses e
são monitoradas numa base mensal. Foi aprovado pelo CGAP uma directiz 25% dos resultados operacionais.

18

3.5 Risco de liquidez
A natureza das actividades bancárias e comerciais do Banco dá origem a uma
exposição contínua ao risco de liquidez. O risco de liquidez surge quando o Banco, apesar de ser solvente, se revela incapaz de manter ou gerar recursos de
caixa suficientes para satisfazer as suas obrigações de pagamento na data de
vencimento ou quando só o pode fazer em termos substancialmente desvantajosos. Este tipo de evento pode surgir quando as contrapartes que fornecem o
financiamento de curto prazo ao Banco retirarem ou não passarem os financiamentos para o ano seguinte ou se activos normalmente líquidos se tornam ilíquidos em resultado de uma desvalorização generalizada nos mercados de activos.
O Banco gere a liquidez de acordo com os regulamentos aplicáveis e a estrutura
de risco do Banco. A estrutura de governança de gestão de risco de liquidez do
Banco suporta a mensuração e gestão de liquidez em ambos os sectores, isto é,
a banca de retalho e a banca comercial, para assegurar que as obrigações de pagamento possam ser satisfeitas pelo Banco, tanto em circunstâncias normais de
mercado como em situações desfavoráveis. A gestão de risco de liquidez assegura que o Banco tem uma diversificação apropriada relativamente ao valor e o
tipo de financiamento e de liquidez para suportar sempre a sua base de activos.
À medida que a pandemia da Covid 19 evolui, o Banco está continuamente a
monitorar a liquidez e a posição de capital por forma a assegurar a robustez financeira e impulsionar as ambições de um crescimento sustentável. Tal como
mencionado nas secções acima, ao determinar o impacto prospectivo, o Banco previu três possíveis cenários macroeconómicos futuros, sendo os cenários
Base, Bear e Bull. Nos três cenários, espera-se que a liquidez global e a posição
de capital permaneçam fortes, sem deterioração significativa em relação à métricas do apetite de risco.
3.5.1 Processo de gestão do risco de liquidez
O principal comité de governação responsável pela supervisão do risco de
liquidez é o Comité de Activos e Passivos (ALCO). O ALCO é presidido pelo
Administrador Delegado (CEO), é um subcomité da Comissão Executiva
(EXCO), e tem as seguintes competências:
• Assegurar um balanço estruturalmente sólido, identificar e gerir discrepâncias de liquidez estrutural;
• Determinar e aplicar um perfil comportamental;
• Gerir os fluxos de caixa de longo prazo;
• Preservar uma base de financiamento diversificada;
• Reportar sobre os requisitos de financiamento de longo prazo;
• Avaliar as exposições de liquidez em moeda estrangeira;
• Estabelecer o risco de liquidez.
O Banco gere a liquidez de acordo com os regulamentos aplicáveis e a estrutura
de risco do Banco. A estrutura de governação de gestão de risco de liquidez do
Banco suporta a mensuração e gestão de liquidez em ambos os sectores, isto é,
a banca de retalho e a banca comercial, para assegurar que as obrigações de pagamento possam ser satisfeitas pelo Banco, tanto em circunstâncias normais de
mercado como em situações desfavoráveis. A gestão de risco de liquidez assegura que o Banco tem uma diversificação apropriada relativamente ao valor e o carácter de financiamento e de liquidez para suportar sempre a sua base de activos.
Ao nível tático o processo de gestão de liquidez do Banco é da responsabilidade de
uma equipa separada na Sala de Mercados do Banco e compreende os seguintes
aspectos:
• Financiamento do dia a dia, gerido pelo controlo dos fluxos de caixa futuros,
para assegurar que as exigências possam ser satisfeitas incluindo a reposição
de fundos vencidos ou emprestados pelos clientes. O Banco mantém uma presença activa nos mercados monetários globais para permitir que isto aconteça;
• Manter uma carteira de activos altamente negociáveis que possam ser facilmente liquidados como protecção contra qualquer interrupção imprevista no
fluxo de caixa;
• Monitorar os rácios de liquidez do balanço comparando com os limites internos e do regulador; e
• Gerir a concentração e o perfil das maturidades das dívidas.
O controlo e o reporte assumem a forma de mensuração do fluxo de caixa e de
projecções para o dia, semana e meses seguintes, respectivamente, uma vez
que os mesmos constituem os períodos-chave de gestão da liquidez. O ponto
de partida dessas projecções é uma análise da maturidade contratual dos passivos financeiros e a data de cobrança esperada dos activos financeiros.
A gestão controla igualmente os activos não correspondentes de médio prazo, o nível e o tipo de compromissos de empréstimos não utilizados, a utilização de descobertos bancários e o impacto dos passivos contingentes, tais
como, cartas de crédito e garantias.
3.5.2.Abordagem de financiamento
As fontes de liquidez são periodicamente revistas por uma equipa independente do departamento financeiro, para manter uma grande diversificação
por moedas, por sector geográfico, por fornecedor, por produto e por prazo.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

3.5.4 Rubricas extrapatrimoniais

3.5.3 Maturidade de ac/vos e passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021
Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos detidos para negociação

O banco detinha os seguintes itens fora do balanço em 31 de Dezembro:

À vista

1 mês

Grupo
1-3 meses

16,836,923,858
2,967,551,417

-

-

-

-

-

-

16,836,923,858
2,967,551,417

-

2,881,000,000

8,233,049,094

1,941,923,024

6,232,980,539

727,230,000

97,166,866

20,113,349,523

Cartas de crédito
Garantias

Investimentos financeiros
Empréstimos e adiantamentos a bancos

6,593,997,282

46,124,581,175

5,234,050,662

Empréstimos e adiantamentos a clientes

4,723,177,417

3,723,349,001

5,171,262,308

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

-

-

-

57,952,629,119

10,248,101,932 13,645,306,603

-

9,065,304,987

2,103,368,511

48,679,870,759

31,121,649,974 52,728,930,176 18,638,362,064 12,190,024,956
Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recurso de clientes
Empréstimos subordinados

19,878,287,142

-

75,527,305

-

-

-

-

86,951,704,238
-

9,510,511,448
-

5,664,322,716
-

7,450,335,964
-

3,295,780
-

-

- 109,580,170,146
-

-

1,075,815,606

-

-

-

-

-

87,038,316,002 10,586,327,054 5,739,850,021

7,450,335,964

3,295,780

-

- 110,818,124,821

(55,916,666,028) 42,142,603,123 12,898,512,043

162,139,069

1,075,815,606

4,739,688,993 19,874,991,361 9,792,534,987 2,200,535,377 35,732,199,856

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)
Em 31 de Dezembro de 2021
Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos detidos para negociação

À vista

1 mês

Banco
1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

16,709,244,689
2,967,551,417

-

-

-

-

-

-

16,709,244,689
2,967,551,417

Investimentos financeiros

-

2,881,000,000

8,233,049,094

1,941,923,024

6,232,980,539

727,230,000

Empréstimos e adiantamentos a bancos

6,593,997,282

46,124,581,175

5,234,050,662

-

-

-

-

57,952,629,119

Empréstimos e adiantamentos a clientes

4,723,177,417

3,723,349,001

5,171,262,308

10,248,101,932

9,065,304,987

2,103,368,511

48,679,870,759

30,993,970,804
Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recurso de clientes
Outros passivos

Diferencial de maturidade do
balanço

52,728,930,176 18,638,362,064

13,645,306,603
12,190,024,956 19,878,287,142

369,356,866 20,385,539,523

9,792,534,987 2,472,725,377 146,694,835,506

86,611,764

-

75,527,305

-

-

-

-

86,951,704,238
-

9,510,511,448
1,083,438,467

5,664,322,716
-

7,450,335,964
-

3,295,780
-

-

- 109,580,170,146
1,083,438,467

87,038,316,002 10,593,949,915 5,739,850,021

7,450,335,964

3,295,780

-

-

56,044,345,197) 42,134,980,261 12,898,512,043

162,139,069

110,825,747,681

4,739,688,993 19,874,991,361 9,792,534,987 2,472,725,377 35,869,087,824

Maturidade de Derivados(MT)
Grupo & Banco
Em 31 de Dezembro de 2021
Activos

À vista

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

-

2,312,202

198,245

37,772,304

-

-

-

40,282,751

-

1,962,302

-

-

-

-

-

1,962,302

-

349,899

198,245

37,772,304

-

-

-

38,320,449

À vista

1 mês

Grupo
1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

26,712,221,834
985,837

-

-

-

-

-

-

26,712,221,834
985,837

Derivados
Passivos
Recursos de instituições de crédito
Diferencial de maturidade do
balanço

Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

342,602,979

2,068,112,733

20,251,361,958

15,044,805,423
17,112,918,156

20,593,964,937

9,792,534,987 2,200,535,377 146,550,324,676

86,611,764

Outros passivos
Diferencial de maturidade do balanço
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3.6 Risco operacional
O risco operacional é o risco do Banco incorrer em perdas financeiras devido a especificidades contratuais dos seus funcionários e falhas das infraestruturas de tecnologia, desastres, influências externas e relações comerciais com clientes. O risco operacional inclui o risco legal, mas exclui os
riscos estratégicos, de negócio e de reputação. O risco operacional pode
resultar de processos, pessoas, sistemas e acontecimentos externos.
O risco operacional divide-se por eventos de frequência elevada/severidade baixa que podem ocorrer de forma regular mas que expõem o Banco a um reduzido nível de perdas; e eventos de baixa frequência/alta severidade, que constituem eventos que são normalmente raros, mas que
a sucederem podem resultar em perdas significativas para o Banco.
O Banco esforça-se para mitigar estes riscos através da manutenção de uma
estrutura de governança corporativa e de sistemas de controlo interno fortes,
complementadas por um sistema de valores robusto. A gestão 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 necessidades de alteração. O departamento de Auditoria Interna revê a eficácia dos controlos e procedimentos internos,
recomendando melhorias à gestão sempre que tal seja aplicável.
3.7 Risco de solvência
O Capital e as reservas sem imparidade são evidência do compromisso dos
accionistas em garantir a continuidade das operações e a solvência do Banco. O risco de solvência é mensurado pelo rácio de solvência, que requer que
o capital seja mantido em relação a classificações de activos ponderados
pelo risco. O Banco e os seus accionistas estão comprometidos em deter
capital suficiente para manter o rácio de solvência acima do mínimo de 13%
(2020: 13%). O rácio de solvência do Banco em 31 de Dezembro de 2021 foi
de 22.23% (2020: 24.77%).
3.8 Gestão de capital
Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital, num conceito mais
amplo da situação líquida reflectida ao nível do balanço, são:

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)
Em 31 de Dezembro de 2020
Activos
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos detidos para negociação

-

3,500,000,000

1,984,510,018

14,563,449,078

2,779,268,754

5,456,540,554

Empréstimos e adiantamentos a bancos

Investimentos financeiros

7,582,916,823

37,208,337,357

-

1,872,500,000

-

-

-

46,663,754,180

Empréstimos e adiantamentos a clientes

5,409,909,285

3,317,467,237

4,665,953,311

11,461,452,464

12,175,481,667

9,815,340,337

1,071,223,384

47,916,827,685

39,706,033,778 44,025,804,594 6,650,463,329

27,897,401,542

14,954,750,421 15,271,880,891

1,175,511,556

149,681,846,110

Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recurso de clientes
Outros passivos

104,288,172 28,388,056,576

87,583,036

-

447,542,409

-

-

-

-

535,125,445

95,513,195,522
-

6,420,236,094
969,569,354

3,956,832,086
-

6,010,685,792
-

6,270,627
-

-

-

111,907,220,121
969,569,354

6,010,685,792

6,270,627

-

- 113,411,914,919

21,886,715,750 14,948,479,794 15,271,880,891

1,175,511,556 36,269,931,191

95,600,778,558

7,389,805,448 4,404,374,495

Diferencial de maturidade do balanço (55,894,744,780) 36,635,999,146 2,246,088,834

Banco

Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos detidos para negociação

À vista

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

26,689,154,838
985,837

-

-

-

-

-

-

26,689,154,838
985,837

Investimentos financeiros

-

3,500,000,000

1,984,510,018

14,563,449,078

2,779,268,754

5,456,540,554

108,038,172

28,391,806,576

Empréstimos e adiantamentos a bancos

7,582,916,823

37,208,337,357

-

1,872,500,000

-

-

-

46,663,754,180

Empréstimos e adiantamentos a clientes

5,409,909,285

3,317,467,237

4,665,953,311

11,461,452,464

12,175,481,667

9,815,340,337

1,071,223,384

47,916,827,684

39,682,966,783 44,025,804,594

6,650,463,329

27,897,401,542

14,954,750,421

15,271,880,891 1,179,261,556

149,662,529,115

Passivos
Recursos de instituições de crédito
Recurso de clientes
Outros passivos

87,583,036

-

447,542,409

-

-

-

-

535,125,445

95,513,195,522
-

6,420,236,094
971,784,939

3,956,832,086
-

6,010,685,792
-

6,270,627
-

-

-

111,907,220,121
971,784,939

7,392,021,033 4,404,374,495

6,010,685,792

6,270,627

-

- 113,414,130,505

95,600,778,558
Diferencial de maturidade do balanço

(55,917,811,775) 36,633,783,561 2,246,088,834

21,886,715,750 14,948,479,794 15,271,880,891 1,179,261,556 36,248,398,610

A abordagem ao desfasamento (mismatch) mede a liquidez do Banco avaliando o desfasamento entre as suas entradas e saídas de fundos dentro de diferentes
bandas temporais numa grelha de prazos. O desfasamento estrutural da liquidez baseia-se em fluxos de caixa contractual não descontado, alocado as diferentes
bandas temporais.
Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)
Grupo & Banco
Em 31 de Dezembro de 2021
Itens extrapatrimoniais (MT)
Cartas de crédito
Garantias financeiras
Em 31 de Dezembro de 2020
Itens extrapatrimoniaisn(MT)
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1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

+ de 3 anos

Sem período

Total

3,317,467,237

4,665,953,311

11,461,452,464

12,175,481,667

9,815,340,337

1,071,223,384

26,689,154,838
47,916,827,684

44,025,804,594

6,650,463,329

27,897,401,542

14,954,750,421

15,271,880,891 1,179,261,556

149,662,529,115

1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-3 anos

1,906,318,351

-

66,508,185

Garantias financeiras

109,496,758

1,287,660,975

Diferencial de maturidade do balanço

109,496,758

1,354,169,160

Cartas de crédito

• Salvaguardar a capacidade do Banco em termos de continuidade das suas
operações, no sentido de que o mesmo possa continuar a gerar resultados
para os seus accionistas e benefícios para as restantes partes interessadas; e
• Manter uma estrutura de capital forte que possa servir de suporte ao desenvolvimento das suas actividades.
A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção para efeitos reguladores são monitorados regularmente pela gestão do Banco, utilizando técnicas
baseadas nas instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos
de supervisão. A informação requerida é partilhada com o Banco de Moçambique, numa base mensal. O Banco de Moçambique exige que cada Banco:
(a) mantenha um valor mínimo de capital para efeitos de regulação no valor
de 1 700 000 000 Meticais; e

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)
Em 31 de Dezembro de 2020
Activos

• Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco de Moçambique,
a instituição reguladora do sector de actividade em que o Banco opera;

+ de 3 anos

Sem período

Total

95,286,197

-

-

2,068,112,733

8,577,529,583 5,046,520,972

23,597,135

- 15,044,805,423

23,597,135

-

10,483,847,934

5,141,807,169

17,112,918,156

(b) mantenha um rácio do total do capital regulamentar para o activo ponderado
por risco (o rácio de solvabilidade) igual ou superior ao mínimo de 12%. Entretanto em função da classificação D-SIBS (Bancos Domésticos de Importância Sistémica) o Standard Bank foi atribuído uma margem adicional de 1%,
pelo que deve cumprir com o rácio de solvabilidade total de 13%.
O capital regulamentar do Banco é gerido pelo Departamento de Gestão de
Risco e divide-se em duas categorias:
• Categoria 1: Fundos próprio de base: Capital social (líquido dos saldos de
todas acções próprias detidas), interesses minoritários resultantes da consolidação dos interesses no capital social permanente, lucros acumulados
e reservas criadas por apropriação dos lucros acumulados. O saldo do trespasse é deduzido para chegar aos fundos próprios de base; e
• Categoria 2: Fundos próprios complementares: capital de crédito subordinado que qualifica, provisões para imparidades colectivas e ganhos não
realizados resultantes do justo valor dos instrumentos de capital mantidos
como disponíveis-para venda.
Os investimentos nas associadas são deduzidos dos fundos próprios de base
e complementares para existir concordância com o capital regulamentar.
O risco ponderado dos activos é mensurado de acordo com uma classificação hierárquica de cinco níveis de ponderação, classificados de acordo com
a natureza de cada activo e contraparte, reflectindo uma estimativa do risco
de crédito, risco de mercado e outros riscos associados,, tomando ainda em
consideração qualquer garantia ou colateral elegível. Tratamento idêntico é
adoptado para as contas extrapatrimoniais, com ligeiros ajustamentos, por
forma a reflectirem as perdas potenciais face à natureza da contingência. O
quadro abaixo resume a composição do capital regulamentar e os rácios do
Banco. Durante esses dois anos, o Banco cumpriu integralmente todos os
requisitos de capital.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Rácio de adequação do capital próprio

4.2 Instrumentos financeiros
2021

2020

MT 000

MT 000

23,782,174

20,787,190

11,779

10,068

23,793,953

20,797,258

Capital próprio
Capital de base
Capital complementar

Capital regulamentar
Risco de crédito
Risco operacional e de mercado
Activo ponderado por risco
Rácio de adequação do capital próprio

Informação de justo valor
A tabela a seguir analisa os instrumentos financeiros avaliados pelo justo valor no fim do período de relato, por níveis de hierarquia do justo valor em que a mensuração do justo valor é classificada.
Grupo
2021

2020

MT

MT

2021

Nível 1
2020

2021

Nível 2
2020

2021

Nível 3
2020

14,572,906,170

25,897,454,936

14,572,906,170

25,897,454,936

-

-

-

-

40,282,751

-

-

-

40,282,751

-

-

-

31 de Dezembro de 2021
Caixa e disponibilidades no
Banco Central

105,198,092

80,542,000

1,992,141

3,425,555

985,837

-

-

2,967,551,417

985,837

-

-

83,967,555

Activos detidos para
negociação

2,967,551,417

107,190,232
22.2%

24.8%

Activos financeiros

18,706,669,577

26,182,600,447

-

-

18,609,502,711

26,085,433,581

97,166,866

97,166,866

36,287,409,915

52,081,041,220

14,572,906,170

25,897,454,936

21,617,336,879

26,086,419,418

97,166,866

97,166,866

Derivados

4. Mensuração do justo valor de activos e passivos financeiros e não
financeiros

Banco

4.1 Edifícios
Durante o ano foi efectuada uma reavaliação aos edificios por um perito independente. O resultado foi um excedente de revalorização de MT 1 330 270
130. A reconciliação detalhada do impacto da reavaliação está incluída na Demonstração das alterações dos capitais próprio e, adicionalmente, na nota
explicativa nº 17.1.
“A tabela a seguir analisa os instrumentos não financeiros avaliados pelo justo valor no fim do período de relato, por níveis de hierarquia do justo valor
(definições detalhadas da hierarquia do valor justo na secção 4.2) em que a
mensuração do justo valor é classificada.
Grupo & Banco

2021

2020

Nível 1

Nível 2

Nível 3

MT

MT

2021

2020

2021

2020

2021

2020

14,445,227,000

25,874,387,940

14,445,227,000

25,874,387,940

-

-

-

-

40,282,751

-

-

-

40,282,751

-

-

-

Activos detidos para
negociação

2,967,551,417

985,837

-

-

2,967,551,417

985,837

-

-

Activos financeiros

18,978,859,577

26,192,350,447

-

-

26,095,183,581

369,356,866

97,166,866

26,096,169,418

369,356,866

97,166,866

31 de Dezembro de 2021
Caixa e disponibilidades no
Banco Central
Derivados

18,609,502,712
36,431,920,745

52,067,724,223

14,445,227,000

25,874,387,940

21,617,336,880

Reconciliação de activos financeiros de nível 3 mensurados ao justo valor em base corrente

2021

2020

MT

MT

2021

2020

2021

2020

Nível 3

Nível 3

MT

MT

MT

MT

Custo/avaliação

4,284,122,247

4,138,219,938

Saldo a 1 de Janeiro

97,166,866

97,166,866

97,166,866

97,166,866

Depreciação acumulada

(675,430,162)

(595,969,433)

Total de ganhos incluídos no resultado

-

-

-

-

3,608,692,085

3,542,250,505

Vendas/(Compras) realizadas

-

-

272,190,000

-

97,166,866

97,166,866

369,356,866

97,166,866

Valor contabilístico

Técnicas de valorização dos instrumentos não financeiros avaliados
pelo justo valor

Instrumentos

Técnicas de valorização

Dados
observáveis

Edifícios

O justo valor dos edifícios são
reavaliados tendo em consideração
os standards e orientações expressas
pelo International Valuation Standards
Council (IVSC) e pela TEGOVA(the
Blue book). Utilizou-se o método de
Comparação Directa de Mercado, o
método de rendimento e o método
dos custos de reposição dado que foi
possível identificar e validar a existência
de um mercado de transacções e de
arrendamento de imóveis. Também
foram utilizados dados não observáveis
como a taxa de capitalização obtida
através de uma análise de mercado.

Preços de
mercado de
arrendamento
imobiliário, que
variam de 8 a
40 meticais por
mnetro quadrado.

Grupo

Saldo a 31 de Dezembro

Banco

Activos e passivos não mensurados ao justo valor aos quais o justo valor é divulgado
O quadro seguinte apresenta os valores justos dos instrumentos financeiros não mensurados pelo justo valor e analisa-os pelo nível na hierarquia do justo valor
por categoria. O montante escriturado aproxima-se ao justo valor porque estes são de curto prazo, excepto para os empréstimos e adiantamentos a clientes,
mas a sua taxa de juro está indexada a taxa prime de Moçambique.
Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

2021

Nível 1
2020

2021

Nível 2
2020

2021

Nível 3
2020

2,264,017,689

814,766,898

-

-

-

-

2,264,017,689

814,766,898

57,932,181,028

46,589,548,362

-

-

-

-

57,932,181,028

46,589,548,362

40,632,878,295

37,864,333,108

-

-

-

-

40,632,878,295

37,864,333,108

464,676,895

166,629,927

-

-

-

-

464,676,895

166,629,927

101,293,753,907

85,435,278,295

-

-

-

- 101,293,753,907 85,435,278,295

109,046,280,577

111,663,527,728

-

- 109,046,280,577

111,663,527,728

-

-

1,083,438,467

969,569,354

-

-

-

-

1,083,438,467

969,569,354

110,129,719,045 112,633,097,081

-

- 109,046,280,577

111,663,527,728

1,083,438,467

969,569,354

31 de Dezembro
Activo
Caixa e disponibilidades no
Banco Central
Empréstimos e
adiantamentos a Bancos
Empréstimos e
adiantamentos a clientes
Outros activos

Passivos
Recursos de clientes
Outros passivos

Técnicas de valorização dos instrumentos financeiros avaliados pelo justo valor

Instrumentos

Técnicas de valorização

Dados observáveis

Derivados

O justo valor dos contratos de câmbio a termo é determinado usando taxas de câmbio
a termo na data de relato, com o valor resultante descontado de volta ao valor presente.

Taxa de câmbio

Activos financeiros

O justo valor é estimado usando técnicas de modelagem mais complexas. Essas técnicas
incluem fluxo de caixa descontado que utilizam as taxas atuais do mercado de crédito,
juros, liquidez, volatilidade e outros riscos.

Taxa de desconto

Os títulos de capital não cotados são avaliados pela contraprestação inicial paga devido
à ausência de informações do mercado.
Classificação de activos e passivos financeiros
As políticas contabilísticas do Banco fornecem o âmbito dos activos e passivos a serem designados no início em categorias contabilísticas diferentes, de acordo
com as circunstâncias.
As tabelas apresentados nas páginas seguintes resumem o detalhe em termos de classificação dos activos e passivos financeiros.

20
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Classificação dos instrumentos financeiros

Nota

Ao justo valor atraves de
resultados

Instrumentos de dívida ao justo
valor atraves de outro rendimento
integral

Grupo
Investimentos em capital próprio
ao justo valor atraves de outro
rendimento integral

Custo amortizado

Total do valor
contabilístico

Justo valor

MT

MT

MT

MT

MT

MT

Em 31 de Dezembro de 2021
Activos financeiros
Caixa e disponibilidades no Banco Central

12

14,572,906,170

-

-

2,264,017,689

16,836,923,858

16,836,923,858

Derivados

13

40,282,751

-

-

-

40,282,751

40,282,751

Activos detidos para negociação

13

2,967,551,417

-

-

-

2,967,551,417

2,967,551,417

Activos financeiros

14

-

18,609,502,711

97,166,866

-

18,706,669,577

18,706,669,576

Empréstimos e adiantamentos a bancos

15.1

-

-

-

57,932,181,028

57,932,181,028

57,932,181,028

Empréstimos e adiantamentos a clientes

15.2

-

-

-

40,632,878,295

40,632,878,295

40,632,878,295

16

-

-

-

464,676,895

464,676,895

464,676,895

17,580,740,338

18,609,502,711

97,166,866

101,293,753,907

137,581,163,821

137,581,163,820

Outros activos

Passivos financeiros
Derivados

13

1,962,302

-

-

-

1,962,302

1,962,302

Recursos de instituições de crédito

24

-

-

-

162,139,069

162,139,069

162,139,069

Recursos de clientes

25

-

-

-

109,046,280,577

109,046,280,577

109,046,280,577

Outros passivos

26

-

-

-

1,083,438,467

1,083,438,467

1,083,438,467

1,962,302

-

-

110,291,858,115

110,293,820,415

110,293,820,415

Nota

Ao justo valor atraves de
resultados
MT

Instrumentos de dívida ao justo
valor atraves de outro rendimento
integral
MT

Banco
Investimentos em capital próprio
ao justo valor atraves de outro
rendimento integral
MT

Custo amortizado
MT

Total do valor
contabilístico
MT

Justo valor
MT

Caixa e disponibilidades no Banco Central

12

14,445,227,000

-

-

2,264,017,689

16,709,244,689

16,709,244,689

Derivados

13

40,282,751

-

-

-

40,282,751

40,282,751

Activos detidos para negociação

13

2,967,551,417

-

-

-

2,967,551,417

2,967,551,417

Em 31 de Dezembro de 2021
Activos financeiros

Activos financeiros

14

18,609,502,711

369,356,866

-

18,978,859,577

18,978,859,576

Empréstimos e adiantamentos a bancos

15.1

-

-

57,932,181,028

57,932,181,028

57,932,181,028

Empréstimos e adiantamentos a clientes

15.2

-

-

40,632,878,295

40,632,878,295

40,632,878,295

16

-

-

366,631,125

366,631,125

366,631,125

17,453,061,169

18,609,502,711

369,356,866

101,195,708,137

137,627,628,882

137,627,628,882

Outros activos

Passivos financeiros
Derivados

13

1,962,302

-

-

-

1,962,302

1,962,302

Recursos de instituições de crédito

24

-

-

-

162,139,069

162,139,069

162,139,069

Recursos de clientes

25

-

-

-

109,046,280,577

109,046,280,577

109,046,280,577

Outros passivos

26

-

-

-

1,083,438,467

1,083,438,467

1,083,438,467

1,962,302

-

-

110,291,858,113

110,293,820,415

110,293,820,415

Ao justo valor atraves de
resultados
MT

Instrumentos de dívida ao justo
valor atraves de outro rendimento
integral
MT

Grupo
Investimentos em capital próprio
ao justo valor atraves de outro
rendimento integral
MT

Custo amortizado
MT

Total do valor
contabilístico
MT

Justo valor
MT

12
13
14
15.1
15.2
16

25,897,454,936
985,837
25,898,440,773

26,074,562,275
26,074,562,275

97,166,866
97,166,866

814,766,898
46,589,548,362
37,864,333,108
166,629,927
85,435,278,295

26,712,221,834
985,837
26,182,600,447
46,589,548,362
37,864,333,108
166,629,927
137,516,319,514

53,424,443,668
1,971,673
52,354,329,587
93,179,096,724
75,728,666,216
333,259,853
275,021,767,721

24
25
26

-

-

-

535,125,445
111,663,527,728
969,569,354

535,125,445
111,663,527,728
969,569,354

535,125,445
111,663,527,728
969,569,354

-

-

-

113,168,222,527

113,168,222,527

113,168,222,527

Nota

Ao justo valor atraves de
resultados
MT

Instrumentos de dívida ao justo
valor atraves de outro rendimento
integral
MT

Banco
Investimentos em capital próprio
ao justo valor atraves de outro
rendimento integral
MT

Custo amortizado
MT

Total do valor
contabilístico
MT

Justo valor
MT

Caixa e disponibilidades no Banco Central

12

25,874,387,940

-

-

814,766,898

26,689,154,838

53,378,309,676

Activos detidos para negociação

13

985,837

-

-

-

985,837

1,971,673

Activos financeiros

14

26,084,312,275

108,038,172

-

26,192,350,447

52,384,700,893

Empréstimos e adiantamentos a bancos

15.1

-

-

46,589,548,362

46,589,548,362

93,179,096,724

Empréstimos e adiantamentos a clientes

15.2

-

-

37,864,333,108

37,864,333,108

75,728,666,216

16

-

-

212,071,259

212,071,259

424,142,518

25,875,373,777

26,084,312,275

108,038,172

85,480,719,627

137,548,443,850

275,096,887,701

Nota
Em 31 de Dezembro de 2020
Activos financeiros
Caixa e disponibilidades no Banco Central
Activos detidos para negociação
Activos financeiros
Empréstimos e adiantamentos a bancos
Empréstimos e adiantamentos a clientes
Outros activos
Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos

Em 31 de Dezembro de 2020
Activos financeiros

Outros activos

Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito

24

-

-

-

535,125,445

535,125,445

535,125,445

Recursos de clientes

25

-

-

-

111,663,527,728

111,663,527,728

111,663,527,728

Outros passivos

26

-

-

-

971,784,939

971,784,939

971,784,939

-

-

-

113,170,438,112

113,170,438,112

113,170,438,112

A gestão acredita que o valor contabilistico dos activos e passivos financeiros acima referidos é uma aproximação razoável do justo valor tendo em conta que as diferenças entre a valor contabilístico e o justo valor são consideradas imateriais.
A maioria dos activos e passivos financeiros do Banco estão sujeitos a taxas de juro variáveis pelo que os fluxos de caixa estão sujeitos ao risco de taxa de juros, em que os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuam devido a
mudanças nas taxas de juros de mercado sujeitas a alterações mensais conforme determinado pelo regulador.
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5

Margem financeira

9

Banco & Grupo
2021
MT

Custos gerais
e administrativos

Juros e rendimentos similares
Operações do Mercado monetário
Empréstimos e adiantamentos
Títulos de investimento - obrigações de
tesouro
Total de juros e rendimentos similares
(calculado usando as taxas de juro
efectivas)

5,444,769,604

4,997,196,331

5,542,160,701

4,944,648,154

996,636,110

393,750,123

11,983,566,415

10,335,594,608

O total de juros é devidido da seguinte
forma:
Juros e rendimentos de itens
mensurados ao custo amortizado

9,321,903,814

7,028,161,791

Juros e rendimentos de itens
mensurados ao justo valor

2,661,662,602

3,307,432,817

(1,280,907,018)

(1,218,708,323)

(24,399,258)

(60,099,412)

-

(140,214,042)

(1,305,306,276)

(1,419,021,777)

10,678,260,139

8,916,572,831

Juros e encargos similares
Depósitos de Bancos
e clientes
Depósitos no mercado monetário
Obrigações
Margem financeira

6

Rendimentos com taxas e comissões

Grupo
2020
MT

2021
MT

2020
MT

Taxas de pagamentos
e transacções

331,493,613

223,448,836

331,493,613

223,448,836

Taxas de documentação
e custos administrativos

224,920,130

197,687,819

224,920,130

197,687,819

Taxas de banca de seguros

205,520,677

142,932,795

188,198,059

137,982,608

Taxas de transacções com cartões

406,189,023

442,596,318

406,189,023

442,596,318

Taxas da banca electrónica

308,849,655

197,807,978

308,849,655

197,807,978

Taxas com serviços em moeda
estrangeira

95,821,847

293,905,574

95,821,847

293,905,574

Taxas e comissões baseadas em
conhecimento

62,067,759

344,767,835

62,067,759

344,767,835

254,847,225

-

254,847,225

-

1,889,709,930

1,843,147,156

1,872,387,312

1,838,196,969

(17,599,669)

(37,052,293)

(17,599,669)

(37,052,293)

(17,599,669)

(37,052,293)

(17,599,669)

(37,052,293)

1,872,110,261

1,806,094,863

1,854,787,642

1,801,144,676

Resultados com taxas e comissões

Resultado de operações financeiras

Ganhos líquidos em transacções
cambiais
7.2

9.1

Imparidade de Crédito

1,000,116

919,682

4,105,321,224

3,654,588,657

752,326,249

760,434,390

752,326,249

760,434,390

62,542,698

32,088,672

62,542,698

32,088,672

7,793,152,391

6,638,641,806

7,752,205,569

6,614,396,162

Gastos com o pessoal

10

2021
MT

2020
MT

2021
MT

2020
MT

2,539,240,575

3,211,088,766

2,539,240,575

3,211,088,766

2,539,240,575

3,211,088,766

2,539,240,575

3,211,088,766
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2021
MT

2020
MT

3,623,635,829

3,297,747,472

136,191,354

141,393,121

136,191,354

Plano de Bónus Diferido

71,418,945

40,281,897

71,418,945

40,281,897

268,873,329

180,367,934

268,873,329

180,367,934

4,116,489,437

3,667,261,861

4,105,321,224

3,654,588,657

Impostos

Grupo

Banco

2021
MT

2020
MT

2021
MT

2020
MT

409,794,218

327,867,941

409,794,218

327,867,941

4,815,546

6,624,596

4,815,546

6,624,596

414,609,764

334,492,537

414,609,764

334,492,537

10.1 Imposto Indirecto
Imposto sobre valor acrescentado
Imposta de selo

10.2 Imposto directo

Grupo

Banco

2021
MT

2020
MT

2021
MT

2020
MT

1,445,584,998

1,610,003,846

1,445,584,998

1,609,903,846

(17,534,969)

123,081,209

(17,534,969)

128,452,465

1,428,050,029

1,733,085,055

1,428,050,029

1,738,356,311

Resultado antes de impostos directos

6,375,857,233

7,171,837,462

6,394,040,659

7,191,132,919

Imposto à taxa em vigor de 32%

2,040,274,314

2,294,987,988

2,046,093,011

2,301,162,534

(761,191,916)

(626,770,622)

(760,837,241)

(626,770,622)

29,025,536

25,370,979

29,025,536

25,370,979

Imposto diferido
Reconciliação da taxa efectiva de
impostos

Impacto do excesso de depreciações

19,511,222

1,650,859

19,511,222

1,650,859

Impacto das multas de juros
compesatórios

94,126,096

2,622,100

94,126,096

2,622,100

Ourtros

30,159,464

(73,239,065)

23,394,967

(79,513,611)

-

(14,618,393)

-

(14,618,393)

(5,728,593)

-

(5,728,593)

-

1,446,176,123

1,610,003,846

1,445,584,998

1,609,903,846

Impacto de provisões não dedutíveis

45,197,569

71,998,028

45,197,569

45,197,569

71,998,028

45,197,569

Beneficios fiscais

Grupo & Banco

89,646,011

847,620,901

Estágio 2

-

-

Estágio 3

-

-

(697,726,978)

(767,853,895)

Estágio 1

60,117,746

(122,546,463)

Estágio 2

386,889,677

139,931,545

Estágio 3

(1,144,734,401)

(785,238,977)

ECL - Cartas de Crédito e garantias
bancárias

-

17,329,020

Estágio 1

-

14,536,214

Estágio 2

-

2,792,806

Estágio 3

-

-

60,634,821

68,921,751

-

-

60,634,821

68,921,751

-

-

(547,446,146)

166,017,777

Os dados, pressupostos e técnicas utilizadas para estimar os custos com imparidade de crédito estão incluídos na secção 2.2 Principais políticas contabilísticas. O aumento na perda de crédito esperada deve-se principalmente a um dos clientes do Banco que entrou
em Incumprimento devido à falta de reembolso de uma linha de crédito na data de vencimento. Esta facilidade foi reestruturada.

2020
MT
3,310,420,676

77,438,806

Estágio 1

Total

2021
MT
141,393,121

77,438,806

847,620,901

Ganhos ou perdas em modificações

Banco

3,634,804,042

Impacto dos ajustamentos de
impostos de anos anteriores

89,646,011

Empréstimos e adiantamentos

Grupo

Benefícios de pensão e reforma

Efeito do rendimento sujeito a taxas
liberatórias de imposto

ECL - Investimentos Financeiros

Investimentos Financeiros

2,166,364,761

919,682

Outros custos relacionados com
o pessoal

Banco

2020
MT

Recuperações

2,831,015,281

Ajustamentos ao imposto:

2021
MT

ECL - Empréstimos e adiantamentos

2,177,937,201

3,667,261,861

Impostos
8

2,860,793,890
1,000,116

Salários e subsídios

Outros proveitos
Rendimentos de seguro

2020
MT

4,116,489,437

Imposto corrente

Grupo

2021
MT

Durante o ano foi concluída uma inspecção in loco pelo Banco de Moçambique, sobre alegações de incumprimento de requisitos de
controlo cambial e outros assuntos. A 12 de julho de 2021, o Banco foi notificado pelo Banco de Moçambique da suspensão do mercado cambial por um período de até 12 meses e multado em 290 milhões de meticais, por processos de contravenção instaurados contra
o banco. O banco cooperou e continua a trabalhar em estreita colaboração com o Banco de Moçambique para resolver a situação. Assim, com efeitos a partir de 26 de julho de 2021, o Banco de Moçambique concedeu o levantamento parcial da suspensão do Banco no
mercado cambial. O levantamento da suspensão, embora ainda impeça o banco de participar no mercado cambial interbancário, permite-lhe retomar as operações de conversão cambial com clientes. O banco continua comprometido em fazer negócios de forma ética
e responsável e os processos de governança e compliance são rigorosos, pois consideramos a reputação nosso ativo mais valioso.

Todas as comissões reportadas acima referem-se a activos ou passivos financeiros não mensurados ao justo valor através
de resultados. Os rendimentos com taxas e comissões provenientes de contratos com clientes são mensurados com base
na consideracão especificada nos contratos com clientes. O Grupo reconhece rédito à medida que os serviços relacionados
são executados.
7.1

Banco
2020
MT

Gastos com o pessoal (nota 9.1)
Honorários dos Administradores e
gestores séniores

Gastos com taxas e comissões
Taxas de cartões de crédito

Grupo
2021
MT

Custos de locação de baixo valor
Depreciações e amortizações

Banco

2021
MT

Outros

Outros gastos operacionais

2020
MT

11

Resultados por acção
Resultados por acção - básicos e diluídos

Os resultados por acção básicos e diluídos, baseiam-se no lucro atribuível aos accionistas ordinários, e são calculados com base na
média ponderada do número das acções ordinárias emitidas de 776 400 000 conforme ilustrado na tabela a seguir.
Grupo
2020
MT

2021
MT

2020
MT

Resultado líquido do exercício

4,947,807,204

5,438,752,407

4,965,990,630

5,452,776,608

Resultado líquido imputável a titulares
de acções ordinárias

4,947,807,204

5,438,752,407

4,965,990,630

5,452,776,608

Número médio ponderado de acções
ordinárias

776,400,000

776,400,000

6.37

7.01

6.40

7.02

Resultados por acção (básico e diluído)
12

Banco

2021
MT

Caixa e disponibilidades
no Banco Central

Grupo
2021
MT

BAnco
2020
MT

2021
MT

2020
MT

Saldos de caixa

3,046,124,288

2,866,148,031

2,918,445,119

2,843,081,035

Depósitos no Banco de Moçambique

13,790,799,570

23,846,073,803

13,790,799,570

23,846,073,803

16,836,923,858

26,712,221,834

16,709,244,689

26,689,154,838

O depósito detido no Banco de Moçambique inclui um saldo restrito para permitir que o Banco possa satisfazer os requisitos da reserva estatutária, que corresponde a um minímo médio de 10.5% do total dos depósitos em moeda nacional que se qualificam e 11.5%
do total dos depósitos em moeda estrangeira que se qualificam, nos termos do Aviso nr. 11/GBM/2021, emitido em 03 de Dezembro
de 2021, e de acordo com as actualizações do Banco Central, comparado ao mínimo de 11.5% em moeda nacional e 34.5% em moeda
estrangeira para 2020. As reservas obrigatórias não rendem juros. O requisito mínimo de reserva de caixa foi de 11 526 781 milhares de
Meticais em 2021 (2020: 23 031 306 milhares de Meticais) e os saldos de caixa representam as notas e moedas detidas no final do ano.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

13.1

Activos detidos para negociação

Os instrumentos negociáveis comportam bilhetes do tesouro que são adquiridas com o propósito de obter ganhos a curto-prazo.
Estes activos são classificados como instrumentos detidos para negociação.
Banco & Grupo

Bilhetes de Tesouro

2021

2020

MT

MT

2,967,551,417

985,837

2,967,551,417

985,837

13.2 Activos/passivos derivados

14

Banco & Grupo
2021
MT

2020
MT

Contratos de taxa de câmbio a prazo
– Activo

37,970,550

-

Contratos de taxa de câmbio a prazo
- Activo

2,312,202

-

40,282,751

-

Contratos de taxa de câmbio a prazo Passivo

1,962,302

-

Contratos de taxa de câmbio a prazo Passivo

-

-

1,962,302

-

Investimentos financeiros

Grupo

Grupo

2021
MT

2020
MT

2021
MT

2020
MT

Obrigações do Governo
Obrigações do Governo (OT 2018 Serie XII)

-

520,370,097

-

520,370,097

Obrigações do Governo (OT 2019 Série II)

962,190,014

966,694,827

962,190,014

966,694,827

Obrigações do Governo (OT 2019 Serie IV)

768,261,143

766,995,882

768,261,143

766,995,882

Obrigações do Governo (OT 2019 Série VI)

319,145,494

321,297,241

319,145,494

321,297,241

Obrigações do Governo (OT 2020 Série I)

321,352,590

322,479,990

321,352,590

322,479,990

Obrigações do Governo (OT 2020 Série IX)

4,980,788,216

4,962,377,112

4,980,788,216

4,962,377,112

Obrigações do Governo (OT 2021 Série II)

607,135,990

-

607,135,990

-

Obrigações do Governo (OT 2021 Série III)

55,484,044

-

55,484,044

-

Obrigações do Governo (OT 2021 Série IX)

511,351,570

-

511,351,570

-

8,525,709,061

7,860,215,150

8,525,709,061

7,860,215,150

10,083,793,650

18,224,097,125

10,083,793,650

18,224,097,125

Bilhetes do Tesouro
Emitidos pelo Governo de Moçambique
Investimentos em capital próprio não
cotados
97,166,866

97,166,866

97,166,866

Parque Industrial da Matola (PIM)

-

1,121,306

-

1,121,306

Standard Bank Sociedade Gestora de
Fundo de Pensoes, S.A

-

-

229,190,000

3,750,000

Standard Insurance Corretores de
Seguros,SA

-

-

43,000,000

6,000,000

97,166,866

98,288,172

369,356,866

108,038,172

18,706,669,577

26,182,600,447

18,978,859,577

26,192,350,447

Investimentos financeiros líquidos

Segue-se a análise do perfil de maturidade dos bilhetes e obrigações do tesouro:

Obrigações do Governo (OT 2021 Série II)
Representam obrigações do tesouro a 5 anos, emitidas em 24 de Fevereiro de 2021, com valor nominal de MT100 cada.
No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 13% fixos durante os
primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 8 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro
variável que remunera cada obrigação nos últimos 8 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são
pagos a cada seis meses.
Obrigações do Governo (OT 2021 Série III)
Representam obrigações do tesouro a 4 anos, emitidas em 24 de Março de 2021, com valor nominal de MT100 cada.
No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 14% fixos durante os
primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 6 últimos pagamentos semestrais de juros. A taxa de juro
variável que remunera cada obrigação nos últimos 6 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são
pagos a cada seis meses.
Obrigações do Governo (OT 2021 Série IX)
Representam obrigações do tesouro a 2 anos, emitidas em 9 de Novembro de 2021, com valor nominal de MT100 cada.
No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 14% fixos no primeiro
pagamento semestral de juros e variável nos 3 últimos pagamentos semestrais de juros. A taxa de juro variável que
remunera cada obrigação nos últimos 63 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a
um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada
seis meses.
15. Empréstimos e adiantamentos
Empréstimos e adiantamentos a
bancos

2021
MT

Aplicações a prazo

Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

6,593,997,300

7,582,916,823

51,358,631,895

39,037,296,378

57,952,629,195

46,620,213,201

(20,448,167)

(30,664,839)

57,932,181,028

46,589,548,362

ECL - Ao Custo amortisado
Estágio 1
Empréstimos e adiantamentos a
bancos líquidos

As maturidades dos empréstimos e adiantamentos a bancos apresentam-se como se segue:

Banco & Grupo
2020
MT

Bilhetes do Tesouro
e obrigações

Até 1 mês
De 1 mês a 3 meses

Maturidade em 1 mês

2,875,779,347

3,494,147,413

Maturidade 1 a 3 meses

7,796,983,656

1,742,004,179

Maturidade 3 a 12 meses

1,490,778,475

13,507,366,545

6,445,961,233

7,340,794,138

18,609,502,711

26,084,312,275

Obrigações do Governo (OT 2018 Serie XII).
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 28 de Novembro de 2018, com valor nominal de MT100
cada. No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 16% fixos durante
os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de
juro variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são
pagos a cada seis meses. Estas obrigações venceram durante o ano.
Obrigações do Governo (OT 2019 Série II)
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 13 de Fevereiro de 2019, com valor nominal de MT100 cada. No
fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 14% fixos durante os primeiros
2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que
remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a um
indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis
meses.
Obrigações do Governo (OT 2019 Série IV)
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 13 de Março de 2019, com valor nominal de MT100 cada. No fim
do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 14% fixos durante os primeiros 2
pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a um indexante,
arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses.
Obrigações do Governo (OT 2019 Série VI)
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 08 de Maio de 2019, com valor nominal de MT100 cada. No
fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 14% fixos durante os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável
que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a
um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada
seis meses.
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Obrigações do Governo (OT 2020 Série IX)
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 08 de Setembro de 2020, com valor nominal de MT100
cada. No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 10% fixos durante
os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de
juro variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são
pagos a cada seis meses.

Contas correntes

¹ Os investimentos em capital próprio não cotados aumentaram devido a injecção de capital social no Standard Bank Sociedade
Gestora do Fundo de Pensões, SA e da Standard Insurance Correctores de Seguros, SA, por forma a dar suporte as ambições de
crescimento destas entidades.

Maturidade após 12 meses

Obrigações do Governo (OT 2020 Série I)
Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 12 de Fevereiro de 2020, com valor nominal de MT100 cada.
No fim do ano o valor nominal por obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a 12% fixos durante os
primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e variável nos 4 últimos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro
variável que remunera cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamente superior. Os juros são
pagos a cada seis meses.

15.1
97,166,866

SIMO
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De 3 meses a 12 meses

15.2 Empréstimos e adiantamentos a
clientes (Estágio 1 e 2)

52,718,578,534

44,747,352,611

5,234,050,661

-

-

1,872,860,590

57,952,629,195

46,620,213,201

Grupo & Banco
2021

2020

MT

MT

25,473,623,699

21,420,860,199

11,263,611,456

12,576,672,188

36,737,235,154

33,997,532,387

4,195,163,456

4,691,452,708

84,650,560

223,417,641

4,279,814,016

4,914,870,349

780,511,310

870,287,736

1,309,141,369

175,573,817

2,089,652,679

1,045,861,553

43,106,701,849

39,958,264,289

(2,473,823,554)

(2,093,931,181)

40,632,878,295

37,864,333,108

Empréstimos a prazo
Moeda local
Moeda estrangeira

Descobertos bancários (Estágio 1 e 2)
Moeda local
Moeda estrangeira

Empréstimos e Adiantamentos Estágio 3
Moeda local
Moeda estrangeira

Total
Imparidade de empréstimos e
adiantamentos (nota 15.4)
Empréstimos e adiantamentos
líquidos de clientes

Empréstimos a prazo em moeda estrangeira incluem cartas de crédito confirmadas com um prazo inferior a 12 meses a contar da
data de relato, no montante de MT 75 527 305 (2020: MT 447 542 409).

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Standard Bank, S.A.
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

15.3 Maturidade de empréstimos

Grupo & Banco

Reconciliação do justo valor para investimentos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI)

2021

2020

MT

MT

1,329,746,438

937,665,329

1 mês a 3 meses

4,826,063,346

4,015,073,408

3 meses a 1 ano

7,620,774,694

8,280,400,640

25,093,724,874

25,679,263,358

4,236,392,497

1,045,861,554

43,106,701,849

39,958,264,289

1 mês

Mais de 1 ano
Sem maturidade fixa

Os empréstimos sem maturidade fixa representam os empréstimos em incumprimento e o respectivo juro em suspenso.
15.4 Imparidade de empréstimos
e adiantamentos

Grupo & Banco
2020

MT

MT

Estágio 1

373,148,189

420,437,014

Estágio 2

508,191,650

897,693,575

Estágio 3

1,592,483,715

775,800,592

2,473,823,554

2,093,931,181

ECL - Amortised cost (IFRS 9)

15.5 Locações financeiras

O perfil da maturidade dos activos em locação financeira a partir da data de
relato é como segue:
Grupo & Banco

Movimentos na demonstração de resultados

ECL Liquido

ECL em novas
exposições

Alterações
subsequentes

Alterações
no ECL
devido ao
desreconhecimento

ECL Liquido

Imparidades
em contas
saneadas

Outros
movimentos

Saldo de
fecho
31 Dezembro
2021

Empréstimos
hipotecários

(66,869,009)

-

(3,123,290)

(77,768,032)

-

(80,891,322)

5,385,040

-

(142,375,290)

Estágio 1

(8,474,628)

(2,149,050)

(3,123,290)

4,727,018

-

1,603,728

-

-

(9,019,950)

Estágio 2

29,047,382

3,090,190

-

(72,904,692)

-

(72,904,692)

-

-

(40,767,120)

Estágio 3

(87,441,762)

(941,140)

-

(9,590,358)

-

(9,590,358)

5,385,040

-

(92,588,220)

(19,555,857)

-

(2,497,650)

596,097

-

(1,901,553)

2,233,300

-

(19,224,110)

Estágio 1

(9,951,386)

703,570

(2,497,650)

7,334,126

-

4,836,476

-

-

(4,411,340)

Estágio 2

(8,697,088)

(667,070)

-

(5,654,232)

-

(5,654,232)

-

-

(15,018,390)

Estágio 3

(907,383)

(36,500)

-

(1,083,797)

-

(1,083,797)

2,233,300

-

205,620

(39,707,774)

-

(2,233,030)

(34,195,286)

-

(36,428,316)

10,206,430

-

(65,929,660)

Estágio 1

(10,689,425)

816,620

(3,434,270)

(284,235)

-

(3,718,505)

-

-

(13,591,310)

Estágio 2

(18,780,021)

1,230,220

347,630

(9,081,299)

-

(8,733,669)

-

-

(26,283,470)

Estágio 3

(10,238,328)

(2,046,840)

853,610

(24,829,752)

-

(23,976,142)

10,206,430

-

(26,054,880)

- (265,640,000)

(521,812,490)

587,159,000 (200,293,490)

-

- (1,307,832,620)

Cartões de crédito

Grandes empresas

O Grupo arrenda certos bens e equipamentos em regime de locação financeira na sua qualidade de locador.

Transferência
entre
estagios

1 Janeiro 2020

Vendas a prestações e
locações financeiras

2021

Total

Saldo de
abertura do ECL

(1,107,539,130)

Estágio 1

(226,816,070)

18,000

(93,597,000)

19,999,510

96,041,000

22,443,510

-

-

(204,354,560)

Estágio 2

(501,392,920)

350,794,000

(4,782,000)

12,856,000

117,014,000

125,088,000

-

-

(25,510,920)

Estágio 3

(379,330,140)

(350,812,000)

(167,261,000)

(554,668,000)

374,104,000

(347,825,000)

-

-

(1,077,967,140)

Entidades soberanas

(29,896,060)

-

-

-

29,772,000

29,772,000

-

-

(124,060)

2021

2020

Estágio 1

(29,896,060)

-

0.00

-

29,772,000

29,772,000

-

-

(124,060)

MT

MT

Estágio 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investimento bruto em locações
financeiras

1,185,478,917

958,710,322

Estágio 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendimento financeiro não obtido

(431,371,059)

(306,334,643)

-

-

(20,450,070)

Investimento líquido em locações
financeiras

754,107,857

652,375,679

A receber em 1 ano

68,083,335

44,822,221

A receber depois de 1 ano e até 2 anos

135,837,410

163,857,299

A receber depois de 2 anos e até 3 anos

186,633,274

163,082,101

A receber depois de 3 anos e até 4 anos

198,600,693

128,743,802

A receber depois de 4 anos e até 5 anos

163,441,418

141,023,389

1,303,800

3,504,182

Estágio 3

207,928

7,336,685

Total

754,107,857

652,375,679

A receber depois de 5 anos
Sem maturidade fixa

Instituições financeiras

(41,387,070)

-

(20,382,000)

40,967,000

352,000

20,937,000

Estágio 1

(25,899,920)

(673,250)

(17,311,000)

25,956,000

352,000

8,997,000

-

-

(17,576,170)

Estágio 2

(15,487,150)

673,250

(3,071,000)

15,011,000

-

11,940,000

-

-

(2,873,900)

Estágio 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(819,643,045)

-

(103,156,120)

(332,748,616)

-

(435,904,736)

317,211,870

-

(938,335,911)

Estágio 1

(138,905,545)

(30,261,510)

(143,682,150)

171,412,335

-

27,730,185

-

-

(141,436,870)

Estágio 2

(382,854,600)

4,069,340

8,496,780

(30,531,900)

-

(22,035,120)

-

-

Outros empréstimos
e adiantamentos

(400,820,380)
(297,882,900)

26,192,170

32,029,250

(473,629,051)

-

(441,599,801)

317,211,870

-

(396,078,661)

2,124,597,944

-

(397,032,090)

(924,961,327)

617,283,000

(704,710,417)

335,036,640

-

(2,494,271,721)

Modificações nos empréstimos e adiantamentos ao custo amortisado

15.6 Reconciliação do justo valor para investimentos financeiros ao
justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI)

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 2

2021
Custo amortisado antes da
modificação

Ganho ou perdas
em modificações

Custo amortisado antes da
modificação

Ganho ou perdas
em modificações

Custo amortisado antes da
modificação

Ganho ou perdas
em modificações

Custo amortisado antes da
modificação

Ganho ou perdas
em modificações

237,109,629

-

-

-

3,368,912

-

-

-

Grandes empresas

-

-

-

-

1,618,005,250

-

-

-

Outros empréstimos
e adiantamentos

-

-

5,608,038

-

824,828,809

-

18,335,443

-

237,109,629

-

5,608,038

-

2,446,202,971

-

18,335,443

-

Grupo & Banco

Entidades
soberanas
Total

Saldo no inicio
do ano

Alterações
liquidas no
justo valor

ECL líquido
constituido
(reversão)/
dotação

Saldo de fecho

358,349,870

(50,207,489)

(89,646,011)

218,496,370

358,349,870

(50,207,489)

(89,646,011)

218,496,370

Empréstimos
hipotecários

Total
2020

O valor bruto das modificações durante o período de relato que não resultaram em nenhuma perda econômica (ou seja, nenhum ganho ou perda líquida de modificação) é nulo (2018:Nulo).

Grupo & Banco
Saldo no inicio
do ano

Entidades
soberanas

1,062,990,736

Alterações
liquidas no
justo valor

ECL líquido
constituido
(reversão)/
dotação

Saldo de fecho

142,980,035

(847,620,901)

358,349,870

142,980,035

(847,620,901)

358,349,870

16

Outros activos

Outras contas a receber

Total
1,062,990,736

Custos pré-pagos
Consumíveis

Grupo

Banco

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

459,290,954

166,629,927

361,245,183

212,071,259

253,691,411

193,722,184

253,691,411

193,722,184

5,385,941

8,949,467

5,385,942

8,949,468

718,368,306

369,301,578

620,322,535

414,742,911

A rubrica de outros activos é composta por itens cuja recuperação é expectável no prazo de doze meses. Não existia nenhuma expectactiva de perda de
crédito esperada (PCE) devido a natureza de curto-prazo dos outros activos e o boa classificação de crédito das contrapartes.
As Outras contas a receber compreendem os devedores diversos, os devedores empregados e outros.
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Activos tangíveis
Grupo & Banco
Activos tangiveis

Saldo - 1 de Janeiro de 2020

Direito de uso

Edifícios

Equipamento

Veículos

Mobiliário e outros
equipamentos

Investimento
em curso

Edifícios

Balcões

Caixas
Automaticas

Total

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

3,224,514,843

615,927,316

59,887,335

416,316,312

557,398,329

16,661,859

87,190,557

51,879,255

5,029,775,806

Custo/avaliação

3,732,962,187

1,840,397,004

150,246,051

920,636,301

557,398,329

24,442,806

144,795,672

69,294,227

7,440,172,577

Depreciações acumuladas

(508,447,344)

(1,224,469,688)

(90,358,716)

(504,319,989)

-

(7,780,947)

(57,605,115)

(17,414,972)

(2,410,396,771)

317,735,661

(89,827,293)

51,338,841

25,015,944

(506,281,989)

(13,062,859)

3,162,443

(49,173,474)

(261,092,726)

45,198,943

104,085,444

76,867,926

42,660,035

96,612,611

-

3,315,000

26,583,172

395,323,131

360,058,808

17,109,658

-

103,333,416

(602,894,600)

-

48,109,000

(64,512,466)

(138,796,184)

Movimentos
Adições
Transferências
Abates, cancelamentos e modificações
Depreciações
Saldo - 31 de Dezembro de 2020

-

(4,115)

-

(4,621)

-

16,404,141

-

-

16,395,405

(87,522,090)

(211,018,279)

(25,529,085)

(120,972,887)

-

(29,467,000)

(48,261,557)

(11,244,180)

(534,015,078)

3,542,250,505

526,100,023

111,226,177

441,332,255

51,116,340

3,599,000

90,353,000

2,705,782

4,768,683,080

Custo/avaliação

4,138,219,938

1,744,761,370

218,210,701

1,066,024,798

51,116,340

62,838,000

178,456,000

27,138,000

7,486,765,146

Depreciações acumuladas

(595,969,433)

(1,218,661,347)

(106,984,524)

(624,692,543)

-

(59,239,000)

(88,103,000)

(24,432,219)

(2,718,082,067)

3,542,250,505

526,100,023

111,226,177

441,332,255

51,116,340

3,599,000

90,353,000

2,705,781

4,768,683,080

Movimentos

66,441,580

(56,049,161)

(22,029,796)

(63,066,415)

50,920,748

54,456,592

81,643,539

22,424,965

134,742,054

Reavaliação

139,184,176

-

-

-

-

-

-

-

139,184,176

Adições

10,405,279

141,652,181

9,090,786

32,687,424

97,367,901

-

-

-

291,203,571

2,042,810

27,643,981

9,189,362

17,505,695

(46,447,153)

-

-

-

9,934,695

Saldo - 1 de Janeiro de 2021

Transferências
Abates, cancelamentos e modificações
Depreciações
Saldo - 31 de Dezembro de 2021

-

(211,730)

-

(3,125,117)

-

57,596,066

161,460,122

23,785,268

239,504,609

(85,190,685)

(225,133,593)

(40,309,942)

(110,134,417)

-

(3,139,474)

(79,816,583)

(1,360,303)

(545,084,996)

3,608,692,085

470,050,862

89,196,382

378,265,840

102,037,088

58,055,592

171,996,539

25,130,746

4,903,425,134

4,284,122,247

1,895,925,903

220,522,523

1,092,021,296

102,037,088

120,434,066

342,025,234

52,012,153

8,109,100,509

(675,430,162)

(1,425,875,042)

(131,326,141)

(713,755,456)

-

(62,378,474)

(170,028,695)

(26,881,406)

(3,205,675,376)

3,608,692,085

470,050,862

89,196,382

378,265,840

102,037,088

58,055,592

171,996,539

25,130,746

4,903,425,134

Custo/avaliação
Depreciações acumuladas
Saldo - 31 de Dezembro de 2021

A quantia escritura dos edifícios, se estes fossem reconhecidos pelo custo histórico seria de 2,278,421,954 (31 de Dezembro de 2020: 2,351,164,550).
17.2

Activos intangíveis (software)
d.

Em 31 de Dezembro de 2021
Saldo de abertura
Adições

2021

2020

726,417,605

MT

MT

517,498,000

526,722,000

45,277,000

53,359,000

(66,174,000)

3,653,000

Benefícios pagos

(66,494,000)

(66,236,000)

Saldo de fecho

430,107,000

517,498,000

Saldo de abertura

(9,934,695)

Amortização

Custo de juros

(207,241,254)

Saldo - 31 de Dezembro de 2021

Ganhos/perdas actuariais

849,743,915

Custo

1,437,533,577

Amortização acumulada

(587,789,662)

Saldo - 31 de Dezembro de 2021

849,743,915

Em 31 de Dezembro de 2020
Saldo de abertura

625,898,774

Adições

204,551,363

Transferências

122,385,486

Amortização

(226,418,018)

Saldo - 31 de Dezembro de 2020

726,417,605

Custo

1,110,757,494

Amortização acumulada

As variações respeitantes a obrigação de benefícios definidos resultam
maioritáriamente dos seguintes factores:
· Variações nos pressupostos económicos;
· Aumento de pensões menor do que esperado;
· Pagamentos de pensões nenores do que o esperado;
· Experiência demográfica diferente do esperado; e
· Correção nos dados estáticos.
Os factores acima contribuíram para a perda atuarial líquida da seguinte forma:
Banco & Grupo

(384,339,889)

Saldo - 31 de Dezembro de 2020

2021
MT

(57,137,000)

(7,465,000)

(113,485,000)

42,023,000

Taxa de crescimento das pensões

56,348,000

(49,488,000)

Experiência

(9,037,000)

11,118,000

688,000

(9,061,000)

Taxa de câmbio

(1,602,000)

2,664,000

Experiência demográfica

(8,249,000)

17,554,000

126,000

(40,000)

-

1,000

(66,174,000)

3,653,000

Correção nos dados estáticos
Outros itens diversos
Total

2020
MT

e.

Justo valor dos activos do plano

656,774,000

690,289,000

Activos líquidos do fundo de pensões

226,667,000

172,791,000

(16,156,000)

(18,689,000)

Juros líquidos no passivo de benefícios
definidos

f.
(16,156,000)

72,048,000

Benefícios pagos

(66,494,000)

(66,236,000)

Ganho/Perda actuarial

(28,454,000)

(15,139,000)

656,774,000

690,289,000

172,790,998

172,893,998

16,156,000

18,689,000

Ganhos/perdas actuariais
reconhecidos

37,720,000

(18,792,000)

226,666,998

172,790,998

Taxa de inflação
Aumento em pensões
Idade média ponderada de reforma

Banco & Grupo
Contas de depósitos e obrigações
Títulos de investimento
Caixa - Conta corrente

2021

2020

13%

9%

6%

4%

5%

3%

70.40

70.00

Em 31 de Dezembro de 2021 o plano compreendia 0 (2020: 0) membros
activos e 113 (2020: 120) reformados.
Análise da Sensibilidade
Os resultados da avaliação apresentados acima baseiam-se numa série de
pressupostos. O valor da responsabilidade pode revelar-se sobrestimado ou
subestimado, dependendo da medida em que a experiência real difere dos
pressupostos adoptados. Abaixo é apresentada a responsabilidade recalculada para demostrar o efeito do:
- Pressuposto da taxa de desconto sobre a obrigação de benefício definido,
adicionando e subtraindo 1% à taxa de desconto; e
- Pressuposto da inflação sobre a obrigação de benefício definido, adicionando e subtraindo 1% à taxa de inflação.
Taxa de Desconto
Obrigações de Benefícios
Definidos
Variacão (%)
Taxa da inflação
Obrigações de Benefícios
Definidos
Variacão (%)
19

19.1

+1%

+1%

(430,107,000)

(408,857,000)

(453,634,000)

(430,107,000)

-4.9%
+1%
(450,200,000)

5.5%
+1%
(411,427,000)

4.7%

-4.3%

Capital social

Banco & Grupo
2021
MT

2020
MT

3,882,000,000

3,882,000,000

3,882,000,000

3,882,000,000

Autorizado

776 400 000 acções ordinárias de MT
5 cada

Todas as acções estão igualmente qualificadas para o pagamento de dividendos e
tem os mesmos direitos de voto.
20

Reserva legal

218,955,000

363,678,000

2,872,666,306

2,501,295,072

27,245,872

10,862,583

3,118,867,178

2,875,835,655

Banco & Grupo
2021
MT

2020
MT

No início do ano

2,875,579,875

2,133,631,120

Transferências durante o ano

1,635,832,983

741,948,755

4,511,412,858

2,875,579,875

Os activos do fundos de pensões são representados como segue:

(18,689,000)

Custo líquido com pensões

Saldo de fecho em 31 de Dezembro

61,433,000

Saldo de fecho

Reconciliação do balanço
Saldo de abertura em 1 de Janeiro

699,616,000

Retorno esperado dos activos

Resultados

Taxa de desconto

19.2 Emitido e pago integralmente

690,289,000

Saldo de abertura
(517,498,000)

Banco & Grupo

776 400 000 acções ordinárias de
MT 5 cada

Banco & Grupo

(430,107,000)

Os principais pressupostos actuariais à data de relato são os seguintes:

Activos do plano de benefícios pós-emprego

Quantia escriturada
Valor presente das obrigações

25

MT

Aumento nas pensões

Demonstração da posição financeira

c.

MT

Taxa de desconto

Banco & Grupo

b.

2020

Variações nos pressupostos
económicos

Activo do fundo de pensões

O Fundo de Pensões do Standard Bank Moçambique é um fundo de benefícios definidos
estabelecido á 1 de Janeiro de 2010. É um fundo híbrido com uma secção de contribuições definidas e uma secção de benefícios definidos. A secção de benefícios definidos é
fechada a novos membros e todos os membros activos estão na secção de contribuição
definida do Fundo.
Em termos das regras do Fundo, os membros do Fundo contribuem com uma percentagem variável dos salários pensionáveis, dependendo da sua categoria de filiação. O
empregador contribui com percentagens fixas para a secção de contribuições definidas,
mas compromete-se a contribuir com o valor calculado pelo Actuário para cobrir qualquer
eventual défice dos pensionistas do Fundo.
Apenas subsistem pensionistas na secção de benefícios definidas do Fundo. Os membros
com contribuições definidas que se reformem necessitam de adquirir uma pensão a uma
Seguradora Registada. O grupo de pensionistas está portanto fechado aos novos reformados ou cônjuges de falecidos em serviço.

a.

2021

726,417,605

Todas as adições de activos intangíveis foram adquiridas fora.
18

Principais pressupostos actuariais

Banco & Grupo

MT
340,502,258

Transferências

Pagamento de benefícios pós-emprego

A reserva legal é uma reserva obrigatória no âmbito da Lei 15/2020 (Lei das Instituições
de Credito e Sociedades Financeiras). Uma fracção dos lucros líquidos do exercício,
aprovados pelo Banco Central, deve ser destinada à constituição de uma reserva legal
nas seguintes proporções:
- 30%, quandos as reservas constituídas forem inferiores ao capital realizado;
- 15%, quando as reservas constituídas forem iguais ou superiores ao capital realizado.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

21

Outras reservas

Banco & Grupo

25

904,583,688
4,217,937
912,550,102
218,496,367
(2,207,636)
2,037,640,458

Reserva de reavaliação
Plano de acções do grupo
Reserva para riscos gerais de crédito
Reverva de conversão cambial
Outras reservas

809,938,449
4,217,937
614,652,874
358,349,867
(2,207,636)
1,784,951,491

Em moeda local
Em moeda estrangeira

Em moeda local

Reserva de justo valor - activos ao justo valor através de outro rendimento integral
Reserva de justo valor - activos ao justo valor através de outro rendimento integral compreende a variação líquida acumulada do justo valor de instrumentos financeiros mensurados ao justo valor através de outro rendimemto integral até
que os investimentos sejam desreconhecidos ou em imparidade, caso em que o valor acumulado reconhecido em outro
rendimento integral é reconhecido em lucros ou prejuízos.

2021
MT

2020
MT

No início do ano

19,859,851,451

16,565,709,514

19,880,510,224

16,572,224,874

Resultado líquido do ano

4,947,807,204

5,438,752,408

4,965,990,630

5,452,776,609

(1,908,471,813)

(1,236,581,258)

(1,908,471,813)

(1,236,581,258)

Remensuração da responsabilidade
com o fundo de pensões

37,720,000

(18,792,000)

37,720,000

(18,792,000)

Remensuração da responsabilidade
com a assistência médica

13,135,000

7,984,000

13,135,000

7,984,000

(1,635,832,983)

(741,948,755)

(1,635,832,983)

(741,948,755)

(297,897,228)

(155,153,246)

(297,897,228)

(155,153,246)

-

(119,212)

-

-

21,016,311,631

19,859,851,451

21,055,153,830

19,880,510,224

Outras transferências

Passivos por impostos correntes

Saldo em 1 de Janeiro
Tributação do exercício (nota 10)

Grupo

Banco

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

186,296,617

(47,426,631)

186,296,617

(47,426,631)

1,445,584,997

1,610,003,846

1,445,584,997

1,609,903,846

1,631,881,614

1,562,577,215

1,631,881,614

1,562,477,215

(1,424,701,573)

(1,376,280,599)

(1,424,701,573)

(1,376,180,599)

207,180,040

186,296,617

207,180,040

186,296,617

Reserva de justo valor - activos ao justo
valor através de outro rendimento
integral

23,103,468

46,731,196

23,103,468

46,731,196

Reserva de reavaliação – sobre imóveis

425,686,442

381,147,506

425,686,442

381,147,506

448,789,910

427,878,702

448,789,910

427,878,702

84,877,063

67,342,767

84,877,063

67,342,767

Saldo em 31 de Dezembro
Passivos por imposto diferido

-

9,249,978

-

-

84,877,062

76,592,744

84,877,063

67,342,767

363,912,847

351,285,956

363,912,847

360,535,933

Saldo em 1 de Janeiro

351,285,956

162,477,775

360,535,933

164,798,073

Reserva de justo valor - activos ao justo
valor através de outro rendimento
integral

(23,627,728)

46,731,196

(23,627,728)

46,731,196

-

(13,457,988)

-

(13,457,988)

Prejuizos do exercicio
Passivos por imposto diferido
Reconciliação do imposto diferido

Justo valor de derivados

44,538,936

-

44,538,936

-

Ajustamentos de transição IFRS 9

-

161,627,030

-

161,627,030

Reservas de reavaliação de activos
financeiros

-

20,554,199

-

20,554,199

(17,534,294)

(19,716,577)

(17,534,294)

(19,716,577)

9,249,978

(6,929,679)

-

-

363,912,847

351,285,956

363,912,847

360,535,933

Reserva de reavaliação – sobre imóveis

Depreciações e amortizações
Prejuizos do exercicio
(Activos)/Passivos por imposto
diferido
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Recursos de instituições de crédito

95,513,195,522

16,773,456,048

12,052,224,542

109,046,280,577

111,663,527,728

9,560,064,582

6,462,590,514

1 mês a 3 meses

5,589,839,930

3,913,876,399

3 meses a 1 ano

6,941,450,909

5,767,832,481

3,220,918

6,032,812

22,094,576,339

16,150,332,206

Maturidade dos depósitos a prazo
Até 1 mês

Acima de 1 ano

26

Outros passivos

Grupo

Acréscimos de custos
Títulos a pagar

Banco

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

996,646,291

990,791,537

996,646,291

990,791,537

21,107,952

24,674,531

21,107,952

24,674,531

62,161,018

56,009,354

62,161,018

56,009,354

1,075,815,606

969,569,354

1,083,438,467

971,784,939

Imparidade - rubrcas
extrapatrimoniais

109,189,405

73,205,157

109,189,405

73,205,157

Passivo de locação

261,362,927

62,634,354

261,362,927

62,634,354

528,300

-

528,300

-

2,526,811,499

2,176,884,288

2,534,434,360

2,179,099,873

Dividendos a pagar
Contas a pagar

Outros

26.1 Passivo de locação
2021
Saldo de abertura

Adições

1-Jan-21
Edifícios
Balcões
Caixas Automaticas
e outros
Total

Terminações,
modificações e/ou
cancelamentos

Custos com
juros

Pagamentos

Saldo de fecho
31-Dec-21

26,908,237
40,798,715
(5,072,598)

-

57,596,066
160,371,238
24,874,153

2,588,764
17,783,472
4,027,023

(3,543,392)
(52,206,627)
(12,762,123)

83,549,675
166,746,799
11,066,455

62,634,354

-

242,841,457

24,399,259

(68,512,142)

261,362,928

Terminações,
modificações e/ou
cancelamentos

Custos com
juros

Pagamentos

Saldo de fecho

2020
Saldo de abertura

Adições

1-Jan-20
Edifícios
Balcões
Caixas Automaticas
e outros
Total

31-Dec-20

6,204,588
122,203,302
8,436,974

26,583,517
3,314,655
-

-

4,296,322
26,183,905
5,199,395

(10,176,190)
(110,903,147)
(18,708,967)

26,908,237
40,798,715
-5,072,598

136,844,864

29,898,172

-

35,679,622

(139,788,304)

62,634,354

Alguns arrendamentos contêm opções de extensão exercíveis pelo Banco até um ano antes do término do período contratual não cancelável. Sempre que possível, o Banco procura incluir opções de extensão em novos arrendamentos para
proporcionar flexibilidade operacional.
Na data de início do arrendamento o Banco avalia se é razoavelmente certo exercer as opções de prorrogação. O Banco
reavalia se está razoavelmente certo em exercer as opções se houver um evento significativo ou mudanças significativas
nas circunstâncias sob seu controle.
O Banco fez uma reavaliação abrangente das extensões de arrendamento a 31 de dezembro de 2021 e foram incluídas no
passivo de arrendamento em 31 de dezembro de 2021.
26.2 Imparidade - rubrcas extrapatrimoniais
2021
Saldo de abertura 1-Jan-21

ECL Liquido Net ECL raised

Saldo de fecho 31-Dez-20

Estágio 1

73,205,157

35,984,247

109,189,405

Total

73,205,157

35,984,247

109,189,405
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Empréstimos subordinados

Banco & Grupo
2021

2020

MT

MT
-

2021

2020

Obrigações 2015 – Série 1

MT

MT

Obrigações 2015 – Série 2

-

-

Obrigações 2015 – Série 3

-

-

-

-

-

1,061,961,646

Emissões/(Pagamentos)

-

(1,001,000,000)

Juros pagos

-

(272,238,875)

70,651,457

22,084,812

70,651,457

22,084,812

Reconciliação do saldo
Saldo de abertura

Depósitos à ordem em moeda local refere-se ao saldo da conta vostro do Standard Bank South Africa (SBSA).
A prazo
Em moeda local

15,960,307

65,498,224

Em moeda estrangeira

75,527,305

447,542,409

Acréscimo de juros

-

211,277,229

91,487,612

513,040,633

Saldo de fecho

-

-

162,139,069

535,125,445

Total

Depósitos a prazo em moeda local refere-se a aplicações de instituições financeiras nacionais.
Depósitos a prazo em moeda estrangeira representam cartas de crédito confirmadas com um prazo inferior a 12 meses a contar da
data do relato.
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86,951,704,238

4,098,107,664

Grupo & Banco

À ordem
Em moeda local

49,073,543,058
46,439,652,464

Opções de extensão

Activos por imposto diferido
Depreciações e amortizações

48,607,961,752
38,343,742,486

16,150,332,206

Pagamentos/transferências
Pagamentos antecipados do período
corrente

MT

5,321,120,291

Total

Banco
2020
MT

Transferência para reserva para riscos
gerais de crédito

23

Grupo
2021
MT

Transferência para reserva legal

2020

MT

22,094,576,339

Em moeda estrangeira

Reserva de risco geral de crédito
A reserva de risco geral de crédito é merarmente regulamentar e refere-se à diferença entre às provisões regulamentares
mínimas previstas no aviso número 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique e o valor de imparidade de crédito calculada de
acordo com a NIRF 9.

Dividendos declarados

2021

A prazo

Plano de acções do Grupo
O Standard Bank Moçambique tem um plano de remuneração em capital próprio, isto é, um plano de remuneração variável em acções do Grupo Standard Bank que é liquidado com capital próprio e confere direitos aos empregados relativamente a aquisição de acções ordinárias ao preço da acção do Grupo Standard Bank na data em que é concedida a opção.

Resultados acumulados

Banco & Grupo

À ordem

Reserva de reavaliação
A reserva de reavaliação refere-se à reavaliação de edifícios.

22

Recursos de clientes

As variações nos empréstimos subordinados estão relacionadas com os juros pagos (variações de caixa) e os juros acumulados (variações não monetárias). O efeito líquido nos fluxos de caixa é de MT 0.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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28 Responsabilidades com a assistência médica pós-reforma

Gestores-chave

O pagamento de benefícios de assistência médica pós-emprego é dado a um grupo restrito de membros que foram empregados do Banco antes de 31 de Dezembro de 1990 e que recebem 75% de contribuição para o plano de subsídio de
assistência médica aquando da sua reforma. Contudo, alguns colaboradores empregados após essa data são elegíveis.
Todos os membros em serviço foram transferidos para o regime nacional de segurança social e já não se qualificam
para um subsídio de contribuições do regime médico na aposentadoria. Com exceção de um membro que recebe um
subsídio de 100%, todos os membros remanescentes recebem um subsídio de 75% das contribuições do regime médico na aposentadoria. Os dependentes dos membros elegíveis de continuação recebem um subsídio de contribuições
do regime médico antes e depois da morte do membro principal. Em 31 de Dezembro de 2021 o plano compreendia 82
(2020:87) membros activos.

Os gestores-chave são os membros do conselho de administração do Standard Bank, S.A. Os administradores não executivos estão incluídos na definição de gestores-chave, tal como exigido pelas NIRFs. A definição de gestão chave inclui
os membros próximos da família dos gestores-chave e qualquer entidade sobre a qual a gestão chave exerce controlo ou
controlo conjunto. Os membros próximos da família são os membros da família que se pode esperar que influenciem, ou
sejam influenciados por essa pessoa nas suas relações com o Standard Bank, S.A. Podem incluir o parceiro e os filhos, os
filhos do parceiro do gestor-chave, e os dependentes do gestor-chave ou do parceiro.
Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica de Empréstimos e adiantamentos a clientes incluía um saldo de 52 908 milhares
de Meticais (2020 - 64 186 milhares de Meticais) referentes a acordos ou contratos de empréstimos envolvendo directores, administradores ou os seus familiares.

Banco & Grupo

a.

b.

d.

e.

2020

MT

MT

Remunerações de gestores-chave do Banco

Reconciliação de activos e passivos reconhecidos
no balanço
Valor presente de obrigações
não financiadas

59,040,000

71,380,000

Valor presente de obrigações em excesso de activos
do plano

59,040,000

71,380,000

Reconciliação de activos e passivos reconhecidos
na demonstração da situação financeira

30
71,380,000

76,934,000

Custo líquido anual reconhecido
em resultados

6,397,000

8,000,000

Custo com juros líquidos

6,397,000

8,000,000

Saldo de abertura

c.

2021

Remensuração reconhecida no rendimento integral

(13,135,000)

(7,984,000)

Pagamentos esperados de benefícios dos
empregados

(5,602,000)

(5,570,000)

Saldo de fecho

59,040,000

71,380,000

Custo de juros

6,397,000

8,000,000

Custo

6,397,000

8,000,000

Componentes do custo de benefícios definidos
(demonstração de resultados)

Contribuições de prémios e pagamentos de
benefícios
Pagamentos de Benefícios

(5,602,000)

(5,570,000)

Total de fluxos de caixa

(5,602,000)

(5,570,000)

Custo de inflação de cuidados de saúde
Taxa de inflação

13.4%

9.4%

7.8%

5.7%

5.8%

3.7%

31

Taxa de Desconto

3,589,289

208,397,648

198,526,403

Caixa gerada pelas actividades
operacionais

59,040,000

2021

2020

2021

2020

MT

MT

MT

MT

Resultado antes de impostos indirectos

6,790,466,997

7,506,330,001

6,808,650,423

7,525,625,457

Ajustamentos para itens não monetários e outros ajustamentos incluídos na
demonstração do resultado:

(9,377,487,098)

(8,322,149,230)

(9,377,487,098)

(8,322,400,878)

Depreciação (nota 17.1)

545,084,997

534,015,078

545,084,997

534,015,078

Amortização (nota 17.2)

207,241,254

226,418,018

207,241,254

226,418,018

Imparidade líquida

583,430,393

(166,017,777)

583,430,393

(166,017,777)

Justo valor de derivados

(38,320,449)

-

(38,320,449)

(251,648)

3,336,847

8,282

3,336,847

8,282

(11,983,566,415)

(10,335,594,608)

(11,983,566,416)

(10,335,594,608)

1,305,306,276

1,419,021,777

1,305,306,276

1,419,021,777

(2,587,020,101)

(815,819,229)

(2,568,836,676)

(796,775,421)

Variações nos activos e passivos
operacionais

(372,986,376)

(2,089,004,309)

(2,656,504,261)

23,224,879,174

(2,656,504,261)

23,224,879,175

16,007,894

287,238,101

21,415,169

311,648,198

(3,013,482,743)

21,423,112,967

(3,008,075,468)

21,447,523,065

7,655,234,245

4,344,772,809

7,392,794,245

4,344,772,809

Activos detidos para negociação

(2,966,565,580)

(985,836)

(2,966,565,580)

(985,836)

Outros passivos
Variação dos passivos operacionais

54,597,000

+8.8%

-7.5%

+1%

+1%

54,321,000

64,486,000

Empréstimos e adiantamentos a
Bancos

-

-

-

-

-8.0%

+9.2%

Empréstimos e adiantamentos a
clientes

(3,341,686,654)

(9,252,664,821)

(3,341,686,654)

(9,252,664,820)

(663,079,696)

(65,191,184)

(528,842,571)

(116,610,624)

683,902,314

(4,974,069,032)

555,699,440

(5,025,488,471)

(2,329,580,429)

16,449,043,935

(2,452,376,028)

16,422,034,593

Activos
Activos financeiros

59,040,000

Outros activos
Diminuição de activos operacionais

O Standard Bank, S.A., tem como empresa-mãe e accionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um Banco de
investimento constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98.15% do capital.

Variações líquidas nos activos e
passivos operacionais

2021

2020
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Valor

% Accões

Valor

% Accões

Standard Bank Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A

229,190,000

95%

3,750,000

95%

Standard Insurance Corretores de Seguros,SA

43,000,000

99%

6,000,000

95%

Subsidiárias

A Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S. A. exerce a actividade de gestão de Fundo de Pensões, e
encontra-se registada no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.
A Standard Insurance Correctores de Seguros, S.A, exerce a actividade de correctagem de seguros nos ramos ”vida” e
não vida” e encontra-se registada no Instituto de Supervisão de Seguros de Mocambique.
Ambas as subsidiárias são insignificantes para o grupo.w

Caixa e disponibilidades no Banco
Central (nota 12)
Empréstimos e adiantamentos
a Bancos (nota 15.1)

Grupo

Banco

16,836,923,858

26,712,221,834

16,709,244,689

26,689,154,839

57,932,181,028

46,589,548,362

57,932,181,028

46,589,548,362

74,769,104,886

73,301,770,196

74,641,425,717

73,278,703,201

33 Taxas câmbios de conversão

Foram usadas as seguintes taxas de câmbio na conversão de transacções e saldos em Dólares Norte-Americanos
(USD) no final de ano.

2020

MT

MT

2021

2020

Movimento

113,400

MT

MT

MT

Taxa de fecho

63.83

74.90

-11.07

Taxa média

65.51

69.45

-3.94

10,738
16,525

387,503

27,263

500,903

Honorários de gestão antecipados a pagar à sede

454,233,387

419,270,313

122,279,425

110,788,305

As taxas baseiam-se nas taxas oficiais publicadas pelo Banco de Moçambique.
34 Eventos subsequentes

Depósitos Overnight
Standard Bank Isle of Man Branch

Reconciliação de caixa e
equivalentes de caixa

2021

Acréscimo de custos referentes aos honorários de
gestão a pagar à sede
Standard Bank South Africa

Banco

(2,089,004,309)

Empresa-mãe

Standard Bank South Africa

Grupo

(372,986,376)

Recursos de clientes

Transacções com partes relacionadas

Standard Bank Isle of Man Branch

Banco

64,221,000

Variacão (%)

Juros ganhos nos depósitos

Grupo

+1%

Taxa da inflação
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5,852,687

+1%

Variacão (%)
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Pagamentos baseados em acções

Recursos de instituições de crédito

Os resultados da avaliação apresentados acima baseiam-se numa série de pressupostos. O valor da responsabilidade pode revelarse sobrestimado ou subestimado, dependendo da medida em que a experiência real difere dos pressupostos adoptados. Abaixo é
apresentada a responsabilidade recalculada para demostrar o efeito de:
- Uma diminuição ou um aumento de um ponto percentual na taxa de desconto; e
- Uma diminuição de um ponto percentual na taxa de inflação dos custos dos cuidados de saúde.

Responsabilidades com a assistência médica
pós-reforma

8,326,101

186,611,013

Passivos

Análise da Sensibilidade

Responsabilidades com a assistência médica
pós-reforma

8,723,543

Caixa gerada pelas actividades
operacionais

55 (Mulheres) e 60 (Homens)

Idade prevista de reforma

MT

Beneficios pós emprego

Juros e encargos similares

Taxa de desconto

MT
193,821,418

Juros e rendimentos similares

Os principais pressupostos actuariais à data de relato
são os seguintes:

2020

Benefícios de curto prazo

Perdas em alienações

Principais pressupostos actuariais

2021

120,600,000

485,450,000

14,872,390,042

2,247,000,000

14,992,990,042

2,732,450,000

Em 3 de Março de 2022, o Conselho de Administração propôs a distribuição de dividendos no montante de MT 3
227 893 909 (2020: MT 1 908 471 813) no valor de MT 4.16 (2020: 2.46) por acção para o exercício findo em 31 de
Dezembro de 2021.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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