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O PROCESSO de correcção das inconformidades 
detectadas durante a fase de operacionalização da 
nova Tabela Salarial Única (TSU) pode levar mais 
algum tempo, pelo menos a avaliar pelas mais re-
centes declarações da vice-ministra da Economia 
e Finanças, que apenas assegura que os pagamen-
tos serão efectuados ainda este ano e com efeitos 
retroactivos.

É uma postura cautelosa e que tenta refrear a 
enorme expectativa seguida de um misto de ale-
gria e desconforto sobre as inconformidades de-
tectadas no momento da implementação do novo 
modelo, em meados deste mês.

Vale a pena recordar que a Tabela Salarial Única 
é um novo modelo de pagamento de salários aos 
funcionários e agentes do Estado, aprovado pela 
Lei 5/2022, baseado em 21 níveis de promoção 
contra os mais de 70 existentes no anterior.

A implementação deste modelo permite igual-
mente ao Governo sair de 263 classes de progres-
são para 52. Os suplementos salariais (subsídios) 
caíram de 35 para dois. Os qualificadores de fun-
ções passaram de 322 para 93 e o conjunto de le-
gislação passou para uma única Lei em quase to-
das as instituições do Estado.

É realmente um exercício gigantesco que pre-
cisa de ser acarinhado pelos vários sectores que 
corporizam a Função Pública e não só. É de com-
preender os sinais de frustração emitidos pelos 
vários sectores, sobretudo aqueles que se sentem 
“injustiçados” ou “mal enquadrados”, no traba-
lho feito no âmbito da nova tabela.

Ainda bem que o Governo entendeu e atendeu 
atempadamente as preocupações levantadas pe-
los grupos sindicais, alertando sobre a gravida-
de das inconformidades detectadas depois que a 
nova tabela foi aprovada.

Não queremos ser apologistas de rumores. Mas 
são preocupantes as informações que dão conta da 
existência de alguns focos de “greve silenciosa” 
em algumas instituições por conta das inconfor-
midades anunciadas, por um lado, e dos alegados 
atrasos no pagamento do salário referente ao mês 
de Julho, por outro.

Importa lembrar que, tal como reiteradamente 
vem sendo anunciado pelo Governo, o calendário 
do pagamento dos salários na Função Pública de-
corre entre o dia 15 e 29 de cada mês, pelo que não 
existe espaço para se falar de atrasos antes que 
este intervalo expire.

Há que reconhecer os constrangimentos de-
correntes, primeiro, da não implementação, este 
mês, da Tabela Salarial Única a partir dos níveis 2 
a 21 e consequente recurso à tabela antiga. Entre-
tanto, precisamos de entender que esta pode ser a 
única via encontrada para viabilizar o provimento 
atempado dos ordenados enquanto se solucionam 
as inconformidades detectadas e que, pelos vis-
tos, geravam mais controvérsia ainda.  

É tranquilizadora a informação que dá conta de 
estar em curso o pagamento de salários deste mês 
aos funcionários e agentes do Estado do nível 1C 
da TSU, cujo vencimento-base é de 8758,00 me-
ticais.

Tranquiliza mais ainda o facto de o Ministério 
da Economia e Finanças assegurar que já existe 
dinheiro para a implementação da TSU para to-
dos os níveis, estimados, para este ano, em 9,2 
mil milhões de meticais, correspondentes a qua-
se metade dos 19,6 mil milhões de meticais que 
anualmente impactarão ao Estado.

O que se espera desta vez é que a Comissão de 
Enquadramento faça as devidas correcções com 
toda a serenidade necessária para um processo 
sensível como este e que o pagamento das restan-
tes classes ocorra ainda este ano e com os devidos 
retroactivos, como vem sendo anunciado.

Entendemos ainda que o processo de divulga-
ção dos critérios de enquadramento deve ser en-
tendido por todos. Significa isso que o trabalho de 
divulgação da TSU não deve terminar com a co-
municação do enquadramento do funcionário no 
novo nível. Tem de haver também uma explicação 
exaustiva dos critérios que foram usados para a 
sua inserção no patamar em causa. 

A PROCURADORIA-GERAL da República 
(PGR) está a avaliar os possíveis passos a serem 
seguidos para contrapor a decisão do Tribunal 
Supremo de Gauteng, na África do Sul, de in-
deferir o seu recurso no caso da extradição de 
Manuel Chang para os Estados Unidos da Amé-
rica (EUA).

A análise dos procedimentos jurídicos a 
seguir está a ser feita em coordenação com o 
escritório de advogados sul-africanos contra-
tado pelo Estado moçambicano para a defesa 
do antigo Ministro das Finanças e deputado da 
Assembleia da República.

Segundo dados a que o “Notícias” teve 
acesso, a decisão do Tribunal Supremo sul-
-africano não quer dizer, necessariamente, que 
Manuel Chang possa ser levado, de imediato,
aos Estados Unidos, visto que ainda há proce-
dimentos legais por serem observados. 

Contudo, a decisão do tribunal sul-africa-
no abre espaço para que o antigo ministro das 
Finanças seja entregue às autoridades norte-a-
mericanas.

Manuel Chang foi detido em Dezembro de 
2018 no Aeroporto Internacional de Joanesbur-
go, África do Sul, a caminho de Dubai. A deten-
ção aconteceu no âmbito de um mandado de 

captura emitido pela justiça norte-americana, 
que o acusa de envolvimento em crimes finan-
ceiros relacionados com as dívidas não decla-
radas.

A PGR solicitava a extradição de Chang para 
Moçambique, onde foi aberto contra ele um 
processo autónomo relacionado com este caso.

O Tribunal Supremo de Gauteng recusou o 
pedido de permissão da PGR de recorrer ao Tri-
bunal Superior de Recurso, por ser contra uma 
decisão do mesmo juiz, datada de 10 de No-
vembro de 2021, segundo a qual Manuel Chang 
devia ser extraditado para os Estados Unidos.

A 23 de Agosto de 2021, o Ministro da Jus-
tiça e Assuntos Correccionais da África do Sul, 
Ronald Lamola, havia tomado a decisão de ex-
traditar Manuel Chang para Moçambique. Na 
decisão de quarta-feira, o juiz do Tribunal Su-
premo voltou a dizer que essa decisão “incon-
sistente com a Constituição da África do Sul de 
1996 é inválida”.

A 15 de Dezembro de 2021, a PGR solici-
tou autorização para recorrer directamente ao 
Tribunal Constitucional sul-africano, o que, 
igualmente, foi indeferido, com esta instância 
a considerar que não era do interesse da justiça 
atender o caso nessa fase.

CÉSAR LANGA

O 
PRESIDENTE da Re-
pública defendeu 
ontem, em Moatize, 
província de Tete, 
que a prioridade na 

atribuição de títulos de Direi-
to do Uso e Aproveitamento 
de Terra (DUAT) seja para mu-
lheres, no âmbito da imple-
mentação do programa Terra 
Segura.

Filipe Nyusi falava no acto 
de entrega de DUAT à po-
pulação da área de reassen-
tamento de Cateme, posto 
administrativo de Kambulat-
sitsi, que foi retirada da zona 
mineira de Moatize. Na oca-
sião, o Chefe do Estado dis-
se que para garantir o acesso 
ao uso da terra pela mulher, 
cerca de 750 mil parcelas fo-
ram registadas e regulariza-
das a seu favor, mostrando 
por actos o compromisso do 
seu Executivo com a equi-
dade do género, assim como 
com os direitos da mulher no 
acesso à terra.

Aproveitou o momento 
para apelar que mais mulhe-
res, em particular nas zonas 
rurais, se apresentem para 
o registo das suas parcelas de
terra, apontando que, com os

DEFENDE O PR

Mulher é prioridade
na atribuição do DUAT

dois mil DUAT entregues on-
tem à população em Moatize, a 
província de Tete passou a ter 
23.629 cidadãos com as suas 
terras regularizadas.

“É do domínio de todos 
que cerca de 68 por cento da 
população moçambicana vi-

vem nas zonas rurais e de-
pendem do uso da terra para 
o seu sustento, com destaque
para a mulher, na utilização
para a produção de alimentos
de subsistência e culturas de
rendimento”, lembrou o Pre-
sidente, explicando que o pro-

grama visa evitar que existam 
moçambicanos sem posse se-
gura de terra por várias razões 
sociais, como analfabetismo, 
pobreza, género ou prove-
niência.

Afirmou que o programa 
pretende tornar a adminis-

tração e gestão da terra e os 
direitos de uso e seu aprovei-
tamento mais eficientes, efi-
cazes e equitativos, de modo 
a garantir o acesso, exercício 
e manutenção do direito sobre 
ela.

“Sabemos quão é impor-

tante a posse segura de terra, 
em particular para os cidadãos 
mais desfavorecidos, sobre-
tudo as mulheres. A maioria 
dos moçambicanos tem a 
terra como seu recurso mais 
importante porque garante 
a sua sobrevivência, habita-
ção, para além de representar 
a sua identidade sociocul-
tural, particularmente nes-
te momento em que a nossa 
sociedade vive momentos de 
muitas transformações”, dis-
se o Presidente da República, 
referindo-se à economia do 
mercado, transições geracio-
nais, tecnológicas e culturais, 
a rápida urbanização, cresci-
mento populacional e a en-
trada de novos investimen-
tos, incluindo no domínio da 
terra.

Desde o lançamento 
do programa Terra Segura, 
em 2015, já foram regista-
das e regularizadas mais de 
1.500.000 parcelas, das quais 
foram entregues 712.143 em 
todo o país. No mesmo perío-
do, 22.140 DUAT foram atri-
buídos aos requerentes fora do 
programa Terra Segura.

O programa do Gover-
no prevê que, no quinquénio 
2020-2024, sejam entregues 
dois milhões de DUAT.

DESVIO DE 113 MILHÕES DA DTM

Tribunal condena réus
a penas de 12 a 16 anos

WALTER MBENHANE

A JUÍZA da 10.ª Secção do Tri-
bunal Judicial da Cidade de 
Maputo, Evandra Uamusse, 
condenou ontem nove dos 11 
réus implicados no caso de 
desvio de 113 milhões de me-
ticais da Direcção Nacional do 
Trabalho Migratório (DTM), 
entre 2014 e 2017. 

Trata-se de Helena Taipo, 
antiga ministra do Trabalho e 
ex-embaixadora em Angola, 
condenada a 16 anos de pri-
são e um ano de multa, a uma 
taxa diária de cinco por cento 
de salário mínimo. A mesma 
pena foi aplicada aos co-réus 
Anastázia Zitha, antiga di-
rectora da DTM; José Monja-
ne, quadro desta instituição; 
e Pedro Taimo, responsável 
pelos projectos de reinserção 
social dos ex-mineiros e/ou 
seus dependentes, na mesma 
direcção.

O tribunal considerou cul-

pados ainda os co-réus Her-
menegildo Nhatave e Baltazar 
Mungoi, cujas empresas foram 
usadas para a emissão de fac-
turas e recibos supostamente 
para “regularizar” processos 
na DTM, bem como Alfre-
do Lucas, que subcontratou 
a Empresa Mulher e Investi-
mentos para sacar mais de dois 
milhões de meticais. Assim, 
estes três co-réus apanharam 
uma pena de 12 anos de prisão.

O tribunal condenou tam-
bém a 12 anos de prisão De 
Sheng Zhang e Dalila Lalgy, 
proprietários da empresa Ku 
Yaka Construções, através da 
qual foi drenado dinheiro da 
DTM.

A juíza da 10.ª Secção deci-
diu absolver Sidónio dos Anjos 
e Issufo Massona, funcioná-
rios da DTM, por não ter sido 
provado o seu envolvimento 
no esquema que defraudou os 
cofres do Estado em mais de 
113 milhões de meticais.

No entanto, Evandra Ua-
musse fundamentou que os 
co-réus Helena Taipo, Anas-
tácia Zitha e Pedro Taimo, en-
quanto servidores e gestores 
públicos, tinham o dever de 
se abster daquela conduta.

Já os co-réus Hermenegil-
do Nhatave e Baltazar Mun-
goi, segundo o Tribunal, agi-
ram livre e deliberadamente 
ao concordar emitir docu-
mentos falsos (facturas e reci-
bos) supostamente para “re-
gularizar” processos na DTM.

O Tribunal entende que 
os co-réus Alfredo Lucas, De 
Sheng Zhang e Dalila Lalgy 
colaboraram para que o des-
falque tivesse lugar ao aceitar 
receber, nas suas contas pes-
soais, valores elevadíssimos 
sem prestarem nenhum ser-
viço e nem fornecer bens.

Entretanto, os advogados 
de defesa dos réus afirmam 
que vão recorrer da decisão 
do tribunal.

EXTRADIÇÃO DE CHANG PARA EUA

Moçambique avalia 
passos subsequentes

Porto de Maputo terá peso
significativo na economia

Governo endurece medidas
para conter acidentes de viação

Zambézia mais próxima 
de completar electrificação

SENAMI promete combate
cerrado à imigração ilegal

O SERVIÇO Nacional de Migração (SENAMI) adverte que vai conti-
nuar firme no combate a todos os fenómenos criminais associados à 
imigração ilegal que, nos últimos tempos, preocupa as autoridades 
moçambicanas. O compromisso foi renovado há dias, em Maputo, 
pelo director geral do SENAMI, Fulgêncio Seda, no lançamento das 
celebrações dos 47 anos da fundação desta instituição, que decor-
rem sob o lema “SENAMI, 47 anos na Modernização dos Serviços e 
Combate à Imigração Ilegal”.

Capacitação de magistrados
encerra hoje em Maputo

A MINISTRA da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 
Helena Kida, procede hoje, em Maputo, ao encerramento do pri-
meiro curso de capacitação de magistrados judiciais e do Minis-
tério Público em matérias de liberdade de expressão, acesso à 
informação e segurança de jornalistas. A formação é uma inicia-
tiva do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, com o objectivo 
de reforçar o Estado de Direito.
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DICAS SOBRE SAÚDE

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Dignidade e Direitos (72)

BASE de referência: este matutino tem pu-
blicado, nas últimas semanas, notícias sobre 
o abuso sexual de menores, perpetrado em 
diferentes quadrantes do país e, especialmen-
te, o registo de aumento de casos de violação 
de menores na província de Nampula (ci-
tando como fonte: o Gabinete Provincial de 
Atendimento à Família e Menores Vítimas de 
Violência). Estas duas informações públicas 
tocam a essência da dignidade humana, den-
tro do padrão universal de, à cada pessoa ser 
reservado o direito de decidir, por si, sobre as 
matérias de índole estritamente pessoal quão 
é a sua intimidade e o seu corpo. A violência 
sexual, seja entre adultos ou na sua crítica ver-
tente quando referente a menores, por neste 
tipo, envolver o aproveitamento da condição 
da tenra idade e ser humano em desenvolvi-
mento, se instala como um intolerável assunto 
da sociedade. 

Dentro da referência de partida acima in-
dicada, pretende-se reflectir e contribuir, su-
cintamente, não sobre o quadro normativo da 
violência sexual contra menores, mas o lado 
que concerne a atitude humana perante esta 
hecatombe calamitosa.

DISCUTINDO
O quadro legal sobre a prevenção e com-

bate a violência sexual existe, desde Código 
Penal, Código do Processo Penal, Lei sobre 
a Violência Doméstica, Lei de Prevenção e 
Combate às Uniões Prematuras, Lei de Pro-
moção e Protecção dos Direitos da Criança e a 
Lei da Organização Tutelar de Menores, fontes 
donde se extraem normas mais que suficien-
tes para que este repugnante mal seja maxi-
mamente combatido.

No centro do que se pretende trazer como 
análise nesta ocasião, situa-se uma questão de 
alavanca: o que falta fazer para que a violência 

sexual, principalmente contra menores, não 
ocorra no nosso quintal quotidiano e às vezes, 
sob sensação de abstenção social(?)

O histórico Nelson Mandela escreveu ao 
Preâmbulo do Relatório da Organização Mun-
dial de Saúde sobre Violência e Saúde de 2002, 
o seguinte: “Muitos que convivem diaria-
mente com a violência acham que ela é parte 
intrínseca da condição humana. Mas não é. A 
violência pode ser evitada. Governos, comu-
nidades e indivíduos podem fazer a diferen-
ça.”

Este suporte didáctico do líder histórico 
Mandela nos remete a abstrairmo-nos da le-
gislação e olhar para a componente humana, 
questionando profundamente a autocons-
ciência individual e colectiva, sobre os argu-
mentos que nos têm conduzido à abstenção e 
apatia em redor deste maldoso fenómeno. No 
íntimo da sociedade prevalece o mito de hie-
rarquização de poderes, atribuindo-se mais 
peso a superioridade dos desejos masculi-
nos sobre os femininos e dos adultos sobre as 
crianças. Não se discute esta hierarquização 
com frontalidade no seio mais íntimo da so-
ciedade: a família e as elites tradicionais. Pri-
vilegia-se a tutela do activismo público, mas 
na esteira familiar o silêncio se mantém. 

Urge potenciar e dinamizar o papel das li-
deranças tradicionais para que àqueles níveis 
se perceba da essencialidade humana que está 
sendo violentada quando ocorre uma violên-
cia e abuso sexual de menores. 

Em nota de debate contínuo, referir que 
não haverá legislação aplicável à prevenção e 
combate a violência e abuso sexual se, no ín-
timo do preconceito de que existe hierarquias 
de poderes não se aprofundar a inquietação. 
A dignidade humana reside na opção de cada 
um. Façamos a diferença.

A PRÓSTATA é uma glândula 
do sistema genital mascu-
lino que produz fluidos que 
protegem e nutrem os es-
permatozoides, garantindo, 
assim, a eficiência dessas 
células. O líquido fino, lei-
toso e alcalino produzido 
pela próstata, juntamente ao 
líquido produzido pela vesí-
cula seminal e ao produzido 
pelas glândulas bulboure-
trais, forma o sémen.

A próstata possui forma-
to de ameixa e pesa cerca de 
20 gramas em um indivíduo 
adulto normal. Essa glându-
la está localizada na frente 
do reto e logo abaixo da be-
xiga. Pelo seu interior, passa 
a uretra, o canal condutor da 
urina.

Possui o tamanho de 
uma noz e, normalmente, 
muda de tamanho durante 
a vida do paciente. O desen-
volvimento inicia-se antes 
do nascimento, mas o tama-
nho da glândula é aumenta-
do na adolescência, quando 
os hormônios masculinos, 
como a testosterona, come-
çam a agir. Caso a produção 
de hormônios seja pequena, 
a glândula não atinge seu ta-
manho normal.

Em homens mais velhos, 
é comum que a próstata au-
mente consideravelmente 
de tamanho, uma condição 
conhecida como hiperplasia 
prostática benigna. Nesses 
casos, comuns após os 40 
anos de idade, a próstata 
aumenta de tamanho e aca-
ba comprimindo a uretra. 
Com isso, fica dificultado o 
fluxo de urina, o que pode 
desencadear o surgimento 
de infecções e até mesmo de 
cálculos.

A próstata também pode 
sofrer com inflamações e 
infecções. Nesses casos, o 
problema é denominado 
de prostatite e causa ardên-
cia no momento de urinar, 
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inchaço na glândula e eli-
minação de sangue e pus na 
urina.

SEGUNDA MAIOR CAUSA

DE MORTES NOS 

HOMENS
Outro problema que 

ocorre com relativa frequên-
cia é o câncro da próstata, 
considerado a segunda maior 
causa de mortes em homens 
em decorrência de câncer. 
Essa doença relaciona-se 
com factores como idade, 
histórico familiar e dieta. Di-
ferentemente da hiperplasia 
benigna e das prostatites, não 
gera sintomas no estágio ini-
cial, sendo necessária, por-
tanto, a realização de exames 
regularmente.

Quando uma pessoa pos-
sui dificuldade para urinar ou 
urina muitas vezes durante 
a noite, possui sensação de 
que não esvaziou a bexiga 
por completo ou apresenta 
sangue na urina, é funda-
mental que um médico seja 
consultado para avaliar a saú-
de da próstata. Vale destacar 
que nem sempre doenças na 
glândula causam sintomas e, 
quando elas surgem, o pro-

blema pode estar em um es-
tágio avançado.

SINTOMAS DA DOENÇA
O cancro da próstata é si-

lencioso em suas fases iniciais 
e, muitas vezes, só é desco-
berto em estágios avançados 
da doença. Quando os sinto-
mas surgem, normalmente 
são: dificuldade para urinar, 
fluxo urinário fraco ou inter-
rompido, vontade de urinar 
várias vezes durante o dia, 
sensação de não esvaziar a 
bexiga, perda do controlo 
da bexiga, impotência, san-
gue no líquido seminal e na 
urina, dores nos ossos, infec-
ções generalizadas e insufi-
ciência renal.

É importante ressaltar 
que esses sintomas também 
aparecem em casos benignos, 
portanto, caso o paciente 
apresente algum deles, não 
significa necessariamente 
que esteja com cancro. En-
tretanto, é fundamental uma 
avaliação médica para que 
um diagnóstico correcto seja 
realizado. 

https://www.preparae-
nem.com/biologia/prostata.
htm

Cancro da próstata 
e suas causas

DESTACANDO-SE EM ÁREAS TRADICIONALMENTE FEMININAS

Quando os homens 
vencem preconceitos

É     
ISSO mesmo. Há homens 
que vencem precon-
ceitos, abraçam e até se 
destacam em actividades 
tradicionalmente de-

senvolvidas por mulheres. Essa 
tendência tende não só a crescer 
como também a se consolidar, 
sendo hoje normalíssimo entrar 
para um salão de cabelereiro 
feminino e encontrar homens 
em plena actividade. Tornou-se 
igualmente normal encontrar 
cozinheiros, empregados do-
mésticos, estilistas, secretários, 
vendedores nos mercados, en-
tre outros serviços.

Estas actividades, conven-
cionadas como femininas, são 
muitas vezes desenvolvidas por 
homens que imigram de uma 
província para outra, em busca 
de melhores condições de vida. 
Eles optam por “invadir” outros 
sectores na expectativa de se-
rem bem-sucedidos. E, diga-se 
em abono da verdade, encon-
tram esse sucesso.

De entre tais homens, a nos-
sa Reportagem conversou com 
Carlitos Morais, de 49 anos, na-
tural da província da Zambézia, 
distrito de Namacurra, que nos 
conta que primeiramente dei-
xou a sua terra natal em 1997 
para trabalhar como empregado 
doméstico, na cidade da Beira, 
em Sofala. 

Anos depois, em 2001, de-
cidiu “desafiar” a Estrada Na-
cional número um (EN1), com 
destino à cidade de Maputo em 
busca de melhores oportunida-

des da vida. Chegado à capital, 
Morais ficou desempregado 
durante seis meses, enquanto 
vivia em casa de um primo no 
bairro do Inhagóia, distrito Ka-
Mubukwana.

Meses depois, surgiu uma 
oportunidade para trabalhar 
como empregado doméstico 
numa residência onde exerceu 
a função durante três anos. No 
entanto, tempo depois foi re-

comendado a prestar os mes-
mos serviços noutra residência 
algures na cidade de Maputo. 

Como empregado domés-
tico, Carlitos Morais, conta que 
lavava roupas, fazia limpeza, 
cozinhava e, também, cuidava 
do jardim. Questionado sobre 
a ocorrência de ecos de discri-
minação, enquanto desenvol-
via esta actividade, respondeu 
que, ao contrário, em todas as 

famílias por onde passou gos-
tavam dos serviços que pres-
tava. 

“Trata-se de uma activi-
dade digna e nobre. Faço este 
trabalho com muito gosto por-
que é gratificante saber que 
existem famílias que podem 
contar comigo para ajudar no 
que for necessário nos seus la-
res”, disse.

Apesar de ter muitos elo-

gios pelo trabalho que faz, Mo-
rais diz que não tem apoio da 
esposa que, inúmeras vezes, 
o aconselha a procurar outros 
serviços que o dignifiquem 
como homem.

“No passado minha espo-
sa comentou que eu podia ar-
ranjar um trabalho de homens 
mas eu não aceitei porque me 
sinto bem naquilo que faço”, 
salientou.

NARCISO Mwamba, 41 anos 
de idade é casado, pai de três 
filhos e residente no bairro 
do Trevo, município da Ma-
tola. Para sustentar a família, 
Mwamba trabalhava como 
vendedor ambulante e, em 
simultâneo, fazia pequenos 
serviços na área de construção 
civil, concretamente como 
pedreiro e canalizador. 

No entanto, nos tempos 
livres aproximava-se a um sa-
lão para aprender como cuidar 
dos cabelos das clientes. Por 
esta persistência acabou rece-
bendo, em 2004, um convite 
para ser assistente em salão de 
cabeleireiro, onde teve a pa-
ciência de aprender tudo o que 
precisava saber sobre como 
cuidar da beleza feminina.

No processo de aprendiza-
gem, conta que teve o desafio 
de substituir o chefe, quando 
este adoeceu. A partir dessa 
altura, com o regresso do seu 
patrão, Mwamba já tinha evo-
luído e foi-lhe oferecido um 
contrato de trabalho por um 
período de dois anos.

Depois de ter domínio da 

área, Narciso Mwamba, de-
cidiu abrir o seu próprio sa-
lão. Entretanto, enfrentou 
dificuldades financeiras, e só 
mais tarde é que conseguiu 
comprar apenas equipamen-
to básico como secador, rolos 
e alguns produtos para lavar e 
hidratar o cabelo. 

Meses depois, um familiar 
disponibilizou uma garagem 
para ele poder desenvolver a 
actividade. Apontou que a sua 
especialidade era retocar, la-
var, pranchar, contando com 
a ajuda de algumas amigas 
para fazer outros tipos de pen-
teado.

Passado alguns anos o ne-
gócio fluiu até que conseguiu 
erguer a sua própria casa, 
comprou uma viatura ligeira e 
suporta as despesas escolares 
dos dois filhos. 

“É um trabalho com cons-
tante desafio por se tratar de 
um ramo tipicamente femi-
nino uma vez que ainda sofro 
preconceitos, mas agradeço 
pelo trabalho que tenho pois 
garante o sustento da minha 
família”, disse.

Tenho amor 
ao cabelo e unhas 
femininas

OS anúncios antigos em 
jornais para a contratação de 
secretárias, encorajavam  can-
didaturas de mulheres com boa 
aparência e conhecimentos em 
dactilografia.

Entretanto, mesmo com 
estes estereótipos, Fabião Sitoe 
abraçou a profissão de secretá-
rio executivo, estando afecto à 
Direcção Nacional de Desen-
volvimento Pecuário, há seis 
anos, devido à sua paixão de 
servir e organizar. 

De 37 anos de idade,  Sitoe 
conta que, antes  de ocupar o 
cargo de secretário executivo 
foi Assistente Técnico na mes-
ma direcção e, sempre admi-
rou mulheres que exerciam 
essa tarefa.

Entretanto, reconhece 
que é um grande desafio lidar 
com um dirigente, expedien-
te, uma vez que ser secretário 
executivo significa ser sempre 
o primeiro a chegar no local do 
trabalho e o último a sair, mas 
acredita que o emprego lhe dá 

Paixão em servir e organizar

Superar estereótipos 
leva o seu tempo

oportunidade de conquistar 
muitas coisas.

“São vários desafios que 
os  profissionais desta área 
enfrentam, sendo a título de 
exemplo, aguentar o mau hu-
mor do seu superior para equi-
librar os ânimos. Mesmo que 
haja atritos, o secretário tem o 
dever de se redimir diante do 
seu chefe”, desabafou.

Entretanto, aconselha as 

pessoas a entenderem que a 
profissão de secretariado é uma 
área em que qualquer pessoa, 
independentemente do géne-
ro, pode executar desde que 
reúna as habilidades necessá-
rias.

Por outro lado Sitoe revelou 
que se não fosse secretário, te-
ria se formado na área de con-
tabilidade visto que tem voca-
ção para este ramo.

A PRESENÇA de homens em profissões domi-
nadas por mulheres resulta da superação de es-
tereótipos e barreiras culturais sobre o lugar em 
que cada membro da sociedade deve ocupar.

O sociólogo e docente universitário, João Mi-
guel, refere que, nas sociedades, existem os cha-
mados papéis sociais que são destinados às mu-
lheres e aos homens. Os papeis sociais acabam 
ficando regados no meio social e fazem com que 
pessoas se comportem de acordo com aquilo que 
está predefinido.

Nesse contexto, está previsto em todas as 
instituições sociais como por exemplo, nas famí-
lias, onde as crianças desde pequenas aprendem 
que existem funções e profissões destinadas aos 
homens e às mulheres.

“Há um aspecto importante a destacar que 
quanto mais as sociedades forem tradicionais, a 
questão dos papeis sociais é muito visível e mui-
tas vezes não se tolera aquilo que culturalmente 
foi pensado como deve ser feito pelo homem ou 
pela mulher”, disse.

Por isso, existem profissões que historica-
mente foram destinadas a homens e para as mu-
lheres, uma realidade que se reflecte até aos dias 

de hoje nas empresas.
O sociólogo acrescentou que a questão do 

preconceito tem a ver com os estereótipos cria-
dos na sociedade, que se um homem exerce ta-
refas que foram tidas como para mulheres, a ten-
dência é ser considerado como um homossexual 
ou até com características mais femininas.

Apontou que a sociedade moçambicana, 
tendo em conta a questão tradicional e religiosa, 
é notável essa característica e, para mudar isso 
leva o seu tempo, pois  mesmo nas sociedades 
onde se tem olhado numa perspectiva diferente, 
também levou o seu tempo, pois a mudança de 
hábitos e valores não é algo fácil.

Entretanto, a superação dos estereótipos, 
segundo João Miguel, é algo que não se pode es-
perar que mude de um dia para outro, é um fe-
nómeno processual que a sociedade vai vivenciar 
até perceber as dinâmicas das mudanças.

“É na base do debate, diálogo e perseverança 
de pessoas que devem perceber que a natureza 
não ditou o que é do homem e da mulher, mas 
sim são os próprios homens que convencional-
mente acabaram ditando essas práticas”, salien-
tou.

Narciso Mwamba venceu as barreiras e se afirmou como cabeleireiro

 “Gosto de trabalhar para as famílias”, refere Carlitos

Fabião Sitoe

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

A INEFICIÊNCIA dos sistemas de sanea-
mento de alguns prédios, na cidade de 
Maputo, tem concorrido para o escape de 
águas negras pelas ruas e consequentemen-
te para a imundície.

As águas residuais, para além de perigar 
a saúde pública, danificam o asfalto, cau-
sando buracos nas estradas, que dificultam 
a mobilidade dos automobilistas, facto que 
tem preocupado as autoridades. 

Para evitar que a situação prevaleça, 
a Direcção Municipal de Infra-Estruturas 
Urbanas do Conselho Municipal de Maputo 
(CMM) tem fiscalizado e sancionado os ges-
tores que não zelam pelo saneamento dos 
prédios.

O vereador de Ordenamento Territo-
rial, Urbanização e Ambiente, Silva Magaia, 

disse que semanalmente são multados pelo 
menos seis administradores de prédios por 
despejo de águas residuais e de piscinas na 
rodovia.

Apontou que a maioria dos casos é re-
gistado nos bairros da Sommerschield e Po-
lana-Caniço “A”.

“As águas de esgoto despejadas na via 
parecem inofensivas, mas depois de algum 
tempo corroem a estrada. Entretanto, os 
munícipes sempre responsabilizam o  Mu-
nicípio pelos danos”, alertou. 

Silva Magaia lembrou que é tarefa dos 
condóminos fazerem a manutenção dos 
prédios, desde que a Administração do 
Parque Imobiliário do Estado (APIE) fez a 
transferência das propriedades para os do-
nos dos apartamentos. 

A ASFALTAGEM de 24,5 qui-
lómetros de estrada que li-
gam N4/Matola Gare/Sidua-
va, Muhalaze/Mukhatine e 
Nkobe/Matlhemele, reinicia-
ram, há dias, dando segui-
mento às obras hidráulicas 
para escoamento das águas 
fluviais.

Um comunicado do Con-
selho Municipal da Mato-
la refere que a empreitada 
está orçada em 923 milhões 
de meticais e tem o prazo de 
execução de 18 meses, com 
início em Janeiro do ano em 
curso. 

Com a conclusão dos tra-
balhos, espera-se assegu-
rar a ligação entre os bairros 
abrangidos pelas vias infra-
-estruturadas, melhorando 

deste modo a transitabilidade 
e o acesso ao transporte pú-
blico, entre outros serviços 
básicos.

A infra-estrutura irá bene-
ficiar de forma directa os cerca 
de 500 mil habitantes dos bair-
ros da Matola-Gare, Nwama-
tibjana, Mucupe, Mukhatine, 
Muhalaze, Boquisso, Ngolho-
za, Nkobe, Matlhemele, 1º de 
Maio e arredores, viabilizando 
o acesso e facilitando as trocas 
comerciais com outros pontos 
do país.

“Esperamos, com esta 
empreitada, melhorar a se-
gurança rodoviária através da 
qualidade da obra que pre-
tendemos entregar aos nossos 
munícipes. A infra-estrutura 
vai reduzir o tempo na es-

trada, facilitar o transporte 
de pessoas e escoar os exce-
dentes para outros pontos 
da região”, explicou Firmino 
Guambe, vereador de Infra-
-Estruturas Municipais da ci-
dade da Matola.

Para o Conselho Munici-
pal da Matola, a obra constitui 
uma prioridade, no sentido 
em que possibilita, através 
dos três eixos, descongestio-
nar as vias de acesso e permi-
tir maior fluidez de pessoas e 
bens. 

Esta é, segundo a edilida-
de, uma oportunidade para 
atrair de potenciais investi-
dores, uma vez que o projecto 
torna estas zonas mais com-
petitivas na oferta de produ-
tos e serviços.

O 
GOVERNO vai con-
tinuar a apoiar os 
pequenos agriculto-
res da cidade de Ma-
puto, com intuito de 

assegurar o aumento da pro-
dução e produtividade agrária, 
reforço da disponibilidade de 
alimentos e geração de renda.

A garantia é do secretário 
de Estado da cidade de Mapu-
to,Vicente Joaquim, que está 
a trabalhar nos distritos mu-
nicipais para avaliar o grau de 
cumprimento do Plano Eco-
nómico Social (PES-2022).

O vereador do Distrito Mu-
nicipal KaMavota, Lomelino 
Matavel, disse que a produção 
agrária no distrito registou um 

decréscimo nos primeiros seis 
meses do ano devido às inun-
dações, que destruíram exten-
sas áreas.

KaMavota produziu 26.405 
toneladas de hortícolas diver-
sas, contra 27.950 colocadas 
no mercado no período ante-
rior. Revelou que foram lavra-
dos 6,3 hectares de terra arável 
para produção de diversas cul-
turas, uma redução, se com-
parada com os 10,4 hectares de 
2021, devido às chuvas.  

“As chuvas que caíram no 
primeiro trimestre provoca-
ram o transbordo das valas 
de drenagem, alagamento de 
campos de produção e vias de 
acesso, soterrando e arrastan-

do culturas dos campos agrí-
colas, o que veio a afectar 586 
produtores” disse.

O secretário de Estado es-
calou a Associação Agrícola 
Armando Emílio Guebuza, 
onde interagiu com os pro-
dutores, visitou os campos de 
culturas e comprometeu-se a 
continuar a apoiar a agremia-
ção. 

Jorge Macamo, produtor, 
contou que a falta de mercados 
para comercializar os produtos 
constitui uma preocupação e 
apelou à criação de um espaço, 
nas proximidades, para escoar 
as hortícolas e cereais.

O dirigente visitou, ainda, 
o centro de acomodação no 

Bairro das Mahotas, onde inte-
ragiu com as famílias assoladas 
pelas inundações e ofereceu 
diversos produtos alimentares, 
desde arroz, farinha, óleo, fei-
jão, entre outros. 

Reiterou o compromisso 
do Governo de, junto aos par-
ceiros, encontrar soluções para 
aliviar o sofrimento destas fa-
mílias.

“É nosso dever prestar 
assistência às famílias. Que-
remos apelar para que após o 
reassentamento não regres-
sem aos locais propensos a 
inundações, porque assim es-
taríamos a reduzir a nada os 
esforços empreendidos”, rei-
terou. 

Reiterado apoio aos
produtores agrícolas

Vicente Joaquim, secretário de Estado na cidade de Maputo, dialogando com os agricultores de KaMavota

C
O
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A
B
O
R
A
Ç
Ã
O Retoma asfaltagem 

de estradas na Matola

Prédios tornam-se 
fontes de imundície
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  146/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 28 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,50     63,87

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,79            3,87      3,83
  Botswana             Pula             5,03            5,13      5,08
  eSwatini             Lilangueni       3,79            3,87      3,83
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,41
  Zâmbia               Kwacha           3,88            3,96      3,92

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           469,52          478,95    474,24
  Malawi               Kwacha          62,21           63,46     62,84
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,63    168,96

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,14           12,38     12,26
  Canada               Dolar           49,32           50,31     49,82
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,38            9,57      9,48
  Dinamarca            Coroa            8,64            8,81      8,73
  Inglaterra           Libra           76,77           78,31     77,54
  Noruega              Coroa            6,49            6,62      6,56
  Suécia               Coroa            6,15            6,28      6,22
  Suíça                Franco          66,07           67,40     66,74
  União Europeia       Euro            64,29           65,58     64,94

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3707100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.744,39000
Venda..............  1.744,80000

                              Maputo,  29.07.2022
(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.

A PRODUÇÃO de algodão bio-
lógico no posto administrativo 
de Inhassune, distrito de Pan-
da, na província de Inhamba-
ne, que observou um interreg-
no de cerca de cinco anos, volta 
a ser uma das prioridades dos 
produtores do sector privado 
naquela região do país.

Para a retoma desta acti-
vidade foram planificados e 
lavrados cerca de 200 hectares 
por uma empresa fomentadora 
de algodão denominada Frutas 
Moçambique, que está a pro-
duzir algodão para comerciali-
zar na indústria têxtil no distri-
to de Marracuene, na província 
de Maputo.

Espera-se que nesta pri-
meira safra agrícola seja colhido 
pouco mais de 600 toneladas 
desta cultura em Inhassune, 
zona que foi declarada exclu-
siva para agricultura orgâni-
ca desde 1987, altura em que 
o algodão produzido naquela 
região, sem o uso de pesticidas 
químicos, foi certificado por 
uma empresa espanhola espe-
cializada denominada KRAV.

Além de Inhassune, no dis-
trito e Panda, as regiões de Chi-
cungussa, em Morrumbene, e 

Mapinhane, em Vilankulo, são 
outras zonas tidas como prati-
cantes da agricultura orgânica, 
tendo, por isso, sido escolhidas 
para acolher o  ensaio da tec-
nologia biológica para o cultivo 
de algodão no país.

Richard Bernard, pro-
prietário da empresa Frutas 
Moçambique, afirmou que o 
distrito de Panda tem um bom 
clima para esta cultura assim 
como para a produção de ma-
cadâmia, cujo mercado está 
também garantido na vizinha 
África do Sul.

A existência de condições 
agro-ecológicas recomendá-
veis para estas duas culturas 
de rendimento atraíram a em-
presa Frutas de Moçambique a 
estabelecer-se na região para o 
seu fomento.

 De acordo com Richard 
Bernard, para além de produ-
zirem para abastecer a empresa 
os camponeses locais recebem 
da instituição sementes me-
lhoradas com o objectivo de 
se massificar a prática daque-
las culturas sem a aplicação de 
adubos químicos.

O governador da província 
de Inhambane, Daniel Chapo, 

O EMBAIXADOR da Rússia acreditado em 
Moçambique, Alexander Surikov, afir-
mou ontem, em Maputo, que o seu país 
está aberto a fazer um intercâmbio com o 
nosso país com vista a estabilizar os preços 
dos combustíveis no mercado nacional. 
�A Rússia está aberta para trabalhar com 
Moçambique neste aspecto. Estamos 
abertos a projectos no sector dos com-
bustíveis e noutros de mútuo interesse�, 
disse.

A ideia, segundo o diplomata, é per-
mitir que Moçambique passe a importar 
combustíveis directamente da Rússia, 
evitando intermediários, uma perspecti-
va que se pensa que poderá reduzir, pelo 
menos à metade, os custos de aquisição 
do produto.

Alexander Surikov defendeu esse po-
sicionamento num encontro de concerta-
ção que manteve com a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique 
(CTA), num momento em que o conflito 
na Ucrânia está a encarecer a importação 
dos combustíveis.

“Hoje é difícil fazer o transporte de 
mercadorias a partir dos portos russos 
porque os nossos barcos estão privados 
de escalar os portos internacionais e as 
transacções financeiras em divisas estão 
encalhadas nos bancos. Então, com a CTA 
abordámos sobre os mecanismos a criar 
para usarmos os nossos próprios recursos, 
incluindo as nossas próprias divisas, para 
viabilizar as nossas transacções”, disse. 

Sobre o assunto, o economista e 
director executivo da CTA, Eduar-
do Sengo, disse que a importação di-
recta da Rússia é vista pelos em-
presários que operam em diversos 
sectores da economia como medida bas-
tante acertada diante das sanções impos-
tas após o início da guerra com a Ucrânia. 
Segundo ele, o entendimento para uma 
nova era no capítulo de importação de 
combustíveis alcançado entre as par-
tes, carece, entretanto, de outros pro-
cedimentos para a sua viabilização.  
Para além da posição do Governo, que de-
verá dar seu parecer, analisando os aspec-
tos políticos, prós e contras, será necessá-
rio que o Banco de Moçambique aprove as 
transacções com a Rússia em moeda rublo. 
�Isso porque o Banco de Moçambique 
depende das reservas que tem. Se tiver 
grandes reservas em rublo isso poderá fa-
cilitar o processo�, disse Eduardo Sengo. 
Acrescentou que neste momento a Rússia 
vai identificar alguns exportadores e for-
necedores para fazer essa ligação directa 
com algumas empresas moçambicanas. 
�Tivemos também empresas do sector 
dos combustíveis no encontro e uma das 
questões que se discutiu é que os reven-
dedores dos combustíveis estão a acu-
mular prejuízos, porque o preço sobe, e 
isto está a afectar as suas vendas. Mas há 
possibilidade de se aceder ao combustível 
russo, porque está mais barato, o que vai 
reduzir o custo de vida�, salientou.

PARA além do impacto socioeconó-
mico, o estudo focou-se nas con-
sequências das restrições de mo-
bilidade que o posto fronteiriço de 
Ressano Garcia representa para o fun-
cionamento eficiente e sem desconti-
nuidade do Corredor Logístico de Ma-
puto, que alimenta o Porto de Maputo. 
De acordo com o estudo, os principais 
constrangimentos estão relacionados a 
burocracia nas alfândegas, autoridades 
fiscais e outros órgãos e departamentos 
governamentais. Sublinha ainda que os 

problemas não podem ser atribuídos 
apenas à escassez de infra-estruturas. 
Ainda no que diz respeito ao pos-
to fronteiriço de Ressano Garcia, o 
estudo recomenda que se reduza a 
burocracia e se aposte na moder-
nização das infra-estruturas tec-
nológicas e do sistema ferroviá-
rio, incluindo o material circulante. 
Recomenda, ainda, a introdução do 
posto de paragem única em Ressano 
Garcia e a implementação do Acordo de 
Comércio Livre Continental Africano. 

Adicionalmente, o estudo suge-
re a introdução de um sistema de 
pré-despacho de carga destinado 
a acelerar o comércio e a reduzir o 
tempo de espera através do desem-
baraço prévio da carga antes da che-
gada à fronteira, da coordenação das 
inspecções e da melhoria da parti-
lha de informações sobre os riscos. 
As intervenções propostas melhorarão 
a eficiência dos vários intervenientes, 
na medida em que influenciarão posi-
tivamente o desempenho na fronteira.

“A implementação destas medidas 
não só melhorará a eficácia da coorde-
nação e da cooperação, mas também 
conduzirá à melhoria da eficiência dos 
serviços prestados na fronteira, resul-
tando, assim, no aumento das trocas 
comerciais, produtividade e compe-
titividade bem como na diminuição 
significativa dos atrasos, congestio-
namentos e dos custos logísticos, pro-
porcionando ao Porto de Maputo uma 
vantagem competitiva significativa”, 
frisa.

A 
MODERNIZAÇÃO e 
expansão do Porto de 
Maputo, responsável 
por mais de 60% do 
tráfego de mercado-

rias do Corredor Logístico de 
Maputo (CLM), resultará num 
contributo anual de cerca de 
345 milhões de dólares norte-
-americanos para o Produto 
Interno Bruto (PIB) até 2058.

Esta é uma constatação 
de um estudo elaborado pela 
consultora Cooningarth Eco-
nomists, em parceria com o 
Standard Bank, onde se estima 

que o empreendimento terá 
ainda impactos macro-econó-
micos mais amplos na verten-
te de receitas fiscais, criação 
de emprego, rendimento das 
famílias e fluxos comerciais e 
que o Governo poderá receber 
anualmente 79 milhões de dó-
lares em impostos (directos e 
indirectos) ligados ao projecto.

“O Governo poderá ter 
mais de 526 milhões de dó-
lares adicionais referentes a 
impostos associados ao au-
mento da actividade econó-
mica (volume de comércio) 

resultante da modernização e 
expansão do porto, sendo que 
o impacto fiscal será de apro-
ximadamente 605 milhões, 
em média ao longo do período 
do projecto”, refere o estudo. 
Prevê-se que toda a cadeia de 
valor contribua com 824 mi-
lhões de dólares norte-ameri-
canos (cerca de 5,8% do actual 
PIB de Moçambique) e 1,2 mil 
milhões em média anual para 
o PIB moçambicano e sul-
-africano, respectivamente, 
com 133 mil empregos adicio-
nais a serem sustentados em 

Moçambique e 67 mil na África 
do Sul. 

Além disso, espera-
-se que os investimentos no 
Porto aumentem o rendi-
mento dos agregados fami-
liares moçambicanos e sul-
-africanos em 437 milhões 
de dólares e 777 milhões de 
dólares, respectivamente. 
O documento salienta ain-
da que as estimativas acima 
referidas baseiam-se na ac-
tual ineficiência na gestão 
dos fluxos de carga no posto 
fronteiriço Lebombo/Ressa-

DEVIDO À MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO

Porto de Maputo terá peso
significativo na economia

no Garcia, pelo que se podem 
obter benefícios adicionais 
significativos uma vez ate-
nuados os constrangimentos.   
O Porto de Maputo é um ca-
talisador fundamental para o 
comércio na economia mo-
çambicana e noutros países 
da região da SADC, sendo 
parte integrante do Corredor 
Logístico de Maputo (CLM), 
que inclui o Posto Frontei-
riço de Ressano Garcia, li-
nhas ferroviárias de Ma-
puto a Gauteng e a Estrada 
Nacional Número Quatro (N4). 
O CLM tem como principal 
função facilitar o transporte de 
cargas da África do Sul e dos 
países do hinterland. As prin-
cipais mercadorias transpor-
tadas ao longo do corredor são 
minérios (brutos e transfor-
mados) e produtos agrícolas. 

Embora os minerais ex-
portados provenham, na sua 
maioria, da África do Sul, es-
pera-se que com a moder-
nização e expansão do porto 
mais países da região (tais 
como Zâmbia, Zimbabwe e 
República Democrática do 
Congo) recorram a esta im-
portante infra-estrutura para 
dinamizar as suas economias. 
Actualmente o Corredor Lo-
gístico de Maputo movimen-
ta/manuseia, em média, 1600 
camiões de carga por dia, que 
representam cerca de 30 mi-
lhões de toneladas por ano, 
mas com uma tendência cres-
cente.

Restrições de mobilidade
no posto de Ressano Garcia

Com a modernização o Porto de Maputo aumenta a sua relevância na economia de Moçambique 

PARA ESTABILIZAR PREÇOS NO NOSSO PAÍS

Rússia defende
intercâmbio no sector 
de combustíveis

O embaixador da Rússia em Moçambique, Alexander Surikov, discutiu ontem com a CTA novas formas de parceria 
empresarial entre os dois países
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Inhassune volta a priorizar
produção de algodão orgânico

que visitou aquela activida-
de em Inhassune, manifes-
tou-se impressionado com a 
produção de algodão naquela 
comunidade, principalmente 
pelos resultados que foram 
alcançados nesta primeira 
época, após um  interregno 
de cerca de dois anos.

 Daniel Chapo disse que a 

retoma da produção do “ouro 
branco” em Inhassune é um 
contributo para o desen-
volvimento do distrito e da 
província de Inhambane, já 
que os ganhos não são apenas 
monetários, mas também a 
redução dos níveis de desem-
prego.

“Ficámos impressionados 

com a qualidade do algodão 
aqui produzido e isso nos en-
coraja a continuarmos a atrair 
mais investidores para a nossa 
província com vista a garantir 
mais postos de empregos, o 
que vai melhorar as condições 
de vida da nossa população no 
distrito de Panda”, disse Da-
niel Chapo.

O posto administrativo de Inhassune, na província de Inhambane, já produz algodão orgânico

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Aquisição de Equipamento Informático

Concurso n.º G242

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para o fornecimento de equipamento informático como se segue:

Lote Descrição Garantia Provisória

1 30 computadores portáteis 70.000,00 meticais

2 50 tablets 30.000,00 meticais

3 20 máquinas de fotografar 30.000,00 meticais

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 

concurso ou adquiri-los pela importância não reembolsável de 1000,00 meticais no endereço 

abaixo mencionado: 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)

Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)

Av. Mao Tsé Tung, nr. 820, R/C

Tel. + 258 21 48 60 62

Maputo – Moçambique

3. O período de validade das propostas será de 90 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima mencionado até 31 de Agosto de 2022, 

pelas 10:00 horas, e serão abertas no mesmo endereço, às 10:10 horas locais, na presença dos 

concorrentes que desejarem comparecer.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória, por lote, nos valores 

indicados na tabela acima, válida por 120 dias a contar da data da abertura das propostas.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, de 

8 de Março.

Maputo, 29 de Julho de 2022

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO

Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a 

apresentarem propostas seladas para o concurso abaixo.

 Concurso 
Público:

N.º 

Objecto do concurso Alvará

Data e hora 
de entrega e 
abertura das 

propostas

22/EMME/2022
Prestação de serviço 

de Publicidade e 
Comunicação

Alvará compatível 
com o objecto de 

contratação

Dia: 12/8/2022
Entrega: 10:00h

Abertura: 10:15h

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o 

documento do concurso no endereço abaixo, no horário das 8:00 às 15:30 horas, a partir 

do dia 1/8/2022.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de 

uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por 

meio de depósito directo para a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, 

Conta em Meticais N.º 328268565, no Banco Millennium Bim, ou 1318828610001, no 

Moza Banco.

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 n.° 05/2016, de 8 de Março.

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

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, n.º 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

6688 6690

Consumo de álcool
e drogas abranda 
na “Sansão Muthemba”

Combate-se a droga no recinto escolar da Sansão Muthemba e nas proximidades

A promoção de boas práticas nas comunidades tem sido fundamental para diminuir casos de diarreias
R

EINA um ambiente 
de relativa calma nos 
últimos dias nas ime-
diações e no recinto 
da Escola Secundária 

Mateus Sansão Muthemba, na 
cidade da Beira, no que con-
cerne ao consumo de álcool e 
drogas pelos alunos.

De acordo com a directora 
deste estabelecimento públi-
co de ensino, Rotafina Wil-
son, tal deve-se à presença da 
Polícia no local, que instalou 
um esquema de segurança 
com vista a fragilizar e desen-
corajar estas práticas no local.

“A vinda da unidade da 
Polícia aqui na escola foi uma 
mais-valia porque já havia 
tendência de perturbação 
do ambiente escolar, em que 
algumas pessoas que nem 
sequer eram da nossa comu-
nidade aliciavam os alunos 
a beberem e a consumirem 
drogas”, recordou.

A nossa entrevistada fez 
saber ao nosso Jornal que, 
para subsidiar esta calma, a 
direcção da escola está a ocu-
par os alunos nos momentos 
em que não têm aulas com 
actividades extracurriculares 
ligadas à cultura, desporto, 
redacção, entre outras.

Rotafina Wilson explicou 
que esta medida tem como 
objectivo único evitar que os 
alunos adiram ou sejam in-
fluenciados por outrem para 
o consumo de álcool ou dro-

gas, males que prejudicam a 
aprendizagem.

No início deste mês, o 
comandante provincial da 
PRM de Sofala, Joaquim Sive, 
escalou a Escola Secundária 
Mateus Sansão Muthemba 
exactamente para inteirar-se 
da situação e procurar solu-
ção.

Na sua interacção com 
os alunos, anunciou que se-
ria criado um sistema de se-

gurança que consistiria na 
colocação de agentes em 
permanência neste estabele-
cimento de ensino para mi-
nimizar a situação e facilitar 
a identificação dos alunos e 
outros intervenientes envol-
vidos no consumo de bebidas 
alcoólicas e estupefacientes.

Na altura, o comandante 
solicitou a colaboração de to-
dos para a rápida neutraliza-
ção das pessoas que vendem 

bebidas alcoólicas e subs-
tâncias psicoactivas na esco-
la,  defendendo que tal não é 
responsabilidade apenas da 
Polícia e das escolas.

“Os pais e encarregados 
de educação são também 
actores importantes neste 
processo, pois complemen-
tam as formas de educar para 
a construção da personali-
dade de cada indivíduo que 
amanhã será aceite dentro da 

sociedade ou das instituições 
empregadoras”, acrescen-
tou.

Joaquim Sive adiantou 
que o consumo de álcool e 
drogas nas escolas consti-
tui uma grande preocupação 
para as autoridades policiais, 
para os gestores dos estabe-
lecimentos de ensino e para 
outras instituições interessa-
das no assunto na cidade da 
Beira.

QUATRO mil setecentos e trin-
ta e sete casos de diarreias em 
crianças dos zero aos quatro 
anos de idade foram notifica-
dos nos primeiros seis meses 
deste ano na cidade da Beira, 
facto que preocupa o sector da 
Saúde nesta região do país.

Segundo o médico-chefe 
da cidade, Manuel Seco, a no-
tificação destes episódios cha-
mou atenção ao sector por se 
tratar de um grupo que exige 
grandes cuidados.

Apesar desta situação, a 
nossa fonte fez saber que, no 
geral, reduziram em 24 por 
cento os casos desta enfermi-
dade no mesmo período, com 
o registo de 11.778 episódios 
contra os 13.735 notificados em 
igual espaço de tempo do ano 
transacto.

O médico-chefe da cidade 
da Beira justificou que a redu-
ção se deve ao esforço que o 
sector vem fazendo em coor-
denação com organizações da 
sociedade civil, bem como os 

comités de co-gestão de saúde.
Falou ainda da aceitação 

pela população das mensagens 
de prevenção transmitidas 
pelos técnicos de saúde como 
estando igualmente a contri-
buir para tal redução. “Este 
ano houve muitas situações 
de risco, como inundações em 
muitos bairros da urbe, o que 
poderia originar um crescente 
registo de diarreias. 

Mas conseguimos controlar 
a situação com recurso a emis-
são de mensagens-chave de 
prevenção da doença a todos os 
munícipes, como beber água 
tratada e lavar frequentemente 
as mãos e os alimentos”, expli-
cou.

Outra actividade que, de 
acordo com a nossa fonte, aju-
dou o sector a amenizar o re-
gisto destes episódios foi a dis-
tribuição de purificadores de 
água como cloro e “Certeza” 
em todos os 26 bairros da urbe, 
em paralelo com palestras nos 
diferentes centros de saúde 

sobre as boas práticas visando 
prevenir doenças como malá-
ria ou diarreias.

O médico-chefe da cidade 
defendeu que, para manter esta 
tendência de redução dos casos 
na Beira, o sector vai continuar 
a promover essas boas práticas 
nas comunidades e a divulgar 
mensagens preventivas.

Por outro lado, nosso en-
trevistado congratulou-se pelo 
facto de durante os primeiros 
seis meses do ano em curso a 
Saúde na cidade da Beira não 
ter registado qualquer óbito 
pela doença nem episódios de 
cólera.

Nas suas palavras, todos os 
casos que chegaram às diferen-
tes unidades sanitárias da urbe 
eram leves a moderados e fo-
ram rapidamente controlados.  

Reiterou o apelo à popu-
lação para o contínuo cum-
primento das medidas pre-
ventivas tanto das doenças 
diarreicas como da malária e 
cólera. 

Diarreias em crianças
preocupam sector da Saúde

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nyusi desafia SENSAP
a investir na expansão

DALTON SITOE

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
desafiou, ontem na 
cidade de Tete, o Ser-
viço Nacional de Sal-

vação Pública (SENSAP) para 
se aproximar mais à popula-
ção dos distritos e localidades, 
onde a distância entre os prés-
timos de prevenção e combate 
ao incêndio é grande.

A recomendação foi feita 

durante a cerimónia de inau-
guração do novo edifício do 
Comando Provincial de Sal-
vação Pública de Tete, que foi 
construído de raiz e custou 
cerca de 147 milhões de me-
ticais.

Nyusi alertou, na ocasião, 
que se a zona rural não bene-
ficiar dos ofícios do SENSAP, 
sobretudo no capítulo dos in-
cêndios, os esforços em curso 
para desenvolvimento dos 
distritos poderão ser perdi-

Nyusi desafia “Salvação Pública” a investir na expansão

O GOVERNO anunciou on-
tem, em Maputo, a prisão 
imediata aos infractores en-
volvidos em acidentes de 
viação com culpa grave que 
resulte em óbito. Aliás, esta é 
uma de entre várias medidas 
extraordinárias anunciadas no 
quadro da prevenção e com-
bate à sinistralidade rodoviária 
no país.

No quadro das mesmas 
medidas, serão sujeitos à pri-
são imediata, os casos de  ul-
trapassagem irregular, con-
dução sob efeito de álcool, 
velocidade acima de 20Km 
do limite máximo estabeleci-
do para a via em que circula e 
cruzamento irregular de veí-
culos, entre outros, à luz do 
disposto no Código de Estrada 
em vigor.

O porta-voz do Ministério 
dos Transportes e Comunica-
ções  (MTC), Ambrósio Sitoe, 
justificou, em conferência de 
imprensa, convocada espe-
cialmente para o efeito, como 
postura mais contundente na 
aplicação das penas previstas 
na legislação vigente, face à 
tendência crescente do nú-
mero de sinistralidade rodo-
viária no país.

“Durante o primeiro se-
mestre deste ano, ocorreram 

496 acidentes de viação que 
resultaram em 343 óbitos e 
973 feridos, entre graves e li-
geiros. Em comparação com 
igual período do ano passado, 
o número evoluiu em 9%, os 
óbitos em 4% e feridos graves 
em 36%”, revelou a fonte.

O Ministério dos Trans-
portes e Comunicações de-
cidiu ainda interditar o novo 
licenciamento do transporte 
interdistrital para  veículos de 
15 lugares em distâncias su-
periores a 100 Km e limitar a 
duas renovações aos veículos 
já licenciados.

Em relação a este ponto, 
Ambrósio Sitoe explicou que 
o ministério está a trabalhar 
com os parceiros de coopera-
ção para encontrar soluções 
adequadas, no que diz respei-
to à criação de condições para 
alocação de veículos que pos-
sam percorrer essas distâncias 
em melhores condições de se-
gurança.

O MTC anunciou ainda to-
lerância zero à condução sob 
efeito de álcool e drogas, re-
forçando a recente instrução 
do Comando-geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), que reintroduz ime-
diatamente a realização do 
teste de álcool na condução.

A partir de agora, à luz das 
novas medidas, será apreen-
dido o documento de iden-
tificação do veículo que for 
encontrado a circular sem 
oferecer as condições de se-
gurança exigíveis nos termos 
da lei. Igualmente, segundo o 
porta-voz ministerial foi de-
terminada a cessação do título 
de condução aos transgresso-
res que cometerem contra-
venções médias e graves, as-
sim como a responsabilização 
civil do condutor envolvido 
em acidentes de viação, fi-
cando obrigado a indemnizar 
o lesado, incluindo o Estado, 
pelos danos resultantes desta 
violação e sujeito à reparação 
dos  danos causados no pa-
trimónio e infra-estruturas 
públicas.

Adicionalmente, passa a 
ser implementada a obrigato-
riedade da frequência do curso 
de segurança rodoviária aos 
condutores sancionados com 
pena  acessória da inibição 
de condução devido a infrac-
ções médias ou graves, como 
condição para a restituição da 
carta apreendida, devendo se 
privilegiar conteúdos sobre a 
condução defensiva e outras 
boas práticas de segurança e 
partilha da via pública.

DA PRISÃO IMEDIATA AO PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES

Governo endurece 
medidas para conter 
acidentes de viação

Acidentes continuam a ceifar vidas no país
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“Uma vida ou objecto de 

valor político, social e eco-
nómico consumido pelo fogo 
implica que façamos reinves-
timento, onde já tínhamos 
alcançado progressos, pelo 
que é necessário aproximar os 
serviços e alocar meios huma-
nos capacitados nos locais de 
maior risco”, admoestou.

Reconheceu, seguida-
mente, o sentido de missão do 
SENSAP e instou para aprimo-
rarem o salvamento aquático e 
rápida resposta aos acidentes 
de viação, propondo o estabe-
lecimento de parcerias com os 
serviços de salvação pública de 
outros países para realização 
de capacitações.

Advertiu que uma das 
principais causas de incêndio 
no país tem sido o problema de 
corrente eléctrica, fora o mau 
manuseamento de diversas 
fontes energéticas no interior 
de casas, pelo que é necessário 
se apostar na educação e sen-
sibilização da sociedade para 
se prevenirem melhor.

Disse, ainda, que a forma-
ção em matéria de prevenção e 
combate a incêndios deve ser 
abrangente nas instituições 
públicas e empresas, exem-
plificando existirem extinto-
res fora do prazo em algumas 
organizações e em outras nem 
todos sabem manusear.

VICTOR MACHIRICA

CERCA de 1,8 milhão de agre-
gados em situação de pobreza 
foram assistidos, nos últimos 
três anos, no país, 622.093 dos 
quais nos programas regulares 
e os restantes 1,1 milhão no 
âmbito das acções visando re-
duzir o impacto da Covid-19 e 
desastres naturais.

Os dados representam 84 
por cento da meta definida 
no Programa Quinquenal do 
Governo (PQG-2020-2025). A 
informação foi avançada on-
tem, pela ministra do Género, 
Criança e Acção Social, Nyele-
ti Mondlane, no VII Conselho 
Coordenador do sector, no 
distrito de Gondola, em Ma-
nica. 

Com efeito, Nyeleti Mon-
dlane disse terem sido efec-
tuadas transferências sociais 
e monetárias no âmbito do 
Programa Apoio Social Direc-
to (PASD) visando a redução 
do impacto da pandemia da 
Covid-19, dos ciclones Idai e 
Kenneth, bem como da acção 
dos terroristas na província de 
Cabo Delgado.

Estas acções, segundo 
a governante, permitiram 
minorar o sofrimento dos 
agregados familiares mais 
vulneráveis, nomeadamen-
te, os chefiados ou vivendo 
com pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, com doen-
ças crónicas e degenerativas, 

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

Assistência social abrange
mais de 1,8 milhão de famílias

crianças órfãs e agregados 
chefiados por mulheres grávi-
das e sem fonte de renda.

Paralelamente, segundo 
Nyeleti, foram promovidas ac-
ções de protecção dos direitos 
da criança, assistência multi-
forme, prevenção e combate à 

violência, uniões prematuras, 
para que a rapariga cresça num 
ambiente saudável e tenha um 
desenvolvimento integral e 
harmonioso.

À luz da Estratégia Nacio-
nal de Segurança Social Básica 
(2016-2024) foram imple-

mentados os programas de as-
sistência social e prosseguidas 
as intervenções para reforçar 
a resiliência dos agregados 
familiares em situação de po-
breza e vulnerabilidade às ca-
lamidades.

No evento que decorre sob 

o lema “Investindo na Pro-
tecção Social e Igualdade de 
Género, Contribuímos para o 
Desenvolvimento Inclusivo”, 
a ministra Nyeleti afirmou ser 
necessário que o sector, à luz 
deste lema, avalie as acções 
realizadas em prol da promo-
ção da igualdade de género, 
protecção social e desenvolvi-
mento da criança, além de re-
flectir sobre o papel do sector 
no empoderamento e inclusão 
social dos grupos mais vulne-
ráveis da população.

Por isso, defendeu a inten-
sificação das acções tendentes 
à promoção da estabilidade da 
família, dos direitos da crian-
ça, da mulher, da rapariga, da 
pessoa idosa e com deficiên-
cia, prevenção e combate às 
uniões prematuras, à violência 
baseada no género e à mendi-
cidade. 

Na óptica da governante, 
a inclusão social alcança-se 
com o respeito pelos direitos 
humanos e empoderamento 
dos grupos-alvo do sector, 
sendo esta a condição funda-
mental para desenvolvimento 
sustentável de Moçambique. 

Realçou que o Governo 
prioriza a melhoria dos indi-
cadores de desenvolvimento 
económico e social do país, 
através da adopção de instru-
mentos normativos e progra-
máticos e do fortalecimento 
das acções com impacto nos 
grupos-alvo.

O SECTOR da Educação e De-
senvolvimento Humano acaba 
de receber 700 mil dólares (cer-
ca de 48 milhões de meticais) 
para investir na construção e 
apetrechamento de escolas, 
com impacto na melhoria da 
qualidade de ensino.

A disponibilização do dona-
tivo, pela Agência dos Estados 
Unidos da América (EUA), foi 
marcada pela assinatura de um 
memorando de entendimen-
to, através do qual esta entida-
de passa a integrar o conjunto 
de parceiros de cooperação do 
Fundo de Apoio ao Sector da 
Educação (FASE).

A ministra do pelouro, Car-
melita Namashulua, enalte-
ceu a inclusão da USAID como 
contribuinte efectivo do FASE,  
realçando que o montante vai 
apoiar na concepção conjunta e 

a implementação de actividades 
específicas no âmbito do Plano 
Estratégico de Educação (2020-
2029).

“A tomada de decisão de 
apoio ao FASE é um sinal de-
monstrativo de querer ver uma 
educação de qualidade, inclu-
siva e patriótica no país, pelo 
que nos comprometemos a gerir 
os fundos com transparência e 
equidade”, garantiu Namashu-
lua. 

Para Helen Pataki, directo-
ra da USAID no país, o acordo 
materializa a visão estratégica 
e de longo prazo da agência, 
que  consiste em ajudar os paí-
ses parceiros a tornarem-se 
auto-suficientes, desenvol-
vendo a  capacidade de liderar 
as suas agendas de desenvolvi-
mento.

“O acto de contribuir para 

o FASE consolida a nossa es-
tratégia de financiamento, que 
combina várias abordagens para 
o alcance da meta, de contribuir 
para uma população mais bem 
educada e saudável, particular-
mente aos jovens, mulheres e 
crianças com deficiência” , in-
dicou.

Desde 2012 a USAID tem 
vindo a apoiar o MINEDH  na 
capacitação e orientação dos 
professores e directores de es-
colas, elaboração e distribuição 
de materiais específicos para o 
ensino da leitura nas classes ini-
ciais, entre outras áreas.

A agência adjudicou, recen-
temente, um novo projecto de 
educação denominado “Saber”, 
que vai estender o ensino bilin-
gue às crianças da 4.ª a 6.ª clas-
se, nas províncias de Nampula e 
Zambézia.

Disponíveis mais fundos 
para sector da Educação

AS autoridades sanitárias anuncia-
ram ontem, 40 novas infecções por 
Covid-19, no mesmo período em que 
59 pessoas foram declaradas livres da 
doença.

O Ministério da Saúde (MISAU) in-
dica que os infectados foram extraídos 

de 811 casos suspeitos e contactos de 
casos positivos, representando uma 
positividade de 4.93 e uma taxa acu-
mulada de 16,79 por cento.

O documento aponta para o regis-
to de três altas hospitalares e um novo 
internamento, elevando para 10, o 

número de pacientes que seguem sob 
cuidados médicos. Assim, o país tem 
actualmente 285 casos activos.

Mantém-se em 2215 o cumulativo 
de vítimas mortais. Entre quarta-fei-
ra e ontem, 5340 pessoas tomaram 
a primeira e segunda dose da vacina 

contra a Covid-19 e um cumulativo 
de 546.430 já recebeu a dose de re-
forço.

De acordo com a nota, 14.608.380 
milhões de pessoas estão completa-
mente vacinadas e a cobertura vacinal 
estava fixada em 96 por cento.

País regista mais 40 casos de Covid-19

Acordo formaliza integração da USAID no apoio à Educação
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 29 de Julho de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

OS munícipes da cidade de Nam-
pula elogiam o Conselho Muni-
cipal pelo início do tapamento 
de buracos em algumas das ruas 
e avenidas mais degradadas da 
urbe com recurso ao asfalto, que 
acreditam que vai conferir dura-
bilidade às vias.

O elogio surge pelo facto de 
no mês passado a edilidade ter 
tapado buracos com saibro, que 
no entender dos munícipes não 
oferecia a qualidade e durabili-
dade que se pretendem.

Cumuaha Henriques, que 
mora no bairro de Muhala-Ex-
pansão, disse estar satisfeita com 
o trabalho do município, por-
quanto o asfalto veio acabar com 
a poeira que havia nas ruas e ave-
nidas provocada pelo saibro.

Fátima Assane, outra muníci-
pe que corroborou as palavras da 
primeira interveniente, acres-
centou que a cidade de Nampula 

está a ficar bonita, e é isso que os 
residentes esperavam dos gesto-
res municipais. 

Outro residente que elogiou 
o actual trabalho que a edilida-
de está a fazer é Albano Viegas, 
o qual referiu que o tapamento 
de buracos com saibro era uma 
vergonha para uma cidade da di-
mensão de Nampula.

Para Fátima Armindo, o mais 
importante é o Conselho Mu-
nicipal estar a dar prioridade às 
vias com mais buracos, como as 
avenidas 25 de Setembro, FPLM, 
Eduardo Mondlane, Samora 
Machel, as ruas Josina Machel, 
Continuadores, entre outras 
cuja conclusão vai melhorar a 
transitabilidade na cidade de 
Nampula.

Residentes louvam tapamento
de buracos nas estradas 

Cumuaha Henriques Fátima Assane

Fátima ArmindoAlbano Viegas

VENDA INFORMAL “SEM CURA”

A morte diária da urbanidade

Nampula é uma cidade que está a virar um bazar informal

ALGUNS vendedores que fala-
ram à nossa reportagem justifi-
caram que a sua movimentação 
do campo deriva do facto de na 
cidade existirem melhores con-
dições de vida e oportunidades 
para ganhos com negócios. Di-
zem que, enquanto não forem 
criadas condições de emprego 
nas zonas rurais ou para o exer-
cício de actividades de geração 
de renda, vão continuar a pro-
curar essas oportunidades na 
cidade de Nampula.

Jorge Manuel, vendedor de 
bambus na Avenida do Traba-
lho, concretamente na zona 
muito movimentada do Nas-
ser, disse que não foi sua esco-
lha vender bambus, que leva da 
região de Imala, no distrito de 
Muecate. Mas refere que, face à 
situação económica e respon-
sabilidade que tem de sustentar 
a família, não tem outra opção 

de sobrevivência senão abraçar 
este negócio. 

De bacia à cabeça e filha às 
costas, Elisa Felisberto vende 
cana-de-açúcar. Faz-se à Ave-
nida do Trabalho às primeiras 
horas da manhã ida do distrito 
de Rapale, percorrendo longas 
distâncias em venda ambu-
lante, que diz ajuda a família 
a sobreviver. “O que acontece 
é que a situação não está boa, 
está mal, o emprego não apa-
rece, por isso não dá ficar lá na 
machamba sentada porque é 
preciso procurar dinheiro para 
custear a escola das crianças, 
comprar medicamentos e ou-
tras coisas, por isso, mesmo 
sabendo que cana-de-açúcar 
suja a cidade, não vou desistir 
de vender”, disse. 

António Mualua vende ca-
pim que leva do recôndito pos-
to administrativo de Corrane, 

no distrito de Meconta. Disse 
à nossa reportagem que com a 
venda da sua mercadoria, que 
todos os dias transporta à cabeça 
da zona suburbana da Muahala-
-Expansão, consegue levar para 
casa pelo menos 60 meticais de 
lucro para alimentar a sua fa-
mília de quatro membros: ele, a 
esposa e dois filhos.

Reconhece que o capim não 
pode ser vendido nas condições 
que vende e na zona urbana, por 
dar má imagem à cidade, mas 
porque é desempregado não 
tem outra saída senão continuar 
com o negócio, tal como fazem 
os outros que vendem barrotes, 
estacas e bambus em vários lo-
cais da cidade de Nampula. 

No Mercado Grossista do 
Waresta, o maior da zona norte, 
além de existirem quantidades 
enormes de bambus, barrotes 
e capim, chama atenção o lixo 

resultante da venda e consumo 
de diversos produtos alimenta-
res trazidos das zonas rurais de 
Nampula, Niassa e Zambézia. 

Por falta da remoção, o mer-
cado encontra-se em péssi-
mas condições de higiene. São 
grandes quantidades de cascas 
de mandioca, cana-de-açúcar, 
laranja, banana e outros produ-
tos alimentares que se encon-
tram acumulados e num estado 
avançado de putrefacção, exa-
lando cheiro nauseabundo. 

Ana Martinho, vendedora 
de mandioca, que traz no dis-
trito de Malema, diz que proi-
bir a venda do seu produto no 
Waresta por causa da imundície 
que traz é “matar” quem sobre-
vive desse negócio ou de outros 
na cidade de Nampula, onde a 
vida é muito cara, por isso ela vai 
continuar a exercer a sua activi-
dade no local.

As histórias para justificar a desordem

A 
IDEIA de que tudo se 
vende na cidade está 
a ruralizar Nampula, 
que se está a trans-
formar num autênti-

co mercado informal, além de 
contribuir para a multiplicação 
de focos de imundície na urbe, 
com o agravante de a limpeza 
ser deficiente. 

São centenas de pessoas de 
diferentes hábitos culturais e 
idas de diversas zonas rurais, 
não só da província de Nam-
pula, como também do Nias-
sa, Cabo Delgado e Zambézia, 
que todos os dias procuram 
a cidade para vender desor-
denadamente nas avenidas, 
ruas e bermas das estradas. 
Bambus, estacas, barrotes, 
cana-de-açúcar, banana, ca-
britos, galinhas, mandioca e 
outros bens levados do campo 
estão a matar a urbanidade da 
chamada capital do Norte. 

A cidade de Nampula 
nunca esteve tão repleta des-
ses produtos do campo como 
nos últimos tempos, que con-
ferem à terceira maior urbe do 
país uma imagem mais rural 

que urbana. 
Há cada vez mais ven-

dedores que se envolvem no 
comércio informal. Um dos 
exemplos mais gritantes é a 
venda, mesmo nos prédios 
e residências localizadas na 
zona central da cidade, de ca-
britos!

A situação tingiu um 
ponto tal que quem chega a 
Nampula fica com a impres-
são de que está numa zona 
rural, o que está associado ao 
facto de a cidade continuar 
a ser destino muito preferi-
do na procura de melhores 
condições de vida, fazendo-
-se esses negócios e outras 
actividades, infelizmente de 
forma desordenada.

É verdade que essas acti-
vidades comerciais garantem 
alguma renda para o sustento 
das famílias, na sua maioria 
desfavorecidas, mas quem de 
direito já devia ter feito algo 
com vista a disciplinar a sua 
prática, para o bem da cidade.

Até porque, conforme 
impõe o código de postura 
camarária da cidade de Nam-

pula, os vendedores já deviam 
ter sido retirados desses lo-
cais de forma compulsiva, tal 
como tem acontecido com os 
que vendem roupa e outros 
bens nas ruas e passeios.   

A Avenida do Trabalho, a 
mais movimentada da cidade 
de Nampula; o Mercado do 
Waresta; a estrada Nampula-
-Liupo; o bairro de Muatala; 
e zona do Nasser são alguns 
dos locais mais críticos, onde 
a circulação de viaturas e pes-
soas tem sido muito difícil 
devido aos montes de bam-
bus, barrotes e estacas de paus 
acumulados há muito tempo. 

Por outro lado, em cer-
tos locais da cidade onde se 
vendem laranjas, banana, 
mandioca, cana-de-açúcar, 
amendoim, batata-doce e 
outros produtos alimenta-
res trazidos todos os dias em 
grandes quantidades das zo-
nas rurais da região, a falta 
de limpeza do lixo das cascas 
leva à existência de muitas 
moscas e mosquitos, que até 
invadem residências e esta-
belecimentos comerciais. 

Cabritos são vendidos neste mercado e nos prédios 

ALGUNS vendedores disseram à 
nossa reportagem que reconhe-
cem que estão expostos todos 
os dias aos riscos de acidentes de 
viação ao exercerem a sua activi-
dade nas avenidas e bermas das 
estradas, porém ignoram-nos, 
pois, para eles, a luta permanen-
te pela sobrevivência é que fala 
mais alto. 

Jorge Manuel contou que 
no local onde desenvolve a 
sua actividade é frequente a 
ocorrência de acidentes de 
viação como atropelamen-
tos, tendo destacado um si-
nistro rodoviário que se re-
gistou no início desta semana 
envolvendo uma viatura de 
transporte colectivo, que 
resultou na morte de uma 
pessoa e ferimento de duas. 
Mesmo assim, o interlocutor 
diz que prefere ser atropelado 
a deixar de vender bambus e 
estacas de paus, que é o seu 
ganha-pão diário.

Riscos de acidentes de viação

Ângelo Lourenço, vendedor 
de barrotes em Muhala-Expan-
são, disse que semana passada foi 

atropelada uma pessoa que teve 
ferimentos graves, que na altura 
pretendia comprar barrotes, por 

um carro que vinha à alta veloci-
dade e conduzida por um indiví-
duo sob efeito de álcool.

A cana-de-açúcar tem mercado na cidade 

Saneamento nulo
UM dos grandes problemas com que os 
locais de venda desses materiais e pro-
dutos alimentares vindos do campo se 
debatem é a falta de saneamento básico, 
pois não possuem sanitários públicos, 
apesar de, segundo eles, pagarem taxa 
diária de dez meticais ao Conselho Mu-
nicipal.

De facto, numa ronda pelos locais, a 
nossa reportagem constatou que em to-
dos eles não existe sequer um único sa-
nitário público. Por isso, os vendedores e 
clientes têm recorrido às acácias, muros 
de vedação de residências e instituições 
privadas e públicas para satisfazer as 
necessidades fisiológicas, criando um 

ambiente mal cheiroso e que propicia a 
contaminação de doenças.

“É verdade que estamos a vender nas 
bermas das estradas para a nossa sobre-
vivência, mas pelo menos o município 
devia construir sanitários públicos. Se 
são locais expressamente proibidos para 
a venda, por exemplo, de bambus, então 
porque nos cobram taxa diária? Aliás, 
sempre exigimos isso aos fiscais da edi-
lidade, mas continuamos com o sanea-
mento precário”, disse Moisés Duarte, 
vendedor de estacas na zona do Waresta. 

No mercado do Nasser, um dos 
maiores da cidade de Nampula, apurá-
mos que, dada a gravidade da situação 

de saneamento do meio, o município 
prometeu no ano passado construir um 
sanitário público que teria água, no en-
tanto, até agora, a promessa não foi con-
cretizada. 

MUNICÍPIO NÃO SE PRONUNCIA
CONTACTOS ao Conselho Municipal 

da Cidade de Nampula não resultaram 
por indisponibilidade da pessoa indica-
da para responder às nossas perguntas.

Entretanto, o que se sabe é que em 
2021 o presidente da autarquia, Paulo 
Vanhale, disse que não iria permitir a 
venda de mangas, laranjas, mandioca e 
outros produtos alimentares em locais 
impróprios da cidade, para evitar lixo.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, S.A. (BCI)

Sede: Avenida 25 de Setembro, número 4, cidade de Maputo

Matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais 

de Maputo, sob o número 8.571

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a Assembleia Geral 
de Accionistas do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI), 
para reunir em sessão extraordinária, a ter lugar no dia 2 de Se-
tembro de 2022, pelas 10.00 horas, na respectiva sede social, 
sita na Avenida 25 de Setembro, número 4, na cidade de Maputo, 
em interconexão por videoconferência e aplicação Zoom com as 
sedes da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), do Banco BPI, S.A. 
e outros endereços sitos em Moçambique e Portugal, com os se-
guintes pontos de agenda, todos a serem objecto de apreciação e 
deliberação dos accionistas:

1. Eleição de membro do Conselho de Administração;

2. Quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade, sobre 
os quais os senhores accionistas entendam deliberar ao abrigo 
do disposto no nº 3, do artigo 128º, do Código Comercial.

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

6687

6693

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Limitado
Ref: MINEDH – 116/22/DAQUI/CL/B

Fornecimento de Produtos e Materiais para a Prevenção da Covid - 19

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida as empresas interessadas e elegíveis a 

apresentarem propostas, fechadas, para o Fornecimento de Produtos e Materiais para a Prevenção 

do Novo Coronavírus.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 

Concurso ou levantá-los no endereço abaixo a partir do dia 1 de Agosto de 2022, durante as 

horas normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável de 1.000,00 
MT na seguinte conta bancária:

•	 Banco: Standard Bank
•	 Moeda: MZN
•	 Conta Nº.: 108-202374-100-8
•	 NIB: 000301080202374100805

2. O período de validade das Propostas será de 90 dias.

3. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 16 de 
Agosto de 2022, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições 

Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar

Telefone (+258) 21 490335 - Email:aquisicoes.minedh@gmail.com  

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 Julho de 2022

A EXPLORAÇÃO de recursos naturais na 
província de Tete deve ser feito mediante 
um respeito escrupuloso da legislação so-
bre esta matéria vigente no país.

Esta chamada de atenção foi feita há 
dias pela secretária de Estado na pro-
víncia de Tete, Elisa Zacarias, que exigiu 
maior colaboração entre as autoridades 
governamentais, empresas operadoras 
deste sector e as lideranças comunitárias 
de modo a prevenir e/ou facilmente gerir 
a ocorrência de possíveis conflitos.

Elisa Zacarias falava na abertura de 
uma formação de membros da sociedade 
civil sobre análise e resolução de conflitos, 
mediação e diálogo, bem como monitoria 
de gestão de recursos naturais.

“É nossa expectativa, como Gover-
no, que o fruto deste treinamento sobre a 
resolução de conflitos resulte na partilha 
das diversas experiências, colaboração e 

aprendizagem mútua entre as autorida-
des comunitárias, os agentes económi-
cos, empresa de exploração dos recursos 
naturais para que observem a legislação”, 
pediu.

A governante garantiu que o Conselho 
dos Serviços Provinciais de Representa-
ção do Estado tem sensibilizado as comu-
nidades abrangidas pela exploração dos 
recursos naturais, quer mineirais, fau-
nísticos, florestais e aquáticos, para que 
não haja conflitos e violação dos Direitos 
Humanos.

Reconhece que a exploração dos re-
cursos naturais tem contribuído para 
ganhos como aumento das receitas fiscais 
na província, criação de postos de traba-
lho, entre outras valências, mas diz ser 
necessário o reforço da capacidade dos 
actores locais para uma melhor monitoria 
sobre o respeito da lei.

Na ocasião, Dércio Alfazema, do IMD, 
destacou que, não obstante o processo de 
exploração dos recursos naturais já estar a 
decorrer há cerca de 10 anos na província 
de Tete, ainda prevalecem desafios, so-
bretudo ligados às comunidades.

“De um total de 19 áreas de ocorrên-
cia de carvão no país, 18 localizam-se na 
província de Tete. No entanto, a explo-
ração deste e outros recursos tem estado 
associada a situações de violação dos di-
reitos da comunidade, que acabam em 
situações de conflito. É preciso que os lí-
deres comunitários estejam devidamente 
preparados para lidar com as dinâmicas 
do sector extrativo, de modo a promover 
acções que concorram para a prevenção 
destes conflitos”, disse, destacando si-
tuações de reassentamento inadequado e 
desrespeito de normas sociais e culturais 
das comunidades.

O PROGRAMA “Emprega”, 
implementado pela Secretaria 
do Estado da Juventude e Em-
prego (SEJE), tem disponíveis 
750 milhões de meticais para 
financiar 500 projectos juvenis 
até 2024.

Este é um dos programas, 
na fase piloto, em avaliação 
no III Conselho Coordenador 
da Secretaria do Estado da Ju-
ventude e Emprego, evento 
de dois dias que arrancou na 
manhã de ontem em Matiba-
ne, distrito de Mossuril, pro-
víncia de Nampula.

O secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswal-
do Petersburgo, afirmou, na 
abertura, que o mandato ins-
titucional é o de procurar so-
luções.

“O investimento na for-
mação profissional visa dotar 

os jovens de competências 
para responderem àquilo que 
o mercado procura”, afirmou.

“Vamos continuar a dialo-
gar para levar esta mensagem 
de esperança que os jovens 
devem acreditar no trabalho 
de busca de conhecimento, 
de patriotismo, e também de 
combate às drogas, casamen-
tos prematuros e todos os ma-
les”, anotou.

Segundo Petersburgo, há 
que acelerar o passo e abran-
gência dos programas, porque 
a juventude clama por mais e 
melhor.

“Não podemos ficar indi-
ferentes, com críticas ou elo-
gios, os resultados que alcan-
çamos ficam para a história 
e a história é testemunha. O 
nosso foco é o presente e o fu-
turo, não nos podemos deixar 

desviar. Estas reacções devem 
servir para nos dar força, co-
ragem e muita motivação para 
continuarmos a fazer o me-
lhor e a melhorar as nossas in-
tervenções”, acrescentou.

Petersburgo lembrou o 
contexto em que decorre a 
execução do Plano Quinque-
nal do Governo e as diversas 
iniciativas presidenciais vi-
radas ao desenvolvimento de 
Moçambique.

“Apesar das adversidades 
que chocam o dia-a-dia do 
cidadão moçambicano e de 
forma particular a vida dos 
jovens, o Presidente da Re-
pública tem sabido liderar os 
destinos dos moçambicanos 
e a trazer soluções”, apontou.

A Secretaria do Estado da 
Juventude e Emprego leva a 
cabo diversos programas e 

medidas activas de promo-
ção do emprego e bem-estar 
para jovens, como o Fundo 
de Apoio às Iniciativas Ju-
venis (FAIJ), “Meu Kit, Meu 
Emprego”, “Emprega”, “Eu 
Sou Capaz” e “Prémio Jovem 
Criativo”.

O FAIJ, no seu terceiro 
ano de execução, vai esten-
der a sua acção para mais 20 
distritos com um valor de 33 
milhões de meticais, a que 
se somam os 66 milhões de 
2020/2021.

Destaque vai ainda para 
o programa “Eu Sou Capaz”, 
que tem como patrona a Pri-
meira-Dama da República, 
Isaura Nyusi, e que incide na 
retenção da rapariga na escola 
e até 2024 deverá entregar 400 
mil uniformes escolares e 191 
mil bicicletas em todo o país.

O 
DESDOBRAMENTO 
das Forças Combi-
nadas na província 
de Cabo Delgado 
tem estado a resultar 

na descoberta e eliminação das 
bases dos terroristas.

Esta informação foi avan-
çada pelo Coronel do Exército 
Gonçalves Muiambo, subli-
nhando que em Cabo Delgado 
o inimigo não tem uma estru-
tura formada, daí que na sua 
fuga precipitada tende a dis-
persar-se, mas sem poder de 
força e de fogo.

É por isso que, segundo 
Gonçalves Muiambo, as incur-
sões que realizam, de forma tí-
mida, têm sido mais para gerar 
medo no seio da população e 
roubar produtos alimentares 
nas aldeias.

Reconhecendo que os ter-
roristas que actuam em Cabo 
Delgado fazem-no ao estilo 
de guerrilhas, o coronel expli-
cou que, mesmo assim, as suas 
táticas e manobras têm sido 
descobertas e aniquiladas pelas 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), com o apoio da Missão 

Militar da SADC (SAMMI) e das 
tropas do Ruanda, a garantir 
paz e segurança na zona.

“Numa operação combi-
nada, tal como a que está em 
curso em Cabo Delgado, tor-
na-se difícil abater o inimigo, 
porque ele ataca em forma de 
guerrilha, ou seja, não tem 
estrutura própria”, explicou 
Muiambo, durante uma pales-
tra subordinada ao tema Ope-
rações Combinadas – Desafios 
e Oportunidades para a Inte-
roperabilidade e Projecção de 
Forças para a Componente de 

CABO DELGADO

FDS neutralizam
ataques terroristas

A força de fogo das FDS está a aniquilar os terroristas

Defesa da CPLP [Comunidade 
de Países de Língua Portugue-
sa], que teve lugar quarta-feira 
em Maputo.

Os ataques terroristas em 
Cabo Delgado já causaram 
um número superior a 2500 
mortos e forçaram outras 850 
mil pessoas a procurar refúgio 
noutras regiões consideradas 
mais seguras do país.

Segundo Muiambo, em 
estratégia militar a operação 
combinada é mais fácil para 
atacar a um alvo já detectado.

Desde Julho de 2021 a ope-
ração combinada combate os 
terroristas, que desde Outu-
bro de 2017 efectuam ataques 
em alguns distritos de Cabo 
Delgado. Nos últimos tempos 
regista-se uma redução signi-
ficativa graças à intervenção 
das FDS com os seus parceiros 
militares.

A palestra tinha como ob-
jectivo analisar os desafios 
decorrentes das operações 
combinadas para a interope-
rabilidade e projecção de forças 
para a componente de defesa 
da CPLP.

Organizada pelo Centro de 
Análise Estratégica (CAE) da 
CPLP, instituição sedeada na 
capital moçambicana Mapu-
to, a palestra também foi uma 
oportunidade partilhar estudos 
no domínio da estratégia de 
defesa da comunidade.

“Emprega” financia projectos
juvenis com 750 milhões/mt

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Governo de Tete pede 
respeito pela legislação
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Solicitação de Manifestação de Interesse (EOI)

Construção da Biblioteca do Instituto Superior Dom Bosco (ISDB) Empreitada

O programa ProEducação da Cooperação Alemã implementado pela GIZ e cofinanciado pela NORAD, 
pretende contratar um empreiteiro para a construção da Biblioteca no Instituto Superior Dom Bosco (ISDB). 
O objeto de trabalho inclui amplamente a construção das instalações que inclui obras associadas com civil, 
geotecnia, estruturas, arquitetónica, interior, proteção contra incêndio, AVAC, mecânica, elétrica, etc.
Sendo assim, convida-se as empresas de construção detentoras de Alvará da VII Classe passado pelo 
MOPHRH a submeter Manifestações de Interesse (EOI) em envelopes lacrados até dia 21.08.2022 para o 

seguinte endereço:

Av. Francisco Orlando Magumbwe Nº976

Tel. 21 491245

Maputo, Moçambique

O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com os nacionais. Apenas empre-
iteiros elegíveis serão convidados a submeter a proposta técnica e financeira. Para pedido de esclareci-
mento devem entrar em contacto com:

Por favor, usar a seguinte referência  “83415301 - Construção da Biblioteca ISDB”.

E ainda, os empreiteiros interessados devem preencher o questionário abaixo e fornecer as respectivas 
cópias de documentos de suporte.

Descrição Informação a ser fornecida pelo empreiteiro

1 Nome, perfil, gestores da empresa, NUIT e
endereço

2 Pessoa de contacto (nome, função, tele-
fone e email)

3 Endereço do estaleiro.

4 Registro comercial atualizado

5 Estatutos publicados no boletim da re-
publica
atualizado

6 Alvará (de sétima classe)

7
Apresentação de 3 obras acima de 
100.000.000,00
(Cem milhões de meticais) e carta 
abonatória

8 Demostração financeira e fiscal nos últi-
mos 3 anos

2021:
2020:
2019:

9 Número de Trabalhadores nos últimos 3 
anos

2021: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2020: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….
2019: Trabalhadores fixos …… Trabalhadores eventuais ….

10 Capacidade de contrair crédito Valor de crédito ……………. Data …/…/… Banco …………
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UNOCHA Vagas Abertas em Moçambique

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique pretende recrutar 

para o Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA, em 

Inglês) Oficiais de Assuntos Humanitários Nacionais, Oficial de Gestão de Informação, 
Oficiais nacionais de Acesso, Associado de Segurança Local, Assistente Especial para 
Chefe de Escritório, Oficial Administrativo Nacional, Associado Administrativo e 
Motoristas por um período inicial de um ano, com possibilidade de renovação.

O Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA) e responsável 

pela coordenação de ajuda humanitária de acordo com a resolução da Assembleia Geral das 

Nações Unidas 46/82 e resoluções subsequentes.  OCHA está presente em Moçambique 

para apoiar na coordenação da ajuda humanitária.  

Títulos dos Postos: 

 4756| Oficial Nacional de Administração (Maputo)

 4752| Assistente Especial para Chefe de Escritório (Maputo)

 4885| Associado Administrativo (Pemba)

 4883| Associado Administrativo (Maputo)

 4882| Associado de Segurança Local (Pemba) 

 4870| Oficial Nacional de Campo (Maputo)

 4869| Oficial Nacional de Campo (Pemba)

 4861| Oficial Nacional de Acesso ao Campo (Pemba) 

 4881| Motorista (Maputo)

 4878| Motorista (Pemba)

         | Oficial de Gestão de Informação (Maputo)

         | Oficial de Relatórios e Comunicações (Maputo)

                                                       

Número de Vagas: 12

Duração inicial do contrato: 1 ano com possibilidade de extensão

Localização do posto: Maputo e Cabo Delgado

Tipo de contrato: FTA

Nível: NOB/NOA/G6/G2

Prazo-limite para aplicação: 11 de Agosto de 2022

Candidatos elegíveis: Nacionais (moçambicanos ou residentes em Moçambique)

Como candidatar-se? Pelo link abaixo, indicando o nome, (o número) e a localização da 

posição pretendida:

https://www.undp.org/pt/mozambique/empregos 
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AS instituições públicas regis-
taram uma melhoria signifi-
cativa no primeiro semestre 
deste ano no atendimento ao 
público, quando comparado ao 
mesmo período de 2021, o que 
resulta na realização de acções 
de fiscalização permanentes.

A conclusão é da Inspec-
ção-Geral da Administração 
Pública (IGAP), depois de ter 
realizado, nos últimos seis me-
ses, 302 acções de fiscalização, 
inspecção e monitoria aos ór-
gãos centrais, de governação 
descentralizada e locais.

Numa conferência de im-
prensa realizada ontem, em 
Maputo, o porta-voz da IGAP, 
Célio Ngoca, indicou que 20 
destas acções foram extraor-
dinárias e sem aviso prévio, 
tendo culminado com a cons-
tatação de irregularidades con-
sideradas não graves.

Explicou que as acções ins-
pectivas incidiram mais sobre 
as instituições cuja nature-

za implica maior procura de 
utentes como, por exemplo, 
as de emissão de documentos, 
onde as melhorias justificam-
-se com a aplicação de novos 
mecanismos criados no âmbi-
to da prevenção contra a Co-
vid-19, realçando-se ao recur-
so aos sistemas de atendimento 
digital.

Entretanto, Célio Ngoca re-
velou que a sua instituição está 
preocupada com as oscilações 
que se verificam no sistema in-
formático instalado nos servi-
ços de conservatórias e registos 
notariados, sobretudo as que se 
verificam na emissão de regis-
tos criminais. Esta situação tem 
estado a provocar constrangi-
mentos aos utentes em quase 
todo o país.

“Pensamos que a maior 
parte das irregularidades cons-
tatadas é facilmente suprível, 
sendo necessária apenas uma 
questão de reorganização des-
sas instituições com base nas 

recomendações que deixa-
mos”, observou, garantindo 
depois que “os nossos inspec-
tores, a nível da delegações 
provinciais, continuarão a fa-
zer esta monitoria”.

Em termos gerais, “das 302 
inspecções que fizemos refe-
rência 47 foram feitas ao nível 
dos órgãos centrais, abrangen-
do ministérios, fundos, fun-
dações e institutos. Outras 255 
acções de fiscalização, inspec-
ção e monitoria tiveram lugar 
ao nível das delegações provin-
ciais”, detalhou Célio Ngoca.

Durante o período em ba-
lanço a Inspecção-Geral da 
Administração Pública destaca 
a acção realizada no Ministé-
rio da Educação e Desenvol-
vimento Humano (MINEDH), 
quando chefiou a comissão de 
inquérito que foi encarregue a 
responsabilidade de averiguar 
os contornos que ditaram a 
produção do livro da 6ª classe 
com erros graves.

“Para além daquilo que 
foi anunciado pelas entidades 
competentes, foram detecta-
dos alguns indícios de ilícitos 
criminais neste processo e, por 
conta disso, o relatório foi re-
metido ao Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) 
para o devido apuramento”, 
acrescentou a fonte.

No quadro da articulação 
com o GCCC, a autoridade 
com poderes inspectivos da 
Administração Pública no país 
remeteu àquele órgão, de 2021 
a esta parte, 12 relatórios resul-
tantes de actividades realizadas 
e que indiciavam “algumas” 
irregularidades com carácter 
criminal.

Destes relatórios, infor-
mou que seis resultaram em 
acusações, três estão ainda em 
instrução e as outras restantes 
três foram arquivadas, por te-
rem sido considerados impro-
cedentes os indícios criminais 
neles constantes.

M
OÇAMBIQUE rei-
tera o compromis-
so de continuar a 
materializar e con-
solidar os princí-

pios da boa governação, defen-
didos pelo Mecanismo Africano 
de Revisão de Pares (MARP).

O compromisso foi assu-
mido ontem, em Maputo, pela 
Ministra dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação, Verónica 
Macamo, na cimeira virtual 
extraordinária dos Chefes de 
Estado e de Governo dos paí-
ses-membros do Mecanismo 
Africano de Revisão de Pares 

(MARP), na qual participou em 
representação do Presidente da 
República, Filipe Nyusi.

Como uma das acções 
para materializar este acor-
do, Verónica Macamo desta-
cou que, após a segunda ava-
liação em 2019, o país iniciou 
o processo de implementação 
das recomendações, cujo re-
latório de progresso foi apre-
sentado durante a 29ª Cimei-
ra do Mecanismo Africano de 
Revisão de Pares realizada em 
Fevereiro de 2021.

Dentre progressos citados 
no domínio da democracia e 

governação política, Veró-
nica Macamo apontou a im-
plementação do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacional, 
assinado em Agosto de 2019, 
com base no qual decorre o 
processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegra-
ção (DDR) das forças resi-
duais da Renamo.

“A nossa participação 
nesta cimeira reflecte o com-
promisso e apoio inequívoco 
da República de Moçambique 
a este mecanismo, que visa 
aprimorar a governação políti-
ca e económica em África bem 

País reitera compromisso 
de consolidar 
a boa governação

Verónica Macamo na cimeira virtual dos países-membros do MARP

como partilhar as boas práti-
cas e os desafios com que nos 
confrontamos, rumo ao desen-
volvimento dos nossos países, 
consubstanciado na Agenda 
2063 da União Africana”, disse 
Macamo.

A governante felicitou as 
repúblicas do Quénia e do Dji-
buti, por terem desencadeado 
e concluído, com sucesso, o 
processo de avaliação dos seus 
países que de forma transpa-
rente documentam, através 
dos respectivos relatórios, os 
progressos alcançados e as boas 
práticas nas diferentes áreas te-
máticas.

Verónica Macamo agra-
deceu ainda o apoio de todos 
os Estados-membros o voto 
endossado a Moçambique na 
eleição, no dia 9 de Junho de 
2022, em Nova Iorque, para 
membro não permanente do 
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas.

Face a esta eleição, a mi-
nistra dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação reiterou 
o compromisso de contribuir 
activamente nos esforços de 
promoção da paz e estabilida-
de em África, na agenda do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

“Seremos a voz dos paí-
ses africanos que procuram 
edificar um futuro pacífico e

próspero para todos”, 
frisou.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Fiscalização permanente 
melhora atendimento ao público

PARA 2023

Executivo de Gaza
planifica orçamento
O CONSELHO Executivo Provincial de 
Gaza propõe pouco mais de 384,88 mi-
lhões de meticais para a materialização 
das actividades do Plano Económico e 
Social (PES) do próximo ano.

Segundo o plano, apresentado na 
IX Sessão Ordinária da Assembleia Pro-
vincial, deste valor, 316,67 milhões de 
meticais serão canalizados para a des-
pesa de funcionamento e 68,22 milhões 
para investimentos.

A despesa com o pessoal está orça-
da em 250 milhões. No que diz respeito 
ao pagamento de salários e remunera-

ções prevê-se que aumente em cerca 
de 32 milhões, ou seja, no próximo ano 
o Executivo vai gastar 194.66 milhões, 
contra 163 milhões aprovados para 
2022.

Os dados apresentados indicam que 
o Executivo vai receber 110 milhões de 
meticais, a Assembleia Provincial 50 
milhões e cerca de 29 milhões serão 
para atender as questões do Gabinete 
do Governador.

Entretanto, a meta de arrecadação 
da receita é de 6,07 milhões de meti-
cais, contra 6,03 milhões de meticais 

previstos para o ano 2022, havendo um 
crescimento de apenas 0,65 por cen-
to. Ao passo que na área económica 
espera-se que a produção global atinja 
64.740,69 milhões de meticais, mais 
4,57 por cento face a 2022.

Estes limites orçamentais, segundo 
a governadora Margarida Mapandze-
ne Chongo, ainda não representam o 
desejável, mas mostram sinal de uma 
ligeira melhoria, tendo em conta que 
muitas direcções provinciais no pre-
sente ano não têm orçamento para in-
vestimentos.
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A empresa chinesa DH Mining Develop-

ment Co., Lda. localizada no Distrito de 

Nipepe, Província do Niassa, é a filial da 
empresa chinesa Ji Nan Yuxiao Group,L-

da. Com o objectivo de melhorar as in-

fra-estruturas locais, e permitir o trans-

porte de pessoas e bens e o desenvolvi-

mento da economia local entre a provín-

cia de Niassa e a província de Nampula, 

a área norte, a DH Company investirá 

na construção de uma ponte sobre o rio 

Lúrio. O comprimento da ponte a ser 

construída é de 307 metros e a sua lar-

gura é de 9,5 metros. Uma vez concluí-

da, a ponte será capaz de acomodar a 

passagem de veículos de grande porte.  

A cerimónia de lançamento da primeira 

pedra teve lugar a 26 de Julho de 2022, 

com a presença do Secretário de Estado 

da Província de Niassa, Dinis Vilancu-

lo, do Administrador Distrital e do Di-

rector de empresa, Cheng Zhong Li.  Na 

cerimónia foi simbolicamente colocada 

a primeira pedra para a construção da 

ponte sobre o rio Lúrio. Ao mesmo tem-

po, foi inspeccionado o andamento da 

construção da planta de beneficiamento 
de grafite DH e a construção da casa de 
reassentamento na área de mineração. 

A empresa está satisfeita com o anda-

mento do projecto e com a construção 

da casa de reassentamento.

Na Cerimónia de Abertura, Dinis Vilan-

culo, Secretário de Estado na província 

de Niassa, procedeu ao lançamento da 

primeira pedra e destacou que a ponte 

vai facilitar a ligação entre as províncias 

nortenhas de Niassa e Nampula, através 

dos distritos de Nipepe e Lalaua.

Frisou que a infra-estrutura vai, igual-

mente, facilitar as trocas comerciais en-

tre populações das duas regiões, uma 

vez que o distrito de Nipepe é potencial 

em produção de amendoim, feijão boer, 

milho e feijão-nhemba.

Aliás, para além de facilitar as trocas 

comerciais, o empreendimento irá en-

curtar a distância que os comerciantes 

percorriam para aquisição de bens di-

Responsabilidade Social da Companhia Chinesa: 
A Ponte Dá um Impulso ao Desenvolvimento Económico Local

versos na cidade de Nampula, o que ac-

tualmente acontece com recurso à via 

Cuamba.

A ponte, segundo o chefe do Conselho dos 

Serviços de Representação do Estado, 

vem responder ao clamor da população 

de Nipepe, manifestado ao Presidente da 

República de Moçambique, Filipe Jacinto 

Nyusi, aquando da sua visita de trabalho 

àquele distrito, em 2019. Orçada em cer-

ca de 7.000.000USD, fundos da empresa 

DH Mining, no âmbito da sua responsab-

ilidade social, cuja execução está a cargo 

do empreiteiro SINO HIDRO, com prazo 

de 12 meses, o processo de construção 

daquela ponte vai garantir a absorção de 

boa parte da camada juvenil de Nipepe 

como mão-de-obra, o que irá permitir a 

melhoria das condições de vida daquele 

estrato social e, consequentemente, das 

suas famílias.

A fábrica de processamento de grafite 
visitada tinha 980m de comprimento x 

48m de largura no total, com 560 conjun-

tos de equipamento concebidos e instal-

ados, e um total de 56.000m2 de estrutura 

de aço e construção de infra-estruturas 

de equipamento, dos quais 26.000m2 

foram concluídos. Foi concebida a cons-

trução de 125 conjuntos de habitações 

de reinstalação com uma área total de 

250.000 metros quadrados.

No futuro, a empresa trará mais 

benefícios à população local e impul-
sionará a economia entre a província 

de Niassa e a província de Nampula. DH 

Mining Development Co.,Lda irá avançar 

em conjunto com a população local.

Assunto: Anúncio de Adjudicação do Concurso 31A001041/CC/nº 15/2022

Nos termos do nº2 do Artigo 33 conjugado com o 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 nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
dos objectos dos Concursos por Cotação, às seguintes firmas:

Concurso n.º Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor da Adjudicação 

Incluindo IVA
Observação

31A001041/CC/

nº 15/2022

GSLA Construções, Lda

Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas para Conclusão do Centro de 

Formação Profissional de Gorongosa: 
Construção do Bloco de Construção Civil 

para as áreas de Pedreiro e Canalização; e 

Nivelamento, Rampa, Corrimão e Passadeira

Lote I-------4.025.025,54Mt Adjudicado

Fcombe Construções, Lda

Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas para Conclusão do Centro de 

Formação Profissional de Gorongosa: 
Construção do Sistema de Abastecimento de 

Água e uma Residência 
 Tipo I

Lote II -----5.792.809,88Mt Adjudicado

31A001041/CC/

nº 16/2022

Point Equipamentos, Lda

Fornecimento de Equipamentos, 

Ferramentas e Utensílios para 

apetrechamento do Centro de Formação 

Profissional de Morrumbala

Lote I-------2.409.569,00Mt

Adjudicado
Lote II------2.863.390,00Mt

Lote III-----4.127.041,00Mt

Geo Systems

Fornecimento de Equipamentos, 

Ferramentas e Utensílios para 

apetrechamento do Centro de Formação 

Profissional de Gorongosa

Lote IV-----4.455.728,27Mt

Adjudicado

Lote V-----11.914.400,00Mt

Lote VI---13.699.889,00Mt

Lote VII----4.908.439,00Mt

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

EDITAL
O Venerando Juiz Conselheiro do Tribunal Administrativo faz saber 

que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

sua publicação, notificando a Empresa Mineira de Muiane, Lda., 
(EMM, Lda), apelante nos Autos de Recurso de Apelação n.˚ 02/2008-
P, interposto contra o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, 

relativamente ao Acórdão n.˚ 103/2007, da I Secção deste Tribunal, 
através do seu representante o senhor. Stephan Pierre Nicolas 
Boisacq, de nacionalidade Sul-Africana, para comparecer, querendo, 

no Cartório do Plenário, onde será notificada de todo o conteúdo 
do douto Acórdão nº 187/2021, de 15 de Dezembro.--------------

E para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que 

vão ser afixados nos lugares designados por lei. .--------------

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito Provincial 
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho

Verifiquei
Juiz Conselheiro Relator

Dr. Rufino Nombora 
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AVISO DE CORTE 

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no 

âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no forne-

cimento de energia eléctrica na na Sexta-feira, Sábado e Domingo, dias 29, 30 e 31 de Julho de 2022, , nos 

seguintes locais e horários: 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 29 de Julho de 2022 

 
Sexta-feira dia 29/07/2022  
 
Cidade de Maputo 

Das 08:00 às 10:00 horas devendo afectar os Bairros Magoanine A, B, C e parte do Bairro das Mahotas. 

 

Sábado, dia 30/07/2022 

 

Província de Maputo 

Das 06:00 às 11:00 horas devendo afectar  o Distrito de Manhiça e os Bairros Muhalaze, 1º de Maio, Ndlave-

la, Ngolhoza, Khongolote, Zona Verde, Boquisso, Mali, Mukatine, Mukapana, Intaka 2, 5mil casas, Nwama-

tibjana, Mathlemele e Sidwava, parte de Intaka 1 e Nkobe. 

 

Domingo, dia 31/07/2022 

 

Cidade de Maputo 

Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar os Bairros Muntanhane, Zintava, Faftine, Minkanhine, Guava, 

Abel Jafar, Papucide, Costa do Sol e Chiango, Condominio Chiango, Bombas Sasol e Armazéns Agility. 

 

Província de Inhambane 

Das 07:00 às 15:00 horas devendo afectar os Bairros B, 19 de Outubro e Mahaque em Vilanculos. 

 

Província de Manica 

Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar a Cidade de Chimoio, Distrito de Vanduzi, o povoado de Choa no 

Distrito de Bárue. 

 

Para efeitos de precaução, todas as instalações deverão ser consideradas como estando permanentemente 

em tensão. 

 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima indicadas, assim como 

para o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do número 2, do artigo 64 do Decreto 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do concurso, de acordo com o 
seguinte:

Concurso nº Designação
Nome do 

concorrente
Valor incluído 

o IVA (Mt)

47F001261/
AD/0037/2022

Empreitada de Obra 
para a conclusão da 
construção do Sistema 
de Abastecimento de 
água de Chidzolomondo, 
no Distrito de Macanga

Victory Infra 
Mozambique, 

Lda
16.876.908,38

Tete, aos 28 de Julho de 2022
O DIRECTOR PROVINCIAL

_________________________________
A Autoridade Competente

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique -  Telef.: + 258-21305528-
Fax: + 258-21- 305528

 e-mail: info@ine.gov..mz

6675
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Anúncio de Concurso Público PWJMOZ/Ref/22034

1. A Peace Winds Japan, adiante designada PWJ, no âmbito da implementação do projecto de “Subsistência 
e Assistência WASH à População Afectada por Conflitos na Província de Cabo Delgado, no Distrito de 
Chiúre, pretende fazer uma distribuição de Kits de Higiene e Dignidade, adquirindo utensílios diversos 
segundo a tabela abaixo: 

2. Utensílios necessários:

Nº Utensílios Nº Famílias Quantidade 
por Família

Quantidade 
total

1 1 kg de Omo em Pó 502 1 502
2 Baldes 20LT C/ Tampa 502 1 502
3 Barra de Sabão Mainato 502 3 1506
4 Lanternas equipadas com painel solar 502 1 502
5 Escova de dente 502 5 2510
6 Colgate 502 3 1506
7 Certeza 502 2 1004
8 Capulana 502 2 1004
9 Corda de 2m (6mm) 502 1 502
10 Calcinhas S/M 502 2 1004
11 Calcinhas M/L 502 2 1004

3. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente pelos seguintes documentos:

a) Alvará de especialidade indicando a categoria e classe;

b) Certidão actualizada de Quitação com as Finanças e Segurança Social;

c) Declaração de compromisso de honra assinada e carimbada.

4. Após a aprovação da proposta vencedora, a Empresa seleccionada deverá fornecer todos itens 
listados e nas quantidades requisitadas até ao dia 19 de Agosto de 2022, no escritório da PWJ em 
Chiúre.

5. Nota: Os concorrentes deverão trazer amostra das Lanternas Solares.

6. Para o efeito, convida-se a todas empresas vocacionadas e interessadas, a apresentarem as suas 
propostas para o fornecimento de materiais em envelopes fechados e selados no escritório da 
Peace Winds Japan, no Distrito de Chiúre (Cabo Delgado), no Bairro Cimento, em frente da 
Mesquita, ao lado do escritório da Fundação Wiwanana, mozambique.pwj@gmail.com até 
às 10.00hr do dia 9 de Agosto de 2022. (Acima das 10.00hr, nenhuma proposta será aceite).

7. Qualquer dúvida ou questão acerca do concurso, por favor, apenas pelo endereço electrónico 
acima mencionado.
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS  AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos 
abaixo indicados:

Nº de 
ord.

Nome do Concorrente Objecto Modalidade Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA
1. Perfect Clean Sociedade 

Unipessoal Lda
Prestação de serviços de 
limpeza dos edifícios do INE, 
ENE 1, ENE 2 e CPD

Concurso 
Limitado

2.355.912,00MT

2. Wide Travel e Turismo Lda Prestação de serviços de 
emissão de passagens aéreas

Ajuste 
Directo

2.629.320,00MT

3. InterAuto – Comércio 
Automóvel, Lda

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
viaturas da marca Ford

Ajuste 
Directo

4.900.000,00MT

4. HCM – Clinica Especial Prestação de serviços 
de assistência médica e 
medicamentosa

Ajuste 
Directo

200.000,00MT

5. CFAO Mozambique Motors 
Lda

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
viaturas da marca Toyota

Ajuste Directo 2.500.000,00MT

6. Vodacom Moçambique SA Fornecimento de recargas Ajuste Directo 1.500.000,00MT

7. Auto Oliveira Limitada Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
viaturas - multimarca

Concurso 
Limitado

1.309.576,42MT

8. Auto Mimar Lda Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
viaturas - multimarca

Concurso 
Limitado

1.323.750,40MT

9. Pimenta Preta Exploração do Centro Social 
do INE

Concurso 
Público

312.000,00MT

10. Toptours Viagens, Serviços e 
Turismo

Prestação de serviços de 
emissão de passagens aéreas

Ajuste 
Directo

3.685.014,00MT

11.

Sixt Sense Service SA

Prestação de Serviços 
de Consultoria para 
Capacitação de técnicos em 
procurement estratégico com 
certificação Internacional

Selecção 
baseada nas 
qualificações 
do consultor

425.000,00MT

12. Focal Point Correctora de 
Seguros SA

Prestação de Serviços de 
seguro de viaturas

Concurso 
Limitado

2.371.097,99MT

13. Extin Maputo EI Prestação de serviços de 
manutenção de extintores

Concurso 
Limitado

15.444,00MT

14 TotalEnergies Marketing 
Moçambique SA

Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

Ajuste Directo 4.995.117,00MT

15. Prestige Trading, Lda Fornecimento de caixas 
de isopor, termómetros e 
alfinetes 

Concurso por 
Cotações 

134.939,61MT

16. Palma Companhia de 
Seguros SA

Serviços de seguro de 
acidentes pessoais

Concurso 
Limitado

55.034,27MT

17. SKYNET Worldwide Express 
Moçambique Lda

Prestação de serviços de 
transporte de carga

Concurso 
Público

4.521.715,97MT

18. BDQ Impressão Gráfica 
Limitada

Impressão de Agendas 
Estatísticas 2023

Concurso 
Limitado

2.207.790,00MT

Maputo, Julho de 2022
A Autoridade Competente

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

SUB-PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA-MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Sub-Procuradoria-Geral da República-Maputo, nos termos do art.° 45 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, 

convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e 

elegíveis a apresentarem propostas seladas para o seguinte concurso:

	Concurso Público 40/UGEA/SPGRM/2022 para aquisição de 2 viaturas do tipo 

mini-bus, garantia bancária é exigível no valor de 89.700,00Mt, entrega das 

propostas 9.00h e abertura das mesmas as 9.15h do dia 18 de Agosto de 2022.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 

Documentos do Concurso ou adquirí-los na secretaria da Sub-Procuradoria-Geral 

da República-Maputo, Av. 25 de Setembro, n.º 1026 - Edifício do Palácio da Justiça, 
7º Andar, Telefone: 21322261 - Cidade de Maputo, pela importância não restituível de 

1.000,00MT (mil meticais), durante as horas normais de expediente.

O período de validade das propostas é de 90 dias, a contar da data de abertura das 

mesmas. As propostas juntamente com a respectiva garantia bancária deverão ser 

entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem 

comparecer.
Maputo, aos 27 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

 Av. Vladimir Lenine  nº 121, Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 21 490946 , Fax.(+258) 21 304297;
Web-site: pgr.gov.mz - E-mail: pgr@pgr.gov.mz
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/FDC/CP/22/B
_________________________

FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO E 
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA 
APETRECHAR 27 SAAJs EM 27 DISTRITOS DE 7 PROVÍNCIAS DE 

MOÇAMBIQUE

1. A FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, é uma Instituição 
de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa fortalecer as capacidades 
das comunidades desfavorecidas, com objectivo de vencer a pobreza e 
promover a justiça social em Moçambique.

A FDC, recipiente principal do componente de HIV do Fundo Global de 
combate ao HIV, está a implementar uma nova subvenção para actividades 
integradas de HIV em todo o país, de 2020 a 2023.

2. A FDC convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas, 
fechadas, para o Fornecimento de Mobiliário Hospitalar, Equipamento e 
Material Médico Cirúrgico e outros equipamentos para apetrechar 27 SAAJs 
(Serviços dos Amigos Adolescentes e Jovens) que funcionam à nível das 
Unidades Sanitárias em 27 Distritos de 7 províncias do país. 

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 
e/ou adquirir os Documentos do Concurso no endereço abaixo, das 8.30h 
às 16.00h, pela apresentação de comprovativo de depósito do valor não 
reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais) na conta: BIM, 50166752, NIB: 
0001.0000.0005.0166.752.57, NUIT: 900077394.

4. O período de validade das Propostas será de 60 dias. A avaliação será com 
base no Critério de Menor Preço Avaliado.

5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do 
dia 22 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço, às 10.10 horas do mesmo dia na presença dos Concorrentes 
que desejarem comparecer.

FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro, 270, Bloco II do Prédio Times Square, 3º Andar - 
Maputo

6. A proposta deverá acompanhada de uma garantia provisória no valor de 
120.000,00 Mt (Cento e vinte mil meticais), com validade de 90 dias.

7.  O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação da FDC.

Maputo, Julho de 2022
Autoridade Competente
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Objetivo do Trabalho:

O Instrutor de Manutenção Elétrica e Instrumentação, 

treinará uma equipa de operações multiculturais por meio 
formal e no trabalho, aprendendo com base no princípio de 

aprendizado 70:20:10. O Instrutor de Manutenção Eléctrica 
e Instrumentação concentrará os esforços de aprendizado 

para a competência específica do trabalho, identificando 

as necessidades de aprendizado de acordo com os mapas 
de competências, determinando  as metodologias a serem 

usadas, desenvolvendo o material de aprendizado e a 
preparação da certificação específica do trabalho, testan-

do a participação através do processo de certificação e 

facilitação dos testes. O Instrutor de Manutenção Eléctrica 
e Instrumentação também se concentrará no desenvolvi-

mento de novos materiais de aprendizado ou na melhoria 
dos existentes para garantir uma operação segura, com-

patível e confiável de hardware/equipamento novo e exis-

tente. O Instrutor de Manutenção Eléctrica e Instrumen-
tação apoiará o desenvolvimento de planos e cronogramas 

de aprendizado para a OBU/SBU específica. O Instrutor de 
Manutenção Eléctrica e Instrumentação é um modelo e 

líder de segurança e conformidade. Promove proativa-

mente a segurança, busca comportamentos e condições 
de "risco" para atingir a meta zero. Como o principal impac-

to de um Instrutor de Manutenção Eléctrica e Instrumen-
tação na formação e consolidação dos valores e comporta-

mentos da Empresa. Críticos para as metas de desempen-

ho de segurança, produtividade, confiabilidade e integri-
dade nas respectivas áreas. A principal força motriz na 

criação e consolidação de uma cultura de aprendizagem.

Principais Responsabilidades

•Apoiar o Gestor de Linha para avaliar a competência e iden-
tificar lacunas usando os critérios padrão de competência 

e proficiência como guia;

•Desenvolver Planos de Aprendizado estruturados e ade-

quados ao propósito alinhados aos princípios 70:20:10 
junto com o funcionário, SME e/ou Gestor de Linha;

•Auxiliar a área específica no desenvolvimento de estraté-
gias de cobertura de lacunas e avaliação de competência;

•Facilitar o aprendizado formal e no trabalho;

•Desenvolver, rever e actualizar o material de aprendizagem 

conforme necessário;

•Confirmar a conclusão bem-sucedida das intervenções de 

aprendizado e realizar a avaliação do local de trabalho;

•Actualizar os registos de aprendizado dos funcionários e 

carregar no sistema de gestão de aprendizado;

•Acompanhar e monitorar o progresso em relação aos 

Planos de Aprendizagem acordados;

•Investigar desvios dos Planos de Aprendizagem e acordar 

um plano de acção correctiva com os Gestores de Linha e 

funcionários;

•Apoiar a Linha com o processo de declaração de competên-

cia;

•Fornecer feedback de aprendizado para as partes interes-

sadas relevantes – Linha e Recursos Humanos.

Educação formal

A combinação de escolaridade mínima relevante de 12 anos 

com Matemática, Ciências e Inglês, qualificação de Escola 
Técnica em instrumentação e/ou eléctrica será uma 

vantagem adicional;

Qualificação profissional de acordo com área relevante.

Experiência mínima

Mínimo de 4 anos de experiência em áreas relevantes;

Avaliador competente.

Competências

1. Relacionamento entre colegas: Encontrar um terreno 

comum e resolver problemas para o bem de todos. Poder 
representar seus próprios interesses e ainda ser justo com 

outros grupos. Resolver problemas com pares com o mínimo 
de "ruído". Ser visto como um jogador de equipa e é coopera-

tivo. Ganhar facilmente a confiança e apoiar os colegas. 

Incentivar a colaboração.

2. Criatividade e Iniciativa: Planear o trabalho e executar 

tarefas sem instruções detalhadas, dar sugestões construti-
vas, preparar-se para problemas ou oportunidades com 

antecedência, assumir responsabilidades adicionais, 
responder a situações à medida que surgem com supervisão 

mínima, criar novas soluções para problemas.

3. Solução de problemas: usar lógica e métodos rigorosos 

para resolver problemas difíceis com soluções eficazes. 

Sondar todas as fontes frutíferas em busca de respostas. 
Poder ver problemas ocultos. Ser excelente em análises hon-

estas. Olhar além do óbvio e não para na primeira resposta.

4. Buscar resultados: Poder se contar com a superação de 

metas com sucesso. Muito orientada para a linha de fundo. 
Constantemente empurrar a si mesmo e aos outros para 

obter resultados. Estar cheio de energia para as coisas que 

considerar desafiadoras. Sem medo de agir com um mínimo 
de planeamento. Consistentemente aproveitar as oportuni-

dades. Superar metas consistentemente.

5. Julgamento: tomar decisões sensatas, basear as decisões 

em factos em vez de emoções, analisar problemas habil-

mente, usar a lógica para chegar a soluções.

6. Mentalidade de uma Sasol.

7. Moldar a estratégia de negócios.

8. Perspicácia nos negócios.

9. Impulsionar a responsabilidade e o alto desempenho. 

10. Promover o trabalho em equipa e a colaboração. 

11. Modelos de foco no cliente. 

12. Aproveita a diversidade e a inclusão. 

13. Nutrir e treinar. 

14. Constrói parcerias. 

15. Desenvolver-se.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até 
ao dia 11 de Agosto, no website da http://ww-
w.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na 
opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso 
às vagas disponíveis.

(Electrical and Instrumentation Maintenance Trainer)

Instrutor de Manutenção Eléctrica e Instrumentação

Localização: Temane

Objectivo do Trabalho

O Instrutor de Manutenção Mecânica treinará uma equipa 

de operações multiculturais por meio formal e no trabalho, 

aprendendo com base no princípio de aprendizado 

70:20:10. O Instrutor de Manutenção Mecânica concen-
trará os esforços de aprendizado para a competência espe-

cífica do trabalho, identificando as necessidades de apren-

dizado de acordo com os mapas de competências, deter-

minando as metodologias a serem usadas, desenvolvendo 

o material de aprendizado e a preparação da certificação 

específica do trabalho, testando a participação através do 

processo de certificação e facilitação dos testes. O Instru-

tor de Manutenção Mecânica também se concentrará no 

desenvolvimento de novos materiais de aprendizado ou na 

melhoria dos existentes para garantir uma operação 

segura, compatível e confiável de hardware/equipamento 

novo e existente. O Instrutor de Manutenção Mecânica 

apoiará no desenvolvimento de planos e cronogramas de 

aprendizado para a OBU/SBU específica. O Instrutor de 

Manutenção Mecânica é um modelo e líder de segurança e 

conformidade. Promove proactivamente a segurança, 

busca comportamentos e condições de "risco" para atingir 

a meta zero. Como o principal impacto de um Instrutor de 

Manutenção Mecânica na formação e consolidação dos 

valores e comportamentos da Empresa. Críticos para as 

metas de desempenho de segurança, produtividade, confi-

abilidade e integridade nas respectivas áreas. A principal 

força motriz na criação e consolidação de uma cultura de 

aprendizagem.

Principais Responsabilidades

•Apoiar o Gestor de Linha para avaliar a competência e iden-
tificar lacunas usando os critérios padrão de competência 

e proficiência como guia;

•Desenvolver Planos de Aprendizagem estruturados e ade-

quados ao propósito alinhados aos princípios 70:20:10 em 

conjunto com o funcionário, PME e/ou Gestor de Linha;

•Auxiliar a área específica no desenvolvimento de estraté-

gias de cobertura de lacunas e avaliação de competência;

•Facilitar o aprendizado formal e no trabalho;

•Desenvolver, rever e actualizar o material de aprendizagem 

conforme necessário;

•Confirmar a conclusão bem-sucedida das intervenções de 

aprendizado e realizar a avaliação do local de trabalho;

•Actualizar os registos de aprendizado dos funcionários e 
carregar no sistema de gestão de aprendizado;

•Acompanhar e monitorar o progresso em relação aos 
Planos de Aprendizagem acordados;

•Investigar desvios dos Planos de Aprendizagem e acordar 
um plano de acção correctiva com os Gestor de Linha e 

funcionários;

•Apoiar a Linha com o processo de declaração de competên-

cia;

•Fornecer feedback de aprendizado para as partes interes-

sadas relevantes – Linha e Recursos Humanos.

Educação formal

A combinação de escolaridade mínima relevante de 12 anos 

com Matemática, Ciências e Inglês, uma qualificação de 

Escola Técnica será uma vantagem adicional;

Qualificação profissional de acordo com o comércio rele-

vante.

Experiência mínima

Mínimo de 4 anos de experiência em áreas relevantes;

Avaliador competente.

Competências

1. Relacionamento entre colegas: Encontrar um terreno 

comum e resolver problemas para o bem de todos. Pode rep-

resentar seus próprios interesses e ainda ser justo com 

outros grupos. Resolve problemas com pares com o mínimo 

de "ruído". Ser visto como um jogador de equipa e é coopera-

tivo. Ganhar facilmente a confiança e apoiar os colegas. 

Incentivar a colaboração.

2. Criatividade e Iniciativa: Planear o trabalho e executar 

tarefas sem instruções detalhadas, dar sugestões construti-

vas, preparar-se para problemas ou oportunidades com 

antecedência, assumir responsabilidades adicionais, 

responder a situações à medida que surgem com supervisão 

mínima, criar novas soluções para problemas.

3. Solução de problemas: usar lógica e métodos rigorosos 

para resolver problemas difíceis com soluções eficazes. 

Sondar todas as fontes frutíferas em busca de respostas. 

Poder ver problemas ocultos. Ser excelente em análises hon-

estas. Olhar além do óbvio e não para na primeira resposta.

4. Buscar resultados: Poder-se contar com a superação de 

metas com sucesso. Muito orientado para a linha de fundo. 

Constantemente empurrar a si mesmo e aos outros para 

obter resultados. Estar cheio de energia para as coisas que 

considera desafiadoras. Sem medo de agir com um mínimo 

de planeamento. Consistentemente aproveita as oportuni-

dades. Superar metas consistentemente.

5. Julgamento: tomar decisões sensatas, basear as decisões 

em factos em vez de emoções, analisar problemas habil-
mente, usar a lógica para chegar a soluções.

6. Mentalidade de uma Sasol.

7. Molda a estratégia de negócios.

8. Perspicácia nos negócios.

9. Impulsiona a responsabilidade e o alto desempenho.

10. Promove o trabalho em equipa e a colaboração.

11. Modelos de foco no cliente.

12. Aproveita a diversidade e a inclusão.

13. Nutri e treinadores.

14. Constrói parcerias.

15. Desenvolve-se.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até 
ao dia 11 de Agosto, no website da http://ww-
w.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na 
opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso 
às vagas disponíveis.

(Mechanical Maintenance Trainer)

Instrutor de Manutenção Mecânica

Localização: Temane

66786678

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE IBRAIMO USSUMANE 

USSUMBAY

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de doze de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, nesta 
cidade de Maputo, exarada 
de folhas quarenta e três a 
folhas quarenta e quatro, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos 
e oitenta e dois, traço “D”, no 
Terceiro Cartório Notarial, 
perante Elvira Freitas 
Sumine Gonda, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior em exercício 
no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Ibraimo Ussumane 
Ussumbay, solteiro, natural 
de Maputo, residente que foi 
no Bairro da Urbanização, 
nesta cidade de Maputo, de 
então setenta e quatro anos de 
idade, sendo filho de Ussemane 
Ussumbay Chicalia e de Alima 
Cassimo Mússa.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e 
direitos, seus filhos: Sulemane 
Ibraimo Ussembay, solteiro, 
Omar Ibraimo Ussemane 
Ussembay, solteiro e Aisa 
Ibraimo Ussumane, solteira, 
todos residentes nesta cidade.
Que não deixou testamento.
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 20 de Julho de 
2022

A Notária
(Ilegível)

6722

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEMONSTRAÇÕES 
F I N A C E I R A S 
I N T E R C A L A R E S
J U N H O 

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

EM 30 DE JUNHO 2022

EM 30 DE JUNHO 2022

EM 30 DE JUNHO 2022

EM 30 DE JUNHO 2022

30-Jun-22 30-Jun-21 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1,160,442 

Disponibilidades em outros bancos 270,133 

Activos financeiros  6,327 

 11,283,662 10,947,243 

MZN MZN

Crédito a clientes 9,099,858 

To��l�������vos 

Activos por impostos diferidos 4,114 

A��vo

Activos Tangíveis e Activos sob direito de uso 149,803 

Activos intangíveis  35,751 

Outros activos 220,816 

1 

2

3

Notas

4

            5

6

7

8

Depósitos de clientes 2,943,246 

Empréstimos de outros bancos 978,377 898,461 

Passivos por impostos correntes 36,261  137,226 

6,154,003 6,047,951 

Outros �assivos 515,140 351,850 

To��l����p����ve 

Acções preferenciais             1,427,968 1,264,040 

P����vo 

Dívida subordinada 318,433 453,128 

9  2,877,825 

10

11

12

            13

14

Capital social 1,700,000 

Prémio de emissão 524  524 

Reservas 893,022  399,740 

5,129,659 4,899,292 

Resultados transitados  2,227,384 2,303,256 

Total do capital próprio

Resultado líquido do exercício             308,729 495,773 

Capital próprio

15 1,700,000 

15

17

11,283,662 10,947,243 To��l����p����vo e do capital próprio

603,180

338,700 

 6,327 

 9,988,972 

             12,608 

114,075 

29,441 

 190,358 

P����vo e capital próprio

30-Jun-22 30-Jun-21

Juros e rendimentos similares 1,429,671

Juros e encargos similares  (434,779) (396,520)

1,054,935 1,033,151

MZN MZN

Marg��������eira

18 1,489,714

19

Notas

Imparidade de crédito

886,289 1,034,582Marg��������eira após imparidades

(168,646) 1,4304.1

Rendimento de taxas e comissões 82,817

Gastos com taxas e comissões  (134,361) (84,744)

(65,820) (1,927)R��ul�����������������omissões

20 68,541

20

Resultados de reavaliação cambial (1,158)

Outros resultados operacionais 113,944 56,328

934,265 1,087,824Pr��u�������á���

(148)

21

Gastos com pessoal (117,519)

Depreciaç�es e amortizações  (32,780) (38,630)

493,073 747,977Resultado antes de imposto

 (123,107)

6,7

Imposto sobre o rendimento

Gastos gerais administrativos (285,306) (183,698)

22

23

308,729 495,773Resultado líquido do exer�í���

(184,344) (252,205)24

Outros rendimentos integrais 

308,729 495,773Rendimento integral do exer�í���

- -

Imparidade de outros activos - -6.1

 30-Jun-22  30-Jun-21

Resultado liquido do periodo 308,729 495,773 

�mortizações 32,780 35,430 

MZN MZN

Imparidades 137,798 (1,769)

Juros 1,107 1,436 

Flux�������������������v��������p����������

Reserva de pagamento em acções 275,466 1,072 

Provisões (26,033) (28,501)

Aquisição de activos tangiveis (7,167) (6,187)

Aquisição de activos intangiveis -  -

Direito de Uso de Activos - 7,585 

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 254,538 

�aixa e equivalentes de caixa no inicio do �eriodo 1,236,901 1,176,037 

941,880 1,430,574 ����������u�v�l���������������������l����p������

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(295,020)

Caixa e disponibilidades no Banco Central 355,942 

Disponibilidades em outros Bancos 338,700 1,074,633 

603,180 

(85,910) 76,064 Caixa liquida ger

Aumentos/ redução de clientes e contas a receber

Aumentos/ redução de outros credores e contas a pagar

Impostos pagos (189,157) 38,436 

Impostos diferidos 7,780 6,022 

(456,209) (373,254)

(7,167) 1,398 Caixa liquida ger

(510,672) (318,697)Caixa liquida ger

Emprestimos e outros financiamentos obtidos (265,672) 292,458 

Pagamento de dividendos  (245,000) (611,155)

MZN MZN

MZN MZN

MZN MZN

Aumentos/ redução de outros activos correntes (9,235) (67,070)

Aumentos/ redução de de�ositos de clientes (67,854) 427,427 

207,648 36,833 

Total

Transferência para 276,839

Reserva Legal

-

5,129,659

MZN

Outras Reservas (1,373)

Saldo a 30 de Junho de 2022

Resultado do Periodo

Pagamento de Dividendos

            308,729

5,327,584

-

-

5,327

MZN

(1,373)

6,700

Reservas 

276,839

-

887,695

MZN

-

610,857

-

-

2,536,113

MZN

-

            308,729

3,009,503

emissão

-

-

524

MZN

-

            -

524

Prémio de
Capital social

-

-

1,700,000

MZN

-

            -

1,700,000Saldo a 1 de Janeiro 2022

-

-

Legais

Aumento de Capital

transitados
Resultados Outras

Reservas

(782,119)--(782,119)--

Transferência para -

Reserva Legal

-

4,899,292

Outras Reservas 1,072

Saldo a 30 de Junho de 2021

Resultado do Periodo

Pagamento de Dividendos

            495,773

5,013,602

-

-

5,432

1,072

4,360

-

-

394,308

-

394,308

-

-

2,799,028

-

            495,773

2,914,411

-

-

524

-

            -

524

-

-

1,700,000

-

            -

1,700,000Saldo a 1 de Janeiro 2021

-

-

Aumento de Capital

(611,155)--(611,155)--

A Demonstração da Posição Financeira deverá ser lida em conjunto com as notas às demonstrações 
financeiras. 

A Demonstração do Rendimento Integral deverá ser lida em conjunto com as notas às 
demonstrações financeiras.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deverá ser lida em conjunto com as notas às demonstrações 
financeiras.

A Demonstração das Variações nos Capitais Próprios deverá ser lida em conjunto com as notas 
às demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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www.letshego.com/mozambique

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
CONSTITUIÇÃO E SEDE
O Banco foi constituído em Moçambique, nos 
termos do Código Comercial, sob o Decreto-Lei 
nº 2/2005, de 27 de Dezembro, Capítulo VI, e 
da Lei das instituições Financeiras nº 15/99, de 
1 de Novembro, alterada pela Lei nº 9/2004, 
de 21 de Julho, agora revogadas pela Lei nº 
20/2020, de 31 de Dezembro. Em Setembro 
de 2016, o Banco obteve a licença do Banco 

de Moçambique para operar como banco 
comercial. Tem a sua sede em Moçambique, no 
edifício Okapi Plazza, Avenida Albert Lithuli, nº 
15, 6.º andar, Maputo. 

ESTRUTURA ACCIONISTA
A estrutura accionista do Banco Letshego é a 
seguinte:

A Letshego Holdings Limited é uma entidade 
constituída na República do Botswana e cotada 
na Bolsa de Valores  do Botswana.

BASE DE PREPARACÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram 
preparadas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, tal como 
emitidas pelo IASB, e com o Código Comercial 
de Moçambique. As demonstrações financeiras 
são apresentadas em Meticais que é a moeda 
funcional do Banco. As políticas contabilísticas 
são consistentes com o exercício anterior, 
excepto quando especificamente indicado de 
outra forma.

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 
SIGNIFICATIVOS
A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as IFRS requer que o Conselho 
de Administração faça julgamentos, estimativas 
e pressupostos que afectam a aplicação 
das políticas contabilísticas e os montantes 
reportados de activos, passivos, réditos e 
gastos. Os resultados reais podem diferir 
dessas estimativas.

As estimativas e pressupostos são periodica-
mente revistas. As alterações de estimativas 
contabilísticas são reconhecidas no período em 
que a estimativa é revista se a revisão afectar 
somente esse período, ou o período da revisão 
e períodos futuros, se a revisão afectar ambos 
períodos.Na aplicação das políticas contabi-
lísticas do Banco, a gestão usou os seus jul-
gamentos e estimativas na determinação dos 
montantes reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. 

IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS
Os impostos sobre o rendimento (correntes e 
diferidos) são determinados pelo Banco com 
base nas regras definidas pelo enquadramento 
fiscal. No entanto, em algumas situações, a 
legislação fiscal não é suficientemente clara 
e objectiva e poderá dar origem a diferentes 
interpretações. 

Nestes casos, os valores registados resultam 
do melhor entendimento do Banco sobre o 
adequado enquadramento das suas operações, 
o qual é susceptível de poder vir a ser 
questionado pelas Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais dispõem de faculdade 
de rever a posição fiscal do Banco durante 
um período de cinco (5) anos, podendo 
resultar, devido a diferentes interpretações 
e/ ou incumprimento da legislação fiscal, 
nomeadamente em sede de IRPS (Imposto 
sobre pessoas singulares), IRPC (Imposto sobre 
pessoas colectivas) e IVA (Imposto sobre o 
Valor Acrescentado)

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As políticas contabilísticas para a elaboração 
das presentes Demonstrações Financeiras 
estão em linha com as aplicadas na preparação 
das Demonstrações Financeiras anuais de 31 
de dezembro de 2021, fazendo também parte 
os requisitos definidos pela IAS 34 – Relato 
Financeiro Intercalar.

Reexpressão de erros do período anterior
As principais políticas contabilísticas aplicadas 
na preparação das demonstrações financeiras 
intercalares, elaboradas à coberto da CIRCULAR 
Nº 3/SHC/2007 emitida pelo Banco de 
Moçambique, foram consistentemente 
aplicadas a todos os períodos apresentados, 
com excepção dos erros do período anterior, 
que levaram o Banco a ajustar as demonstrações 
financeiras do semestre findo a 30 de Junho de 
2021, conforme descrito de seguida.

N��u��z�������v���������p����ã�
No semestre findo a 30 de Junho de 2021, 
o Banco classificou as comissões e ganhos 
similares relativas a  administração de crédito, 
pagamento de serviços e transferências 
bancárias na conta de Outros Resultados de 
Exploração em vez da conta de Rendimentos 
com Serviços e Comissões. Este erro foi 
corrigido no período corrente e os comparativos 
foram devidamente ajustados.

I�p��������������l����������������l���������

O Banco detém 0,5% do capital social da 
Sociedade Interbancária de Moçambique 
(SIMO), para o qual não existe um mercado 
activo. 

O Conselho de Administração considera que 
o custo se aproxima do justo valor e não foi 
identificada nenhuma situação de imparidade 
neste investimento.

A totalidade dos clientes de crédito são funcio-
nários do Governo de Moçambique. 

Abaixo estão apresentadas algumas caracterís-
ticas  da carteira de crédito a clientes:

2022 2021

Letshego Holdings Limited 99.74 99.74 

Timbila Design, Limited 0.12 0.12 

Shawn Bruwer – nomeado pela Letshego Holdings Limited 0.05 0.05 

% %

General Tobias Joaquim Dai 0.06 0.06 

Accionista 

Joaquim Mataruca 0.03 0.03 

30-Jun-21

62,828Outros Resultados de Exploração

Rendimento com Serviços e Comissões  (62,828)

MZN

0Efeito líquido

Impacto da demonstração do rendimento integr�l����p��í���������à:

30-Jun-22 30-Jun-21

Caixa 4,472

Disponibilidades em bancos centrais 595,794 1,155,969

603,180 1,160,442

MZN MZN

7,386

éstimo mais alto (MZN)

éstimo mais baixo (MZN)

éstimos (

N

30-Jun-22 30-Jun-21

Moeda Nacional

Depósitos à ordem 128,253 268,012

MZN MZN

Depósitos à ordem 210,447 2,121

338,700 270,133

Moeda estrangeira

30-Jun-22 30-Jun-21

Crédito bruto a clientes 9,265,116

Menos: Provisões e perdas por imparidade de crédito    (242,971) (165,258)

9,988,972 9,099,858

MZN MZN

10,231,943

éstimo mais alto (MZN)

éstimo mais baixo (MZN)

éstimos (

N

30-Jun-22 30-Jun-21

Saldo de abertura 167,026

Imparidade do exercício 168,646 (1,430)

Abates de crédito (30,848)  (338)

     242,971 165,258

MZN MZN

Ajustamento do ano anterior - -

Saldo de fecho

105,173

Estágio 1: Perdas esperadas em 12 meses             106,117 95,961

Estágio 2: Perdas por imparidade na duração da vida do crédito (lif ) - sem incumprimento 32,495 11,760

Estágio 3: Perdas esperadas na duração de vida do crédito (lif ) - em incumprimento 104,360 57,536

Total

Reconhecimento do activo de  

Adições

Alienações 

7,167 

314,984 

MZN

Transferência -

30 de Junho de 2022 

Ajustamentos / reclassificações 

307,816 

 de uso

-

141,822 

MZN

-

141,822 

Veículos

-

5,610 

MZN

-

5,610 

arrendados

-

29,146 

MZN

-

29,146 

escritório

1,234 

32,503 

MZN

-

31,269 

2,251 

83,731

MZN

-

81,480 1 de Janeiro de 2022 

curso

3,683 

22,172 

MZN

-

18,490 

 em

informá��o
Equipamento ��������

 em 
mobiliário de 

 e 

------ -

Ao custo

Depreciação do exercício

Alienações -

(200,908) 

MZN

Ajustamentos / reclassificações -

30 de Junho de 2022

(171,262) 

-

(91,210) 

MZN

-

(76,218) 

-

(2,924) 

MZN

-

(2,223) 

-

(23,149) 

MZN

-

(20,897) 

-

(16,629) 

MZN

-

(13,559) 

-

(66,996) 

MZN

-

(58,365) 1 de Janeiro de 2022 

-

-

MZN

-

-

Depreciação acumulada 

(29,646) (14,992) (701) (2,252) (3,070) (8,631) -

114,075 Saldo líquido 50,612 2,685 5,997 15,874 16,735 22,172 

Inv������tos
Equipamento Melhorias

Direito

direito de uso pela adopção inicial 

da IFRS 16 

Total

Reconhecimento do activo de  

Adições

Alienações 

6,631 

374,995 

MZN

Transferência -

30 de Junho de 2021 

Ajustamentos / reclassificações 

376,393 

 de uso

-

171,322 

MZN

-

178,906 

Veículos

-

5,648 

MZN

-

5,648 

arrendados

-

29,146 

MZN

-

29,146 

escritório

488 

55,995 

MZN

-

55,947 

6,082 

107,335 

MZN

-

101,256 1 de Janeiro de 2021  

curso

60 

5,550 

MZN

-

5,489 

 em

informá��o
Equipamento ��������

 em 
mobiliário de 

 e 

------ -

Ao custo

Depreciação do exercício

Alienações 13,970 

(225,192) 

Ajustamentos / reclassificações -

30 de Junho de 2021

(193,181) 

13,624 

(89,982) 

-

(77,216) 

-

(1,561) 

-

(859) 

-

(18,631) 

-

(16,330) 

343 

(33,932) 

-

(30,254) 

3 

(81,086) 

-

(68,522) 1 de Janeiro de 2021

-

-

-

-

(45,981) (26,390) (701) (2,301) (4,021) (12,568) -

149,803 Saldo líquido 81,340 4,088 10,515 22,062 26,249 5,550 

Inv������tos
Equipamento Melhorias

Direito

direito de uso pela adopção inicial 

da IFRS 16 

(8,029) (7,585) --(441) (3) -

30-Jun-22 30-Jun-21

Taxa média de juro dos créditos a clientes (anuais) 33.2%

Taxa média de cobrança 97.6% 98.2%

Empréstimo mais alto (MZN) 2,500  2,500

MZN MZN

Empréstimo mais baixo (MZN) 3 3

Prazo médio dos empréstimos (meses)             63 63

Número total de clientes 85,038 85,683 

31.9%

30-Jun-22 30-Jun-21

6,327 6,327

MZN MZN

éstimo mais alto (MZN)

éstimo mais baixo (MZN)

éstimos (

N

Valor de aquisição 6,327

Impacto da avalição ao justo valor - -

6,327

Justo valor 

1. CAIXA E DISPONIBILIDADES NO BANCO CENTRAL

2. DISPONIBILIDADES EM OUTROS BANCOS

4. CRÉDITOS A CLIENTES

4.1�M�v����������p��v��õ���p����p������p�����p�������

5. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS E ACTIVOS SOB DIREITO DE USO

3. ACTIVOS FINANCEIROS
Activos financeiros mensurados ao justo valor por via de ganhos e perdas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ativ

30-Jun-22 30-Jun-21

Pagamentos antecipados 7,885

Partes relacionadas 4,756 48,475

MZN MZN

23,124

Adiantamentos a colaboradores 5,7424,989

Indemnizações de seguros a receber 69,589 140,067

Outros valores a receber

190,358 220,816

18,64787,900

30-Jun-22 30-Jun-21

Clientes corporativos:

- Depósitos à prazo

2,856,988 2,933,377

MZN MZN

247,04088,671

- Depósitos à prazo 668,924 1,153,335

Clientes de retalho:

- Depósitos à ordem 357,122422,789

1,676,604

- Depósitos à ordem

1,175,880

Depósitos correntes 604,162

Depósitos não-correntes 2,345,528 2,329,215

2,856,988    2,933,377

511,460

Juros sobre depósitos 20,837 9,869

2,877,825 2,943,246

v

Total 

1 de Janeiro de 2022

Adições  -

72,556 

MZN

Alienações 

30 de Junho de 2022 

software

-

23,659 

MZN

internalmente

-

5,441 

MZN

Software

-

43,456 

MZN

Licença de

Ao custo

Software desenvolvido

72,556 23,659 5,441 43,456 

---

Ajustamentos / reclassificações ---

Transferência ---

1 de Janeiro de 2022 

Depreciações do exercício  (3,133) 

(43,114) 

MZN

Alienações 

30 de Junho de 2022

(617) 

(20,934) 

MZN

-

-

MZN

(2,517) 

(22,180) 

MZN

(39,981) (20,318) -(19,663) 

---

Ajustamentos / reclassificações ---

Transferência ---

29,441 Saldo líquido 2,725 5,44121,276

-

Depreciação acumulada 

Total 

1 de Janeiro de 2021 

Adições  -

72,522 

MZN

Alienações 

30 de Junho de 2021 

software

-

23,659 

MZN

internalmente

-

5,406 

MZN

Software

-

43,456 

MZN

Licença de

Ao custo

Software desenvolvido

72,522 23,659 5,406 43,456 

---

Ajustamentos / reclassificações ---

Transferência ---

1 de Janeiro de 2021

Depreciações do exercício  (3,418) 

(36,770) 

MZN

Alienações 

30 de Junho de 2021

(2,546) 

(17,117) 

MZN

-

-

MZN

(872) 

(19,653) 

MZN

(33,352) (14,571) -(18,781) 

---

Ajustamentos / reclassificações ---

Transferência ---

35,751 Saldo líquido 6,542 5,40623,803

-

Depreciação acumulada 

30-Jun-22 30-Jun-21

Bancos comerciais

978,377    898,461

MZN MZN

Títulos 898,461978,377

Instituiç�es financeiras de desenvolvimento - -

Fundos de �ensão - -

Vencimento entre � e � anos 723,995

978,377 898,461Total de empr��������ecebidos

Juros contractuais sobre em�réstimos até � data do vencimento

978,377 898,461Flux����������������������������������

�inanciamento obtidos ao longo do ano 270,000

Reembolsos feitos durante o ano (89,674) (407,238)

978,377 898,461

-

Saldo no início do ano 1,068,051 1,035,700

Vencimento até � ano 

978,377

- 174,467

- -

m�osto de selo e retenç�es na f

�rédito de �rémios de segur

créscimo �ara b�nus de funcion�rios 

créscimo �ara incentivos aos funcion�rios

�egurança social

ontas de com�ensação

onor�rios de auditoria

iferimento de rendimento de taxas

iferimento de rendimento de comiss�es

assivo de locação

utros acréscimos

utr alores a �agar

créscimo �ara férias de funcion�rios

Movimentos

Análise da maturidade contractada

nstituiç�es financeiras de desen olvimento

undos de �ensão

encimento entre � e � anos

��������

uros contractuais sobre em�réstimos até � data do encimento

����������������������������������

�inanciamento obtidos ao longo do ano

eembolsos feitos durante o ano

aldo no início do ano

encimento até � ano 

515,140 351,850

Im�osto de selo e retenç�es na fonte 25,362

�rédito de �rémios de seguro 66,563 28,055

Acréscimo �ara b�nus de funcion�rios 6,970  3,890

64,265

Acréscimo �ara incentivos aos funcion�rios 3,680

�egurança social 1,073 1,107

Contas de com�ensação 57,799  44,921

3,842

Honor�rios de auditoria 2,360

Diferimento de rendimento de taxas 4,626  11,904

1,846

Diferimento de rendimento de comiss�es 50,005

Passivo de locação 66,494 94,599

Outros acréscimos 178,665  27,262

44,158

Outros valores a �agar 47,0165,704

Acréscimo �ara férias de funcion�rios  13,134 11,690

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

30-Jun-22 30-Jun-21

Acções preferenciais em 1 de Janeiro 1,119,578

  1,427,968 1,264,040

MZN MZN

1,332,805

45,735-

Juros do exercício 95,163 98,727

Juros pagos --

Ajustamento de Imposto sobre Juros

30-Jun-22 30-Jun-21

Dívida subordinada em 1 de Janeiro 165,961.64

318,433 453,128

MZN MZN

49,727.49

534,187354,756

Pagamentos (86,051)    (247,020)

Adições/ serviços prestados

524

Capital social

Prémio de emissão 524

1,700,000 1,700,000

30-Jun-22 30-Jun-21

Totalmente autorizadas, subscritas e pagas

Número de acções ordinárias 56,667 56,667

Valor nominal das acções 30  30

MZN MZNMZN MZN

Pagamento baseado em acções 5,432

893,022 399,740

Reserva legal

5,327

887,695 394,308

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

30-Jun-22  30-Jun-21

Juros e rendimentos similares

1,489,714   1,429,671

MZN MZN

1,403,493  1,455,739

- Bancos 33,975 26,178

Outros juros e rendimentos similares -

- Clientes

-

Créditos e aplicações:

Juros e encargos similares

Empréstimos de bancos (62,661)   (89,106)

Locações (7,018) (9,656)

(434,779) (396,520)

Depósitos de clientes

Acções preferenciais (105,737)(105,737)

(232,918) (218,465)

(434,779) (396,520)

obr

ativ

obr

v

axa de mobilização de fundos

omissão de garantia

axa de negociação

ubsídios

v

émios de segur ebidos

émios de segur

ubsídios 

30-Jun-22 30-Jun-21

Edi�cios 81,340

50,612 81,340

MZN MZN

Direito de uso

50,612

eciaç�es do activo de direito de uso 26,390

es�esas de arrendamento de baixo valor

14,992

Corrente 13,951

Não-corrente 41,480 80,647

66,494 94,599

25,015

Passivo de locação

Gasto de �uros 

es�esas de arrendamento de curto �razo

di�cios

Depreciaç�es do activo de direito de uso 26,390

Des�esas de arrendamento de baixo valor - -

14,999 26,400

14,992

orr

ão-corr

Gasto de �uros 107

Des�esas de arrendamento de curto �razo - -

7. OUTROS ACTIVOS

8. DEPÓSITOS DE CLIENTES

6. ACTIVOS INTANGEIS

9. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS

10. OUTROS PASSIVOS

11. ACÇÕES PREFERENCIAIS

12. EMPRÉSTIMOS SUBORDINADOS

13. CAPITAL SOCIAL E PRÉMIO DE EMISSÃO

14. RESERVAS

15. MARGEM FINANCEIRA

5.1 Locações
Valores reconhecidos no balanço:

Valores reconhecidos na demonstração do rendimento integral:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANEXO À CIRCULAR
Nº 3 E 4 /SHC/ 2007 MODELO IV

éstimos de banc

 30-Jun-22 30-Jun-21

Rendimento de taxas e comissões

68,541 82,817

MZN MZN

42,41644,391

Taxa de cobrança 24,945 28,303

Outras taxas e comissões 12,098(796)

Taxas e comissões administrativas

Gastos com taxas e comissões

Taxas de cobrança --

Comissões de vendas    (78,042) (37,812)

(134,361) (84,744)

Taxa de mobilização de fundos - -

Comissão de garantia (12,764)(4,537)

Outras taxas e comissões (50,910) (31,873)

Taxa de negociação (872) (2,295)

(65,820) (1,927)

ubsídios

v

émios de segur ebidos

émios de segur

ubsídios 

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

123,107 117,519

Outros gastos com pessoal 26,161 25,824

Salários e vencimentos 76,52880,935

Contribuições para assistência médica 12,406 11,925

Custos com segurança social 3,605 3,241

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

285,306 183,698

Outros gastos  45,371 14,219

Honorários dos serviços de consultoria dos accionistas 4,936 4,776

Gastos de comunicação 22,418 25,819

Gastos gerais de escritório 9,64710,217

Honorários de serviços especializados 47,201 32,238

Gastos com veículos 11,594 10,013

Material de escritório 3,893 7,069

Despesas de deslocação 11,413 24,563

Honorários de auditoria 889 1,206

Comissões de gestão 114,224 67,299

 30-Jun-22 30-Jun-21

Imposto sobre o rendimento

MZN MZN

184,344 252,205

Imposto diferido 7,780 6,022

176,564 246,182

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

 18-Feb-81 11-Dec-02

Saldo a 1 de Janeiro

MZN MZN

12,608 4,114

Movimento do exercício (7,780) (6,022)

20,387 10,136

Saldo a 30 de Junho

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

 30-Jun-22 30-Jun-21

Resultados antes de imposto

MZN MZN

176,564 246,182

Imposto calculado à taxa de 32% 157,783 239,353

493,073 747,977

Imposto sobre o rendimento

Efeito fiscal de:

- Gastos não dedutíveis para efeitos fiscais 18,781 6,830

35.81% 32.91%Taxa ef���va de imposto

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

 30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

36,261 137,226

Saldo a 1 de Janeiro

Imposto sobre o rendimento 339,442 247,006

Pagamentos (498,607) (203,436)

Saldo a 30 de Junho

195,426 93,656

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

Custos com o pessoal (6,220)(7,903)

Ganhos/ (perdas) cambiais não realizadas (37) (371)

(12,608) (4,114)

Imparidade de crédito - -

Adiantamentos 282 2,477

Efeito  da IFRS 16 (4,949) -

Saldo a 30 de Junho

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

1,746,400 1,717,168

Saldo com a Letshego Holding Limited

Acções preferenciais (nota 11)    1,427,968 1,264,040

Dívida subordinada (nota 12) 318,433 453,128

105,737 105,737

Gastos com juros a Letshego Holding Limited

Acções preferenciais (nota 11) 105,737 105,737

Dívida subordinada (nota 12) - -

eito fiscal de:

- Gastos não dedutív eitos fiscais

���v

30-Jun-22 30-Jun-21

MZN MZN

4,936 8,846

Honorários de consultoria    3,780 7,560

Honorários dos administradores 1,156 1,286

éstimos de banc

obr

ativ

obr

v

axa de mobilização de fundos

omissão de garantia

axa de negociação

 30-Jun-22 30-Jun-21

115,122 91,729

MZN MZN

73,56597,152

Subsídios - -

Outros proveitos operacionais 18,16417,970

Prémios de seguro recebidos

(1,178) (35,401)

Outras despesas operacionais (1,178) (35,401)

Perdas em prémios de seguro

Subsídios - -

113,944 56,328

16. RESULTADOS DE TAXAS E COMISSÕES

18. GASTOS COM O PESSOAL

19. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

20. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

20.1 Imposto diferido

20.2 Reconciliação do imposto corrente

20.3 Imposto corrente a pagar

Impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias nos seguintes:

21. PARTES RELACIONADAS

22. PAGAMENTOS A ACCIONISTAS MINORITÁRIOS

17. OUTRSO RESULTADOS OPERACIONAIS
Outros resultados operacionais

eticais

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE JUNHO DE 2022
(Milhares de Meticais)

tias e a
tias e a ec

c
ctiv tia 

enda c ec
ctiv ec tia 

��licaç tidas ao activ
vinc esiduais de c tos de locação financ

�aixa e dis�onibilidades em banc
c

ecursos de �anc

as instituiç
 de cr

os �inanc os detidos 
ociação 

ctivos �inanc etidos �ar
ociação

os �inanc

ctivos �inac ecursos de outr nstituiç

ctivos financ ecur
éstimos 

��licaç nstituiç

éditos a clien

estimentos detidos a os não c tes detidos �ar
�es desc tinuadas 

ctivos n�o c tes detidos �ar m�ostos c

estimen
ctiv

ctiv

estimentos em filiais associadas e 
tos c

ctiv m�ostos c
ctiv

ctiv

c

cicio

CÓDIGO DE CONTAS �����O ANO
ANO 

ANTERIOR

 79+80 Juros e Rendimentos Similares  1,489,714   1,429,671 

 66+67 Juros e Encargos Similares   434,779 396,520 

Margem Financeira  1,054,935   1,033,151 

82 Rendimentos de Instrumentos de Capital - -

81 Rendimentos com serviços e Comissões 57,777 62,828 

68 Encargos com Serviços e Comissões   120,112   83,031 

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

(1)+838+83900+83910

Resultados de Activos e Passivos Avaliados 
ao Justo valor através de Resultados

- -

 -694+834 Resultados de Activos �inanceiros 
Disponiveis para Venda

- -

 -690+830 Resultados de Reavaliação Cambial   (148)   (1,158) 

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

Resultados de Alienação de Outros Activos   - (14) 

 -695 (1)-696 (1)-69901-69911-75-720-
721- 725 (1)-726 (1)-728+835 (1)+836 (1) 

+83901+83911+840+843 (1)+844 (1)+848

Outros Resultados de Exploração   67,039   31,391 

Produto Bancário  1,059,491   1,043,167 

70 Custo com Pessoal   225,464   154,388 

71 Gastos Gerais Administrativos   139,520   103,602 

77 �mortização do �xercicio   32,780  38,630 

 784+785+786+788-884-885-886-888 Provisões Liquidas de Reposições e Anulações - -

 760+7610+7618+7620+76210+76211+7623+ 
7624+7625 +7630+7631+765+766-870-8720-

8710-8718-87210-87211-8723-8724-8726-
8730-8731-875-876

Imparidade de Outros Activos �inanceiros 
Liquidos de Reversões e Recu�erações

  168,654   (1,430) 

 768+769 (1)-877-878 Imparidade de Outros Activos Liquida de 
reversões e Recu�erações

- -

Resultado Antes de Impostos   493,073   747,977 

65 Impostos  Correntes   176,564   246,182 

 74-86 Impostos Diferidos   7,780   6,022 

640 Resultados após Impostos   308,729 495,773 

 -72600-7280+8480+84400 Do qual: Resultado Liquido após Impostos de 
Operações Descontinuadas

- -

T O T A L    308,729   495,773 
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 DEMOSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA  EM 30 DE JUNHO DE 2022
(Milhares de Meticais) eticais

ANO ANO 
ANTERIOR

 9000 + 9010  Garantias e avales prestadas 0 0
 9100 + 9110  Garantias e avales recebidas 0 0
 9001 + 9011  Aceites e endossos 0 0
 9700 + 9710  Activos dados em garantia 0 0

 92000(*) + 92100(*)  Compromissos resultantes de operações de venda com opção recompra 0 0
 9701 + 9711  Activos recebidos em garantia 0 0

990  ��licações abatidas ao activo   532,366    466,225 
995  Rendas vincendas e valores residuais de contratos de locação fi nanceira 0 0

CÓDIGO DE CONTAS  VALOR ANTES ACTIVO
DE PROVISÕES, 
IMPARIDADE E 

AMORTIZAÇÕES 

 ANO 

 PROVISÕES, 
IMPARIADADE E ACTIVO 
AMORTIZAÇÕES LIQUIDO

ANO 
ANTERIOR

CÓDIGO DE CONTAS PASSIVO ANO
ANO 

ANTERIOR

10+3300 �aixa e dis�onibilidades em bancos
centrais

 298,180   298,180   355,943  38-3311 (1)-3410+5200
+5211 (1)+5318 (1)

Recursos de �ancos Centrais  -    -   

11+3301 Disponibilidades em outras instituições
 de crédito

  338,700 338,700   270,131  43 (1)  Passivos �inanceiros detidos 
para Negociação 

 - 

153 (1)+158 (1)+16 Activos �inanceiros Detidos �ara
negociação

 -    -    43 (1)  Outros passivos �inanceiros ao 
Justo valor através de Resultados 

 -   

153 (1)+158 (1)+17 Outros Activos �inaceiros ao Justo
valor através de Resultados

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

Recursos de outras Instituições de 
Créditos 

  978,377   898,461 

154+158 (1)+18+34888 (1)-53888 (1) Activos financeiros disponiveis para
Venda.

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

+5310+5311

 Recuros de Clientes e Outros 
Empréstimos 

  2,876,343   2,943,246 

13+150+158 (1)+159 (1)+3303+3310 
(1)+3408 (1)-350-3550-5210 (1)-5300

��licações em Instituições de
Crédito

  305,000 305,000  804,500  42-3311 (1)-3414+5204+ 
5211 (1)+5312

 Responsabilidades 
representadas por Titulos 

 -

14+151+152+158 (1)+3304+3310 
(1)35211-5210 (1)-53010-53018

Créditos a clientes   10,439,623   242,971 10,196,652 9,278,229 44 Derivados de Cobertura -  -   

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

Investimentos detidos até a
maturidade

 -    -    -   45 Passivos não correntes detidos �ara 
Venda e operaç�es descontinuadas 

 -   

21 Derivados de Cobertura  -    -    -   47 Provisões 163,799   153,456 
25-3580 Activos n�o correntes detidos �ara

Venda
 -    -    -   490 Passivos por Im�ostos correntes 36,261 

26-3581 (1)-360 (1) Propriedade de Investimentos  -    -   491 Passivos por impostos deferidos 
27-3581 (1)-360 (1) Outros Activos tangiveis  320,542   200,908   119,633 155,209  480+488+/-489 (1)-3311 (1)-3416  

(1)+5206 (1)+5211 (1)+5314 (1)
 Outros passivos Subordinados   757,675 730,577 

29-3583-361 Activos Intangiveis 67,115   43,114   24,001   30,345  51-3311 (1)-3417-3418+50 (1)
(2)+5207+5208+5211 (1)+528+ 

 538-5388+5318 (1)+54 (1)(3) 

 Outros Passivos   740,000 532,131 

24-357 Investimentos em filiais associadas e 
Empreendimentos conjuntos

 6,327   6,327    6,327 - 

300 Activos por Im�ostos correntes 16,338 16,338 
 4,114 

55 Capital 2,683,970   2,683,970 
301 Activos por Impostos diferidos    12,608 12,608 

16,338 
602 Prémios de Emissão   524  524 

12+157+158 (1)+159 (1)+31+32+3302+3308
+3310 (1)+338+3408 (1)+348 (1)-3584-3525+50 

(1)(2)-5210 (1)-5304-5308 (1)+54 (1)(3)

Outros Activos   348,644 348,644   357,223 57 Outros Instrumentos de Capital  -   

    -56 Acções Próprias  -   
    58+59 Reservas de Reavaliação  -   
   60-602+61 Outras reservas e resultados transitados 3,120,406 2,702,996 
 64 Resultado do Exercicio 308,729   495,773 
  -63 (Dividendos antecipados) - 

TOTAL DO ACTIVO   12,153,078   486,994    11,666,084 11,278,359 TOTAL DO PASSIVO   11,666,084   11,278,359

   137,226 

�����
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ctiv

ctivos �inanc

ctiv

usto c
tiv

�mortização do �x cicio

ctivos �inanc
ecu�er

ctiv
ecu�er

Carlos J. Nhamahango 
Administrador Delegado

Helder Nhassengo
Director Financeiro
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

                                                                  REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

              Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria

1. No âmbito do PRONASAR/ Fundo Conjunto, a DPOP- Maputo pretende contratar empresas para a Prestação de 
Serviços de Consultoria para a Fiscalização de Obras na província de Maputo, de acordo com o seguinte:

Concurso N.º Lote Objecto Total

09/DPOP-M/RA/2022
Para Fiscalização de Obras 
de Construção e Furos de 
Abastecimento de Água

Lote 1
Distrito de Boane (2) 

 Distrito de Moamba (5)
7

Lote 2
Distrito de Matutuíne (3) 
Distrito de Namaacha (5)

8

10/DPOP-M/RA/2022
Lote 

Único
 Fiscalização das Obras de Construção de um Bloco Sanitário 

na Escola Primária da Matola-Rio, Distrito de Boane
1

2. Para o efeito, são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP de Maputo, os 
Serviços de Consultoria supracitados, devendo para o efeito indicar claramente o (s) Lote (s) em que se mostrarem 
interessados. 

Potenciais concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3. Serão qualificados para a lista curta, empresas que demostrarem possuir  a  mínima qualificação Jurídica,
Técnica e Regularidade Fiscal, através da apresentação  da respectiva documentação comprovativa a  saber:

3.1 Documentos de Qualificação: Certificado de Incrição no Cadastro Único, Alvará de Consultoria compativel com o 
objecto de contratação, Certidão de Registo Comercial, Estatutos  actualizados e Publicados no BR, Certificado de 
Quitação com as Finanças Públicas e  Certidão de Segurança Social ( actualizados).

3.2 Perfil da empresa com especial relevância para cada objecto de contratação.
3.2.1 Com especial relevância para a actividade de análise e interpretação de estudos Hidrogeológicos, captação de água 

subterrânea e fiscalização de obras de construção de Civil.
3.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria, incluindo pesquisa geofísica, gestão e fiscalização 

de obras icluindo fiscais de terreno com os respectivos CV’s.
4. As empresas interessadas poderão obter mais informações no endereço abaixo  indicado, a partir das 8.30 às 15.00 

horas, até ao dia 2 de Agosto de 2022.

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

6. As propostas de Manifestação de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado no endereco 
abaixo indicado, até às 15.00 horas do dia 10 de Agosto de 2021.  Propostas enviadas por correio electrónico 
(E-mail) e por fax , não serão consideradas. 

Endereço:
Rua da Rádio, n.º 511 – Cidade da Matola
Telef: 860066766;  
Província de Maputo / Moçambique

                                                                                    Matola, aos 27 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

509

6075

Convite para Participação no Concurso Público para 
Fornecimento de Shelter Type B e Wash Kits 

Concurso # (PR Nº9591; 9593; 9594; 9638)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique, é uma organização não-governamental Humanitária 
e de Desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à 
emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, 
como agricultura, água, saneamento e higiene, género, microcrédito e poupança, saúde- 
materna e reprodutiva, HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:
Como parte do projecto financiado pela União Europeia Ajuda Humanitária (ECHO), a CARE 
lança um edital para fornecimento de Shelter Type B Kits e Wash Kits que deverão ser en-
tregues na província de Cabo Delgado-Cidade de Pemba, e deverão responder às especifica-
ções constantes no caderno de encargos:

Secção 3 - Levantamento de Caderno de encargos
Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo o Caderno de 
encargos no endereço:
Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo na Rua para O Palmar, nº 50, cida-

de de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 27 de Julho a terça-

-feira, 9 de Agosto, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por email, para 

carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org  

Os fornecedores interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a através do link:
https://bit.ly/3OxTnkH

O prazo do levantamento do caderno de encargos será até ao dia 5 de Agosto de 2022, 
pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 9 de Agosto de 
2022, pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderão contactar a CARE Internacional – Moçambique, através 
do endereço electrónico carla.dasilva@care.org e Grace.moyo@care.org

6583

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o Art.33, nº3, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março comunica-se que os 

objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:

Objecto N.º de Concurso Modalidade de 
Contratação Empresa Valor 

Contratação de Manutenção de Equipamento 
Informático e Sistema de Vídeo Segurança da 
Báscula da ANE, IP- Zambézia

03/CP/PS/

DPANEZ/2022
Concurso Público DL INVESTIMENTOS 348.894,00

Fornecimento de Combustível e Lubrificantes 
para viaturas ANE, IP – Zambézia

04/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso Público ZAP. Lda 4.643.408,00

Fornecimento de Serviços de Limpeza para 
ANE, IP – Zambézia

05/CP/PS/

DPANEZ/2022
Concurso Público ZELSI, Lda 1.003.665,00

Contratação de Fornecimento de Serviços de 
Seis (6) computadores (Laptops) para ANE, IP 
–Zambézia

06/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso Público MIA TRADING 608.989,00

Fornecimento de Pneus, Macaco de Roda, 
jogo de Chaves de roda, Triângulos, Site co-
ver, Perfumes Spray para Viaturas da ANE 
Zambezia

08/CP/FB/

DPANEZ/2022
Concurso Público ALIF, Lda, 1.084,320,0

Contratação de Fornecimento de Géneros Ali-
mentícios para ANE, IP- Zambézia

09/CP/FB/
DPANEZ/2022

Concurso Público GRUPO AIAS  592.535,00

Fornecimento de Serviços de Catering para 
ANE, IP – Zambézia

10/CP/FB/
DPANEZ/2022

Concurso Público HOTEL 1 DE JULHO 518.500,00

Quelimane, aos 26 de Julho de 2022

148
Av. da Resistência  № 601 · Telefone №  24217719/ 823024598  · Telefax №  24-215244  · Quelimane  · Moçambique
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação dos objectos dos Concursos 
conforme abaixo indicados:

Número do 

Concurso

Modalidade de 

Contratação
Objecto do Concurso  Concorrente Vencedor

Valor da 

Adjudicação

39A002441/

AD/18/2022

Ajuste Directo

FF

Capacitação do pacote 
Informático Microsoft 

Power BI (Business 
Intelligence)

ITGEST MOÇAMBIQUE, LDA 245.700,00MT

39A002441/

AD/14/2022

Ajuste Directo Prestação dos serviços 
de limpeza e conservação LIN LIMPEZAS, LDA 1.900.000,00MT

39A002441/

CP/03/2022

Concurso Público
Fornecimento de 
equipamento de 
fiscalização para 

instalações eléctricas e 
petrolíferas

CORESE- COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, 

LDA

2.975.310,00MT

Maputo, aos 27 de Julho de 2022

           A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A DPOP- Maputo através dos fundos do Orçamento do Estado e do PRONASAR pretende contratar empresas para  
apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte:

Concurso Objecto do Concurso
Classe de Alvará 
mínimo Exigido 

Data e hora da visita ao 
local das obras

Data e hora-final 
da entrega das 

Propostas

Data e hora da 
abertura das 

Propostas

Anúncio de 
posicionamento

Limitado N.º05/DPOP- M/
RA/2022

Pavimentação de 300 metros de extensão da 
Rua do Mineiro, na vila de Ressano Garcia, 

Distrito da Moamba
3.ª

3/8/2022, às 10.00 horas, 
na Secretaria da Localidade 

de Ressano Garcia

15/8/2022
 às 9.00 horas

15/8/2022 
às 9.15horas

31/8/2022 
às 9.45 horas

limitado N.º06/DPOP- M/
RA/2022

Construção de um Bloco Sanitário na Escola 
Primária da Matola-Rio, Distrito de Boane 

3.ª
4/8/2022, às 10.00 horas, 

na DPOP-M
16/8/2022

 às 10.00 horas
16/8/2022

 às 10.15 horas
31/8/2022

 às 11.30horas

público N.º 07/DPOP-M/
RA/2022 para  Construção de 
15 Furos de Abastecimento de 

Água divididos em 2 lotes

Lote 1  Distrito de Boane (2) 
               Distrito de Moamba (5)

Lote 2  Distrito de Matutuíne (3) 
               Distrito de Namaacha (5)

3.ª -
17/8/2022

 às 9.00 horas
17/8/2022

 às 9.15 horas
4/9/2022

às 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter os documentos dos concursos pelas seguintes vias:

•	 Solicitação por Email: dpop.maputo@gmail.com

•	 Solicitação por Link  https://sendfileonline.com/?sid com as seguintes senhas:

• Concurso N.º 05/DPOP-M/RA/2022 – 957083

• Concurso N.º 06/DPOP-M/RA/2022 – 728601

• Concurso N.º 07/DPOP-M/RA/2022 – 344527

3. O período de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas.

4. Obrigatoriamente deverão fazer parte da proposta os seguintes documentos actualizados e autenticados: a) Alvará b) 
Certificado de Quitação das Finanças Públicas; c) Certidão de Segurança Social; d) Declaração do concorrente de que 
não se encontra em situação de impedimento; e) Declaração de Informação contabilístico e fiscal; f) Facturação em 
actividades similares ao objecto de contratação; g) Declaração comprovativa das instalações e equipamento adequado 
e disponível; h) Equipa técnica devidamente qualificada, comprovada pelos respectivos certificados de habilitações 
literárias, acompanhados dos respectivos CV´s devidamente assinados;  Certificado de Cadastro Único; i) Confirmação 
de facilidade de acesso ao crédito;  j) Certidão emitida pelo INE.

5. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues na DPOP de Maputo até à data e hora acima citadas,  e a 
abertura das mesmas será feita, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir a 
este acto.

6. A visita ao local das obras é da responsabilidade do empreiteiro, devendo para o efeito, se fazer presente na data e local 
acima indicados para concentração.

7. 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.

Endereço:
Direcção Provincial de Obras Públicas
Rua da Rádio, n.º 511-Cidade da Matola
Telefone: 860066766
Província de Maputo, Moçambique

Matola, aos 27 de Julho de 2022
Autoridade Competente 509

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Na Execução Ordinária nº 49/2021-I, em que 
o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move 
contra os executados: SOCIEDADE DE TURISMO 
INTER-HOTÉIS, LIMITADA e ABDUL MALIK 
RAMESH ALY, foi ordenada a venda por meio de 
propostas em carta fechada, em primeira praça, 
do seguinte imóvel:

Verba nº 1
Um prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Cidade de Maputo, sob o nº 6834 
a folhas 97, do livro B/19. Este prédio acha-se 
inscrito sob o nº 55 776 a folhas 69, do livro 
G/54, a favor de SOMETURIL SOCIEDADE 
MOÇAMBICANA DE EMPREENDIMENTOS DE 
TURISMO E IMOBILIÁRIA, LIMITADA, hipoteca 
inscrita sob o número 64, a folhas 3º e seguintes, 
do livro C, a favor do FNB-MOÇAMBIQUE, SA, 
pelo valor mínimo de 25 490 000,00MT (vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil 
meticais), correspondente à avaliação.
As propostas devem mencionar preço superior 
ao da avaliação já indicada na verba, para o 
pagamento da dívida e custas judiciais.
Mais torna-se público que nos presentes autos 
foram deduzidos embargos à execução registados 
sob nº 44/2041-I, os quais encontram-se na fase 
do despacho saneador.
São convidadas todas as pessoas com interesse 
na compra do bem a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 
de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta 
cidade, durante as horas normais de expediente, 
bem como ficam notificados àqueles que nos 
termos do dispostos no art. 876º/2 do CPC, 
poderiam requerer à adjudicação e bem assim 
aos titulares de qualquer direito de preferência na 
alienação do imóvel penhorado para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da venda.
No dia 31 de Agosto do corrente ano, pelas 
13.30 horas, na Sala de Audiência desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas até esse 
momento apresentadas, cujo acto os proponentes 
podem assistir.

O imóvel poderá ser visitado na Av. Armando 
Tivane, nº 569, nesta cidade, ao cuidado 
do exequente, durante as horas normais de 
expediente.

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Assistente do Centro de 
Operações de Segurança

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 
Moçambique pretende recrutar para o Departamento de Segu-
rança e Proteção das Nações Unidas (UNDSS, em Inglês) dois 
Associados de Campo para trabalhar em Pemba (2), por um pe-
ríodo inicial de um ano com possibilidade de renovação. 

O Departamento de Segurança e Protecção é responsável por 
garantir liderança, suporte operacional e supervisão do siste-
ma de gestão de segurança das Nações Unidas (UNSMS) global-
mente. Como líder global em princípios de gestão de risco de 
segurança, o UNDSS permite a implementação segura e eficaz 
dos programas e actividades das Nações Unidas nos ambientes 
mais complexos e desafiantes, ao mesmo tempo em que maxi-
miza recursos preciosos. 

Título do Posto: Security Operations Center Assistant | Assis-
tente do Centro de Operações de Segurança| 2 postos

Duração inicial do contrato: 1 ano com possibilidade de ex-
tensão

Localização do posto: Pemba 

Tipo de contrato: Service Contract SB2

Prazo limite para aplicação: 3 de Agosto de 2022

Candidatos elegíveis: Nacionais (Moçambicanos ou residen-
tes em Moçambique)

Link para aceder informação sobre o posto e para candidaturas:
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_
id=106045

198

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com n.º 2 do artigo 64 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Modalidade Objecto Empresa 
Adjudicada Valor 

27B003461/03/CP/
UGEA/DPPFN/2022

Concurso 
Público

Construção de um 
edifício da DPPFN CONJALIN, LDA 56.300.825,74MT

27B003461/02/
CPCMI/UGEA/
DPPFN/2022

Concurso 
Público

Serviço de 
Consultoria para 

Fiscalização

AR 
CONSULTORES, 

LDA
7.821.450,00MT

Lichinga, aos 26 de Julho de 2022
O Director Provincial

Francisco Guerra

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos 
fazendo saber que no dia 9 de Agosto de 2022, pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será realizada 
a venda judicial por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, nos Autos de Execução Ordinária nº 
315/20-B, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA move contra os executados SAHARA COMPUTER, LDA e 
RENATO JOSÉ BOANE, dos imóveis com as seguintes designações:

Verba nº 1

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 11645 a fls. 32 verso, do livro B/32 e inscrito 
sob o nº 79947 a fls. 35, do livro G/111, a favor de Renato José Boene, com hipoteca inscrita sob o número 80220 a fls. 
1 verso, do livro C/101, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 1905, 
1º andar, flat nº 7, cidade de Maputo, pelo valor mínimo de 5 585 000,00MT (cinco milhões, quinhentos e oitenta e 
cinco mil meticais).

Verba nº 2

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 14994 a fls. 128 verso, do livro B/40 e inscrito 
sob o nº 62756 a fls. 48, do livro G/92, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita sob o número 80522 a fls. 
79, do livro C/103, a favor do exequente FNB Moçambique, localizado na Praceta Tiracole, nº 154, 1º andar, cidade 
de Maputo, pelo valor mínimo de 8 647 851,00MT (oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
cinquenta e um meticais).

Verba nº 3

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 9299 a fls. 13 verso, do livro B/26 e inscrito sob 
o nº 66444 a fls. 12 verso, do livro G81, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita sob o nº 79152 a fls. 47, do 
livro C91, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Av. Milagre Mabote, nº 162, R/C, flat nº 1, cidade 
de Maputo, no valor de 7 516 000,00MT (sete milhões, quinhentos e dezasseis mil meticais).

Verba nº 4

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 2949 a fls. 8, do livro B/11 e inscrito sob o nº 
56144 a fls. 149, do livro G/54, a favor de Renato José Boane, com hipoteca inscrita sob o nº 79156 a fls. 51, do livro 
C91, a favor do exequente FNB Moçambique, S.A., localizado na Rua Alfredo Keil, nº 06, R/C, flat 1, Bairro Polana-
Cimento “B”, no valor de 8 872 000,00MT (oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil meticais).
Todas as propostas, em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento no Cartório da Décima Terceira Secção 
Comercial deste Tribunal, pelas pessoas interessadas na compra dos referidos imóveis, bem como ficam notificados 
àqueles que nos termos do disposto no art. 876º, nº 2 do C.P.C. podiam requerer à 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.
Os imóveis podem ser apreciados nos endereços acima indicados, devendo os interessados contactarem o fiel depositário, 
Sr. Dr. Manuel Francisco dos Santos, no Departamento Jurídico do FNB Moçambique, S.A., sito na Av. 25 de Setembro, nº 
420, 1º andar, sala 8, nesta cidade, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Julho de 2022

A Secretária Judicial

Lúcia Monjane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇOES

Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria

CONCURSO PÚBLICO N.º 08/DPOP-M/RA/2022

1. No âmbito da implementação do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PRONASAR), 
a luz do PIA 2022 a Província de Maputo através da  DPOP de Maputo pretende contratar Serviços de Consultoria 
para a Realização de Actividades de  Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene e 
Saneamento nas Comunidades dos Distritos, de acordo com o seguinte:

Lote Distrito
1 Distrito de Boane

2 Distrito de Namaacha

3 Distrito de Matutuíne

4 Distrito da Moamba

5 Distrito de Magude

2. O  objectivo da consultoria do presente anúncio, contempla a realização de actividades de Participação e Educação 
Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento nos Distritos supracitados com o seguinte enfoque:

a) Promover o saneamento e a mudança de comportamento, atravás da implementação da abordagem do 
saneamento total liderado pela comunidade (SANTOLIC), para a auto construção 6.000 latrinas melhoradas 
beneficiando cerca de 30.000 novos utentes contribuindo assim para o potencial aumento da taxa de cobertura 
de saneamento rural na Província.

b) Prosseguir e aprofundar o trabalho do SINAS 

3. Para o efeito são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP de Maputo, 
os Serviços de Consultoria supracitados, devendo para o efeito indicar claramente o (s) Lote (s) em que se 
mostrarem interessados. 

 Potênciais concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

4. Os concorrentes poderão manifestar interesse para vários lotes, mas só poderá ser vencedor de um único lote.

5. Serão qualificadas para a Lista Curta empresas que demonstrarem possuir a mínima qualificação Jurídica, Técnica 
e regularidade Fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa, a saber: 

a) Documentos de Qualificação: Alvará, Certidão de Registo Comercial, Estatutos actualizados e publicados 
no BR, Certificado de Quitação das Finanças Públicas, Certificado da UFSA, Certidão do INE  e Certidão de 
Segurança Social Actualizada;

b) Perfil, com especial relevância para actividade de Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene 
e Saneamento.

c) Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta Consultoria, com os respectivos CV’s.

6. O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 
8 de Março, e está aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento.

7. As empresas interessadas poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, 
até ao dia 2 de Agosto de 2022.

8. As manifestações de interesse deverão ser entregues em duplicado num envelope fechado, no endereço abaixo 
indicado, até às 15.00 horas do dia 10 de Agosto de 2022. Propostas enviadas por correio electrónico (E-mail) 
e por fax não serão consideradas.

Endereço:
Direcção Provincial de Obras Públicas
Rua da Rádio, n.º 511 -  Cidade da Matola
Telefone: 86 006 67 66 
Província de Maputo, Moçambique    

Matola, aos 27 de Julho de 2022
Autoridade Competente

5096656

6670

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



PUBLICIDADE 23Sexta-feira, 29 de Julho de 2022

525

1

Socremo - MICROBANCO, S.A.

Contas de Junho - 2022
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De acordo com a alínea d) do nº 3 do Artigo 33, conjugado com o nº 02 do Artigo 64 do Regulamento de Contratação de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Aprovado Pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

Nº do Concurso Concorrente Adjudicado Objecto do concurso
Valor de 

Adjudicação IVA 
incluso

52A003051/CC/Nº 05/UniLúrio/UGEA/2022 Portador Diário Fornecimento de serviços de correio 60.000,00MT

52A003051/CC/Nº 07/UniLúrio/UGEA/2022 VIP Supermercado, Lda
Fornecimento de material de higiene, limpeza e 

protecção
149.785,00Mt

52A003051/CP/Nº 16/UniLúrio/UGEA/2022 Ali Intereprise, Lda Lote 1.3 Fornecimento de Material de Manutenção 285.398,10MT

52A003051/CP/Nº 16/UniLúrio/UGEA/2022 Grupo Imperial, Lda Lote 1.1. Fornecimento de Equipamento informático 4.570.300,00MT

52A003051/CP/Nº 16/UniLúrio/UGEA/2022
SBAF Tec. and Logistic 

Service, SU, Lda
Lote 1.2 Fornecimento de Equipamento multi média 329.000,00MT

52A003051/CP/Nº 16/UniLúrio/UGEA/2022 Universal & Service, Lda
Lote 1.4 Fornecimento e montagem do sistema 

fotovoltaico
1.167.000,00MT

52A003051/CP/Nº 16/UniLúrio/UGEA/2022 SAS Technology, Lda Lote 2.1 Prestação de serviços de cloud 90.000.000,00MT

52A003051/AD/Nº18/UniLúrio/UGEA/2022
Mediatech – Sociedade 

Unipessoal, Lda
Fornecimento de 800 (Oitocentas) camisetes 276.120,00MT

52A003051/CC/Nº 21/UniLúrio/UGEA/2022 Mediatech – SU, Lda
Fornecimento de Maquetes e Impressão de 500 

(Quinhentas) revistas da UniLúrio
210.307,50MT

52A003051/CC/Nº 23/UniLúrio/UGEA/2022
Tait Transportes Ibérica, 

Lda
Transporte de bens da ex vice-reitora para área 

académica de Nampula para Pemba
122.323,50MT

52A003051/CC/Nº 30/UniLúrio/UGEA/2022
Aquarel Tratamento de 

Águas, Lda
Fornecimento de Material e Meio de Cultura e de 

Laboratório
349.899,05MT

Nampula, aos 29 de Julho de 2022

Autoridade Competente
340

MUNICÍPIO DE QUELIMANE
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Conselho Municipal de Cidade de Quelimane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, elegíveis (qualificação jurídica; 
económica, financeira, técnica e regularidade fiscal) interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo:

Nº 
Ord

Modalidade de 
contratação

Objecto do Concurso
Data e hora de 

entrega das 
propostas

     Data e hora 
de abertura das 

propostas

Validade das
Propostas

Anúncio de 
posicionamento

Garantia Provisória 

01
Concurso Público 
N°01/UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Aquisição de Um Tractor 
com Tanque para Sucção

17/08/2022
9:30h

17/08/2022
9:45h

60 Dias
24/08/2022

09:45h
70.000,00 Validade 90 Dias

02

Concurso Público 
N°02/UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Prestação de serviços 
de Desenvolvimento de 
um sistema de Cadastro 
de clientes e sistema de 

esgoto

17/08/2022
10:30h

17/08/2022
10:45h

60 Dias
24/08/2022

10:45h
50.000,00

Validade de 90 
Dias

Concurso Limitado 
Nº1/ UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Aquisição de Mobiliário 
de Escritório 

09/08/2022
08:30h

09/08/2022
08:45h

60 Dias
16/08/2022

08:45h
Não exigida Validade 90 Dias 

03
Concurso Limitado 
Nº2/ UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Aquisição de  Material e 
Equipamento Informático

09/08/2022
09:0h

09/08/2022
12:35h

60 Dias
16/08/2022

09:30h
Não exigida

Validade 90 Dias

04
Concurso Limitado 
Nº3/ UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Aquisição de Motorizadas 
09/08/2022

13:30h
09/08/2022

13:35h
60 Dias

16/08/2022
10:10h

Não exigida
Validade 90 Dias

05
Concurso Limitado 
Nº4/ UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Aquisição de 
Equipamento de 

protecção individual 

09/08/2022
14:30h

09/08/2022
14:35h

60 Dias
16/08/2022

10:45h
Não exigida

Validade 90 Dias

06
Concurso Limitado 
Nº6/ UGEA/EMUSA-
PSU/2022

Prestação de Serviços de 
criação de linha verde de 

atendimento

09/08/2022
9:30h

09/08/2022
9:35h

60 Dias
16/08/2022

11:15h
Não exigida

Validade 90 Dias

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documento do Concurso ou adquirí-los na EMUSA, sita na Av. Josina 
Machel no Sector da UGEA 1º andar lado esquerdo mediante a apresentação de recibo pago no sector da Tesouraria pela importância não reem-
bolsável de 1.500,00MT.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

3. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março.

Quelimane, aos 25 de Julho de 2022

Autoridade Competente
149

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
MERITÍSSIMO DOUTOR DOMINGOS 
SAMUEL, JUIZ DE DIREITO DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 
MAPUTO

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório 
correm termos processuais uns Autos 
de Carta Precatória, registados sob o 
nº 18/2022-C/CP, em que é exequente 
NOSSO BANCO, SA, SOCIEDADE EM 
LIQUIDAÇÃO e executados: FAZLAI 
LODGE, E.I, com sede na cidade da 
Matola, Bairro de Malhampsene, 
quarteirão nº 2, casa nº 274 e BENEDITO 
CARLOS MASSINGUE, residente no 
endereço supra, contactável através do 
telefone nº 84-2622401. 
Faz ainda saber que foi designado o 
dia 8 de Agosto de 2022, pelas 9.30 
horas, para a realização da venda 
judicial em primeira praça, podendo 
ser apresentadas propostas em carta 
fechada para a verba abaixo descrita, até 
trinta minutos antes da hora marcada, 
nos termos do artigo 890º do Código 
do Processo Civil. A venda terá lugar na 
Sala de Audiências do Tribunal Judicial 
da Província de Maputo, sito na Avenida 
Dr. Nkutumula, número 154, 1º andar, 
cidade da Matola.

Verba Única
Talhão descrito sob o número três mil, 
quatrocentos e seis a folhas quarenta e 
quatro verso, do livro B, barra dez, na 
Conservatória do Registo e Notariado 
da Matola, encontrando-se implantado 
neste talhão um imóvel e dependência.
Este prédio acha-se inscrito sob número 
8 075 a folhas 79, do livro G, barra treze, 
a favor do senhor BENEDITO CARLOS 
MASSINGUE, pelo valor mínimo de 25 
213 614,48MT (vinte e cinco milhões, 
duzentos e treze mil, seiscentos e 
catorze meticais e quarenta e oito 
centavos).
O talhão poderá ser examinado, com a 
colaboração da 12ª Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, nos dias úteis, das sete horas e 
trinta minutos às quinze horas e trinta 
minutos, ficando o fiel depositário 
obrigado a mostrar o mesmo imóvel 
que se pretende examinar, nos termos 
do artigo 891 do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito 
de preferência da venda acima e data e 
hora descritas.

Matola, aos doze de Julho de dois mil 
e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
6679

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique

Governo do Distrito de Mavago
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

-ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO-
1.  O Governo do Distrito de Mavago convida pessoas singulares ou Colectivas, Nacionais ou Estrangeiras, interessadas e que reúnam 

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

2.  Os concorrentes deverão ter inscrição no Cadastro Único, e serem titulares de Alvará igual ou superior a 2ª Classe, categoria 
III, nos termos do Regulamento de Exercício de Actividade de Empreiteiro e de Consultoria de Construção Civil, aprovado pelo 
Decreto 94/2013 de 31 de Dezembro, conjugado com o Diploma Ministerial nº 77/2015, de 22 de Maio.

Nº do Concurso
Modalidade de 

Contratação
Objeto de Concurso

Garantia 
Provisória

Data e a honra de entrega 
e abertura das Propostas

01/GDM/UGEA/
SDPI/2022-24

Público

Contratação de Empreitada de 
Obra Pública para trabalhos de 
melhoramento Localizado de Estrada 
Crz R726 Ipute/Lijombo-2

79.520,43 18/8/2022

3. Os Concorrentes Interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los na Secretaria 
do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Mavago, pela importância, não reembolsável, de 1000,00MT (Mil 
Meticais), a partir do dia 4/8/2022.

4. O Prazo de validade das propostas será de 120 dias nos termos do artigo 53 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no número 3 até as 9.30h do dia 23/8/2022 e serão abertas em sessão 
pública, na sala de Sessões do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Mavago pelas 10.00h do mesmo dia.

6. A visita ao Local de execução da obra, é obrigatória e será feita no dia 7 de Agosto de 2022, o Local do encontro será no SDPI de 
Mavago.

7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito as 10.00h do dia 26/8/2022 no endereço acima indicado e o concurso 
será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. 

Mavago, aos 28 de Julho de 2022

A Entidade Contratante

A SECRETÁRIA PERMANENTE DISTRITAL

Sofia da Orlanda Carlos

FIPAG – Área Operacional de Tete
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

De acordo com o nº 1 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG-AOT anuncia a adjudicação do seguinte 
concurso:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Concorrente 
Adjudicado

Valor da 
Adjudicação

01/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/2021

Prestação de Serviços 
de Reabilitação de 

Edifício
Público

Genês 
Construções, 

SU, Lda
1.998.649,58MT

Autoridade Competente

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do Artigo 33, conjugado com o n.º 2 do Artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto  n.º 
05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às empresas abaixo 
indicadas:

Nº de Concurso Objecto de Concurso Modalidade Adjudicatário
Valor de Adjudicação, 
incluindo o IVA (MT)

47K000541/
AD/0006/2022

Obras de Emergência Conducentes à 
Reposição da Transitabilidade na Estrada 
NC: Cruz. N1-Centro de Saúde de Taninga

Ajuste Directo
Concity – Construções 
Consultoria Serviços, 

Lda.
10.183.457,32

47K000541/
AD/0007/2022

Obras de Emergência Conducentes à 
Reposição da Transitabilidade na Estrada 
R807: Coca-Cola / Matola-Gare

Ajuste Directo
Mota-Engil Engenharia 

e Construção África, 
S.A.

106.032.600,00

47K000541/
CL/0003/2022

Prestação de Serviços de Segurança de 
Instalações

Concurso 
Limitado

Perfect Security, Lda. 1.488.240,00

47K000541/
CL/0005/2022

Fornecimento, Montagem e Reparação 
de Pneus

Concurso 
Limitado Desertos – Incumprimento das exigências dos 

Documentos de Concursos47K000541/
CL/0006/2022

Prestação de Serviços de Limpeza, 
Fumigação e Jardinagem

Concurso 
Limitado

Maputo, Julho de 2022 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE MAVAGO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

-ANÚNCIO DE CANCELAMENTO-
O Governo do Distrito de Mavago, com Fundo Descentralizado de Estrada, planificou para o presente 
ano, os trabalhos de Contratação de Empreitada de Obra Pública para trabalhos de melhoramento 
Localizado de Estrada Crz R726 Ipute/Lijombo-2 numa extensão de 15km, tendo optado por 
modalidade de concurso Limitado 2022-2024 segundo a tabela abaixo indicado ao em vez da 
Modalidade de Contratação do Concurso Público.

Assim, em observância da alínea e) do nº 2 do artigo 33 bem como 44 conjugado com o nº 1 do artigo 
61, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que 
o objecto do concurso abaixo fica cancelado e será relançado para o concurso Público.

Nº do Concurso Modalidade de 
Contratação Objeto de Concurso Garantia 

Provisória

Data e a honra de 
entrega e abertura 

das propostas

01/GDM/UGEA/
SDPI/2022-24 Limitado

Contratação de Emprei-
tada de Obras para tra-
balhos de melhoramen-
to de Estrada Crz R726 
Ipute/Lijombo-2

Não aplicável tendo 
em conta alínea a) 

do nº 1 do artigo 69 
do Decreto 5/2016 

de 8 de Março

27/5/2022

Mavago, aos 28 de Julho de 2022

A Entidade Contratante

A SECRETÁRIA PERMANENTE DISTRITAL

Sofia da Orlanda Carlos

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA

COMUNICADO

O Conselho Municipal da Cidade da Matola, preocupado 
com nível de crescimento de consumo de drogas e álcool nas 
imediações dos estabelecimentos escolares da nossa cidade 
e cientes de que as drogas e o álcool são males sociais que 
destroem a juventude da nossa autarquia, convidamos todas 
as forças vivas da sociedade para que possamos enfrentar 
e erradicar estes males, de modo a proteger as gerações 
vindouras.

Respeitando o exercício da actividade económica e havendo 
necessidade de garantir o cumprimento do previsto no 
Decreto nº 54/2013, de 7 de Outubro, capítulo II, no 
seu artigo 5, nº 1, e), comunica-se a todos os munícipes 
da cidade da Matola, proprietários de estabelecimentos 
comerciais ou residências nos arredores das escolas e que 
estejam a praticar a venda de bebidas alcoólicas para que no 
prazo de 10 dias abandonem o exercício dessa actividade.

Findo o prazo, o Conselho Municipal da Cidade da Matola 
irá levar a cabo uma campanha de desmantelamento e 
desativação de todos os esconderijos destes e consequente 
responsabilidade criminal.

Apelamos a colaboração de todos os munícipes e encarregados 
de educação na denúncia e vigilância sobre a existência do 
consumo precoce nocivo de bebidas alcoólicas.

Pela Matola que queremos

Matola, aos 27 de Julho de 2022

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

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

6730
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PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO

COMUNICADO N.º 07/2022

I. Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano

No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário 
Moçambicano, a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o 
Prémio de Custo e a Prime Rate a vigorar no mês de Agosto de 2022, conforme descrito na tabela 
abaixo:

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)

Descrição Taxa
Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM) 15,30%
Prémio de Custo (calculado pela AMB) 5,30% 
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano 20,60%

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

O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado 
Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight), 
nomeadamente (i) as operações à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o BM 
e os Bancos Comerciais, actualmente fixada em 15,25%, (ii) as operações repo entre Bancos 
Comerciais e (iii) as operações de permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. O Indexante 
Único é calculado mensalmente pelo BM.

O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária 
não reflectidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante Único 
para constituir a Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo é calculado 
trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia que toma em conta o rating do país, 
o rácio do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o coeficiente de reservas 
obrigatórias para passivos em moeda nacional. A avaliação destes factores pela AMB resultou no 
Prémio de Custo referido, conforme comunicação ao Banco de Moçambique por ofício 17/DIR/
AMB/2021, de 25 de Março. 

A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para as operações 
de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e do Prémio de Custo. 
Esta taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas (novas, renovações e renegociações) 
entre as instituições de crédito e sociedades financeiras e os seus clientes, acrescida de uma 
margem (spread) que será adicionada ou subtraída à Prime Rate, mediante a análise de risco de 
cada categoria de crédito ou operação em concreto. 

O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma maior 
transparência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o 
mecanismo de transmissão da política monetária.

II. Spreads Padronizados de Taxas de Juro
As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o 
spread de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.

Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar no mês 
de Agosto de 2022. 

1. Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
Imobiliário

Instituição Habitação Consumo

Empréstimos 
de curto 

prazo 
(até 1 ano)

Empréstimos de longo 
prazo (acima de 1 ano)

1. BCI 4,50% 4,50% 4,50% 5,25% 3,00% 4,50%

2. MBIM 1,20% 5,00% 1,30% 1,78% 3,50% 1,20%

3. Standard Bank 1,00% 6,27% 3,31% 3,20% 2,50% -

4. ABSA 2,75% 10,75% 2,00% 1,00% 5,00% -

5. Nedbank 2,50% 4,50% 4,50% 2,00% 2,50% 1,50%

6. Moza Banco 5,00% 6,50% 2,00% 3,00% 5,00% 4,50%

7. FNB 2,50% 5,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00%

8. Access Bank 4,00% 8,00% 3,00% 5,00% 4,00% 0,00%

9.  BNI - - 2,00% 4,00% - -

10.  Société Générale 6,00% 10,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%

11.  Ecobank - 10,00% 4,00% 6,00% - -

12.  Big - - 5,00% 5,50% - -

13.  First Capital 
Bank

2,50% 10,00% 0,50% 3,00% - -

14. UBA 5,00% 3,00% 4,00% 5,00% - -

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

2. Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças

Empréstimos a Particulares

Instituição
Consumo

6M 12M 24M 36M 48M 60M 72M 84M

1. MyBucks Mozambique MCB, SA 26,10% 26,10% 26,10% 26,10% 25,43% 25,43% 19,70% N/A

2. MAIS – Microbanco de Apoio 
aos Investimentos SA

14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% N/A

3. Bayport 24,70% 28,18% 22,82% 22,92% 18,75% 14,21% 10,42% 9,69%

4. Banco Letshego 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40%

5. Socremo 51,40% 22,40% 19,50% N/A N/A N/A N/A N/A

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação

Empréstimos de 
curto Prazo 

(prazo até 1 ano)

Empréstimos de 
longo Prazo (prazo 

acima de 1 ano)

MyBucks Mozambique MCB, SA N/A 23,00% 23,00% N/A N/A

MAIS – Microbanco de Apoio 
aos Investimentos SA

5,83% 4,00% 4,25% N/A N/A

Socremo 51,40% 17,40% 15,40% N/A N/A

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

III. Condições padronizadas por categoria de crédito

1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais

1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 

a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de 
transacções;

b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM 
nem outros incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;

c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco,

1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

a) Empréstimo a Particulares para 
Habitação:

i. Prazo: 20 anos

ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma 
cobertura de 120% do valor a financiar, Avaliação 
do imóvel com menos de 3 meses, efectuada por uma 
empresa reconhecida pelo banco;

1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do 
imóvel;

iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço 
máxima de 30% do rendimento líquido mensal do 
mutuário,

b) Empréstimo a Particulares para 
Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em 

regime de contrato por prazo indeterminado, e deve 
ser apresentada a carta da empresa a confirmar as suas 
funções, contrato e rendimento líquido;

iii. Seguro de vida;

iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço 
máxima de 30% do rendimento líquido mensal do 
mutuário,

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

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima 

de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos,

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

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima 

de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de 

negócios,
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e) Leasing Mobiliário, para Particulares e 

Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de 

novo, e deve ser apresentada uma avaliação recente do 

mesmo efectuada por uma empresa reconhecida pelo 
banco;

iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo 
de 90% do valor avaliado do objecto do leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing deve 

passar a estar em nome do banco após a concessão do 

financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,

f) Leasing Imobiliário, para Particulares e 

Empresas:

i. Prazo: 20 anos 

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto 
do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida 
pelo banco;

iv. O montante a financiar deve corresponder ao máximo 
de 90% do valor avaliado do objecto do leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing deve 

passar a estar em nome do banco após a concessão do 

financiamento;
vi. Seguro do objecto do leasing;

vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um 

particular;

viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de 

negócios, no caso de o mutuário ser uma empresa,

2. Condições padronizadas de Microfinanças

2.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 

a) Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e 
garantias,

ii) B,I,/ DIRE ou PASSAPORTE
iii) NUIT (Número Único de Identificação Tributária),
iv) Atestado de residência,

v) Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável, com 
indicação do tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual remuneração,

vi) Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável),

vii) Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e rendimentos 
auferidos, a favor do cliente e/ou avalista,

viii) Título de provimento (para os Funcionários Públicos)

ix) O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar no regime 
de contratado;

x) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de Crédito do Banco 
de Moçambique e outros incidentes não regularizados junto do sistema bancário à data 

do pedido de crédito;

xi) Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com indicação 
da data da reforma do trabalhador,

b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e garantias,
ii) Estatutos publicados no B,R (Boletim da República), e/ou alterações efectuadas aos 

Estatutos da sociedade (todas actualizações sofridas), Aplicável para sociedades

iii) Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia autenticada,
iv) NUIT (Número Único de Identificação Tributária);
v) Alvará ou licença

vi) Informação financeira actualizada, nomeadamente:
	Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios económicos 

(fecho oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
	Balancete contabilístico (acumulado), mais recente,

vii) Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses

c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não regularizados 

na Central de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros incidentes junto do 
sistema bancário à data do pedido de crédito;

d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco,

2.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

g) Empréstimo a Particulares para 

Habitação:

i. Prazo:   4 anos

ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma 
cobertura de 120% do valor a financiar, Avaliação do 
imóvel com menos de 3 meses, efectuada por uma 

empresa reconhecida pela instituição;
iii. Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do 

imóvel;

iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço 
máxima de 40% do rendimento líquido mensal do 
agregado familiar,

v. Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a 
pelo menos 3 meses,

h) Empréstimo a Particulares para 

Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa 

em regime de contrato por prazo indeterminado e 

deve ser apresentada a carta da empresa a confirmar 
as suas funções, contrato e rendimento líquido;

iii. Seguro de vida;

iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço 
máxima de 40% do rendimento líquido mensal do 
mutuário,

v. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido

i) Empréstimo aos Funcionários 

Públicos

i. Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84 meses,
ii. Cadastramento da prestação mensal no CEDSIF/E-

SISTAFE ou outras plataformas em uso na instituição,

iii. Seguro de vida,

iv. O mutuário deve ser funcionário público com 

nomeação definitiva e deve apresentar carta da 
instituição a confirmar as suas funções, contrato e 
rendimento líquido;

v. Comissão de serviço superior a 10 anos; 
vi. Seguro de crédito;

vii. Capacidade de retenção da prestação na fonte;

j) Empréstimo de Curto Prazo (até 1 

ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos,

k) Empréstimo a Empresas de Longo 

Prazo (acima de 1 ano)

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de 

Negócios,

l) Leasing Mobiliário, para Particulares 

e Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição 

de novo, e deve ser apresentada uma avaliação 

recente do mesmo efectuada por uma empresa 

reconhecida pela instituição;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um 

máximo de 90% do valor avaliado do objecto do 
leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing deverá 

passar a estar em nome da instituição aquando da 

concessão do financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,

m) Leasing Imobiliário, para 

Particulares e Empresas:

ix. Prazo: 20 anos 

x. Tipo de colateral: objecto do leasing;

xi. Deve ser apresentada uma avaliação recente do 
objecto do leasing, efectuada por uma empresa 

reconhecida pela instituição;
xii. O montante a financiar deve corresponder até ao 

máximo de 90% do valor avaliado do objecto do 
leasing;

xiii. O título de propriedade do objecto do leasing 

deverá passar a estar em nome da instituição após a 

concessão do financiamento;
xiv. Seguro do objecto do leasing;

xv. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um 

particular;

xvi. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano 

de Negócios, no caso de o mutuário ser uma 

empresa,

IV. Definição dos termos e conceitos (metainformação)

1. Particulares

O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos ou 

grupos de indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e património 

e consumam certos tipos de bens e serviços, 

2. Empresas

O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham 
constituído ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de 
Moçambique, cuja actividade principal consista na produção de bens e serviços mercantis não 

financeiros, Integram o sector das empresas, além das sociedades comerciais (conforme definidas 
no Código Comercial), os empresários em nome individual, as associações e organizações não 

governamentais, partidos políticos e entes públicos,

3. Empréstimo para habitação

Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação aquela 
que vai ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção,

4. Empréstimo para consumo

Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus negócios 

e profissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para a compra de bens 
e/ou serviços consumidos pelos particulares individualmente, Inclui, por exemplo, créditos 
destinados à aquisição de veículos, mobiliários, electrodomésticos, equipamento informático e 

reabilitação de habitação própria,

5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade até 1 
ano, para aquisição de meios circulantes,

6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade 

acima de 1 ano, para fins de investimento,

7. Leasing mobiliário e imobiliário

O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos de 
longo prazo em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias), 

Maputo, 29 de Julho de 2022
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(Em liquidação)

RELAÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITOS
(Verificação, Classificação e Graduação de Créditos)
Por anúncio publicado nos dias 13 e 14 do mês de Julho do 
corrente ano e em cumprimento do disposto no n.° 3, do artigo 
51 e n.° 1, do artigo 52, ambos da Lei n.° 30/2007, de 18 de 
Dezembro, esta sociedade efectuou a publicação da relação 
provisória dos créditos procedendo também a chamada de 
credores. Assim,
Consta do balanço e contas da sociedade a existência do 
único credor abaixo denominado:

•	 MOHAMED AMIN, credor de 24.043.311,00Mt (vinte e 
quatro milhões, quarenta e três mil, trezentos e onze  
meticais).

Decorrido o prazo legal estabelecido, ninguém apresentou 
qualquer reclamação ou manifestou ser titular de um direito 
de crédito sobre esta instituição. Nestes termos, 
Dá-se a conhecer que não havendo mais credores nem 
reclamações, a verificação, classificação e graduação dos 
créditos torna-se irrealizável, dando-se assim por definitiva 
a existência do único credor acima referido.

O LIQUIDATÁRIO
Mahomed Bachir
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UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Bairro Heróis Moçambicanos No 462, Telefone: 25124758, Fax:25124758; C.Postal: 323 – Cidade de Chimoio – Manica

ANÚNCIO DE VAGAS
1.De acordo com o Despacho de 17/06/2022, de Magnífica Reitora da Universidade Púnguè e nos termos do 
estabelecido no artigo 21 do EGFAE, artigos 5 e 6, todos do REGFAE, conjugado com a alínea c) do nº 1, do 
artigo 230 do Regulamento Geral Interno da Universidade Púnguè, a Direcção de Recursos Humanos anuncia 
a abertura do Concurso Público de Contratação fora do Quadro, para a Carreira de Docente Universitário, 
no curso de Mestrado em Administração e Gestão Educacional a funcionar na Extensão de Tete, no regime Pós-
laboral, referente ao 2º Semestre, do ano académico de 2022, para leccionar as disciplinas discriminadas na 
tabela abaixo.

No                       Discilpina                                       Perfil

01
Gestão Financeira de 
Organização e Projectos

Doutoramento em Gestão de Empresas ou Gestão e Administração de Negócios com 
domínio das ferramentas de Gestão de ciclos de Projectos.
Domínio de Gestão de Projectos como Quadro lógico.

02
TICs, Gestão de Organizações e 
Projectos

Doutoramento em Tecnologia de Informação com especialização em Gestão de 
Projectos ou Doutoramento em Informática Educacional com especialização em 
Gestão de Projectos.

I. Requisitos gerais para a contratação:

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Registo de identificação tributária;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;

d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na Administração 
Pública, e;

e) Habilitações literárias exigidas nos qualificadores profissionais e específicos. 

II. Para além dos estabelecidos acima, os candidatos a Carreira Docente devem reunir especialmente os 

seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de doutor na área que pretende leccionar; 

b) Possuir a formação psicopedágica ou ter participado em pelo menos um (1) seminário de capacitação 

pedagógica (comprovada), possuir experiencia profissional de docência no ensino superior 
(comprovada) e possuir experiência profissional na área que pretende leccionar;

III.  A Admissão ao concurso é solicitada através de um Requerimento dirigido à Magnífica Reitora da 
Universidade Púnguè (reconhecido), anexando os seguintes documentos:

a) Fotocópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;
b) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;

c) Curriculum vitae;

d) Certidão do registo criminal;

e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
f) Fotocópia da declaração do Número Único de Identificação Tributária (NUIT).

IV. No acto da candidatura são dispensados os documentos exigidos nas alíneas, d), e) e f).

V. A Modalidade do concurso é documental.

VI. Os documentos devem ser entregues na Direcção de Recursos Humanos-Sede, e no Departamento de 

Recursos Humanos na Extensão de Tete, ambos na Universidade Púnguè, no prazo de 20 dias, contados a 
partir de à 15 de Julho a 01 de Agosto de 2022, na hora normal de expediente (7.30min às 15.30min).

VII.  A Direcção de Recursos Humanos da Universidade Púnguè, sita no Bairro Heróis Moçambicanos Nº. 
462, Telefone: 25124758, Fax: 25124758; C. Postal: 323 – Cidade de Chimoio – Manica, Moçambique.

VIII.  O Departamento de Recursos Humanos da Universidade Púnguè – Extensão de Tete, sito no Bairro 
Matundo – Cambinde, Cidadela Académica; EN nº. 7; Telef. 252 20421/2; 28 2358320; Fax: 252 2917; 

Cidade de Tete – Tete, Moçambique.

Chimoio, aos 11 de Julho de 2022

A Directora
dra. Antónia Correia de Sousa

(Técnico Superior N1)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte do 
mês de Julho do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas setenta 
e três a setenta e quatro, do livro de notas para escrituras diversas 
número 98-A, a cargo de Momede Faruco Mamudo Mujavar, licenciado 
em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito do senhor Igal Danilson Ricardo Nhacuongue, ocorrido no dia 
vinte e seis de Setembro de dois mil e vinte e um, na altura com vinte 
e um anos de idade, no estado civil que era solteiro, filho de Ricardo 
António Nhacuongue e de Ofélia José Mausse. Que o autor da herança não 
deixou testamento nem qualquer disposição que expressa a sua última 
vontade. 
Que a herança é constituída por valores monetários depositados em 
bancos.

Que deixou como únicos e universais herdeiros, seus pais: Ricardo 
António Nhancuongue e Ofélia José Mausse, casados, naturais de 
Manjacaze.
Que nos termos da lei não há outras pessoas que prefiram à indicada 
herança ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notariado em vigor, 
faz-se esta publicação em conformidade com a referida escritura de 
habilitação a que me reporto.

Está Conforme

Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 20 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez 
de Junho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta 
e um a folhas trinta e dois, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e quatro “E”, do Terceiro Cartório 
Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO 
MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JORGE 
SAWACA, solteiro, natural de Nangade, residente que foi no 
Bairro Palma, de então sessenta anos de idade, sendo filho de 
Sawaca Kulomeo e de Buanalinda Nanchica.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados 
como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e 

direitos, seus filhos: Lina Jorge Sawaca, solteira, Lúcia Jorge 
Sawaca, solteira, Nélio Jorge Sawaca, solteiro, Angélica 
Jorge Sawaca, solteira, Aménia Jorge Sawaca, solteira 
e Maico Jorge Sawaca, solteira, todos naturais de Cabo 
Delgado.
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 28 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE SAWACA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DO NIASSA

DISTRIBUIÇÃO GERAL
EDITAL

O MERITÍSSIMO DOUTOR ÓSCAR DO CARMO 
FRANCISCO BASÍLIO, JUIZ-PRESIDENTE DO

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DO NIASSA

Por este Tribunal, se faz saber que nos Autos de Carta 
Precatória Para Venda de Imóvel, registados sob o nº 
11/2021, em que é exequente a Gapi - Sociedade de 
Investimento, SA e executado Constantino Jacinto, que 
correm seus termos neste Tribunal, foi designado o dia 9 de 
Agosto de 2022, pelas 9.00 horas, para abertura de propostas 
a serem apresentadas na Distribuição deste Tribunal, em carta 
fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda 
em segunda praça, ao maior lanço oferecido, acima do valor 
de 1 866 721,78MT (um milhão, oitocentos e sessenta e 
seis mil, setecentos e vinte e um meticais e setenta e oito 
centavos).
                                            Verba Única
Um imóvel de habitação, situado no Bairro de Sanjala, próximo 
da Bela Vista. 
O bem imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas 
e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o 
fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende 
examinar, nos termos do artigo 891 do Código do Processo 
Civil.
Para constar se lavrou o presente edital e mais dois de igual 
teor que serão legalmente fixados nos locais que a lei designa.

Lichinga, aos 21 de Julho de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. Óscar do Carmo Basílio

O Distribuidor Provincial
Vasco Miguel Aly Teleue
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Sumário ExecutivoA guerra na Ucrânia desencadeou uma crise humanitária custosa que exige uma solução pacífica. Ao mesmo tempo, os danos econômicos do conflito contribuirão para uma desaceleração significativa do crescimento global em 2022 e aumentarão a inflação. Os preços dos combustíveis e dos alimentos aumentaram rapidamente, atingindo mais fortemente as populações vulneráveis em países de baixa renda. O crescimento global deverá desacelerar de uma estimativa de 6,1% em 2021 para 3,6% em 2022 e 2023. Isso é 0,8 e 0,2 pontos percentuais menor para 2022 e 2023 do que o projetado em janeiro. Além de 2023, o crescimento global deverá cair para cerca de 3,3% no médio prazo. Os aumentos nos preços das commodities induzidos pela guerra e as crescentes pressões sobre os preços levaram a projeções de inflação para 2022 de 5,7% nas economias avançadas e 8,7% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento 1,8 e 2,8 pontos percentuais acima do projetado em janeiro passado. Esforços multilaterais para responder à crise humanitária, evitar maior fragmentação econômica, manter a liquidez global, gerenciar o sobre-endividamento, combater as mudanças climáticas e acabar com a pandemia são essenciais.Durante o primeiro semestre do ano em curso, o País registou um aumento de inflação acumulada na ordem de 6.44%. Comparativamente a igual período do ano anterior, o País registou no mês em análise, um aumento da inflação em 10.81%. As divisões de Transportes e de Alimentação e bebidas não alcoólicas, foram em termos homólogos as que registaram maior variação de preços com cerca de 16,37% e 15,90%, respectivamente.O comportamento do Metical, ao longo do primeiro semestre de 2022, face ao homólogo de 2021, foi marcado pela depreciação contra o dólar para 63.86MZN e  apreciação em relação ao Euro e Rand que foram transacionados em média 66.46MZN e 3.89MZN, respectivamente.Diante da postura do mercado, que caracterizou o primeiro semestre do ano, o MicroBanco continua adoptando estratégias de crescimento sustentada, sem pôr em causa a sua posição e estabilidade financeira.
I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES

1. Demonstração da Posição Financeira para o período findo em 30 de Junho de 2022

Anexos à Circular n°3/SHC/2007
MODELO III

Balanço – Contas Individuais (Activo)

RELATÓRIO INTERCALAR

30 de Junho de 2022

Anexos à Circular n°3/SHC/2007

MODELO III
Balanço – Contas Individuais (Passivo)

Rubricas Notas Junho 2022 Dezembro 
2021

Passivo38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais
43 (1) Passivos financeiros detidos para 

negociação43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 17,19  200.48    233.52   
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas 

por títulos44 Derivados de cobertura45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas47 Provisões490 Passivos por impostos correntes 8  30.00    823.27   491 Passivos por impostos diferidos481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de 
capital480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 18  882.92    2,171.68   
Total de Passivo  1,113.40    3,228.48   
Capital55 Capital 20  14,247.97    14,247.97   602 Prémios de emissão57 Outros instrumentos de capital- 56 (Acções próprias)58 + 59 Reservas de reavaliação60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados 
transitados

 (1,386.10)  (2,811.71)
64 Resultado do exercício 63.74 1,425.61- 63 (Dividendos antecipados)

Total de Capital  12,925.61    12,861.87   

Total de Passivo + Capital  14,039.01    16,090.35   

Rubricas Notas Junho 2022 Junho 202179 + 80 Juros e rendimentos similares 3  2,204.18    3,726.26   66 + 67 Juros e encargos similares  30.75    -     
Margem financeira  2,173.43    3,726.26   82 Rendimentos de instrumentos de capital  -      -     

81 Rendimentos com serviços e comissões 4  200.68    273.70   
68 Encargos com serviços e comissões 4  11.42    10.45   - 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados - -
- 694 + 834 Resultados de activos financeiros dis-poníveis para venda - -- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial -  -      -   - 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos - -- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 7  21.68    21.10   

Produto bancário  2,341.01    3,968.41   70 Custos com pessoal 5  669.12    672.54   71 Gastos gerais administrativos 6  957.88    647.03   72 Outros Gastos operacionais  67.47    64.19   77 Amortizações do exercício 14,15  73.45    376.34   784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 12  479.36    201.42   

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações
Resultados antes de impostos  93.74   2,409.73   
Impostos65  Correntes 8  30.00    771.11   74 - 86  Diferidos

640 Resultados após impostos  63.74    1,638.62      -72600 - 7280 + 8480 + 84400 Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

2. Demonstração do Rendimento Integral para o período findo em 30 de Junho de 2022
Anexos à Circular n°3/SHC/2007

MODELO IV
Demonstração de Resultados - Contas Individuais

Capital social
Resultados
transitados

Total

Saldo em 01 de Janeiro de 2021  14,247.97      (2,811.71)       11,436.26      Lucro líquido  em 31 de Dezembro de 2021  -      1,425.61    1,425.61   
Saldo em 31 de Dezembro de 2021  14,247.97      (1,386.10)  12,861.87   

Resultado liquido em 30 de Junho de 2022  -      63.74       63.74   
Saldo em 30 de Junho de 2022  14,247.97   (1,322.36)  12,925.61   

3. Demonstração das Alterações da Situação Líquida para o período findo em 30 de Junho 
de 2022

4. Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período findo em 30 Junho de 2022

Notas Junho 2022 Dezembro 
2021

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAISResultado líquido do período 63.74 2,248.88Ajustamentos ao resultados relativos a:Amortizações do imobilizado 14,15 73.45 703.38Reversões por imparidade (173.33) 544.05Perdas por Imparidades liquidas 12 479.36 161.76Emprestimo de créditos a clientes 12 1,960.20 (5,359.80)Variação de outros activos 13 872.13 1,942.22Variação de activos por imposto 9 23.14 (120.94)Variação de passivos operacionais 17,18 (895,10) (402,37)
CAIXA LÍQUIDA GERADA PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 2,403.58 (282.81)FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de activos tangíveis/Intangiveis 14,15  -     (20.00)

CAIXA LÍQUIDA USADA NAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO  -     (20.00)FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimo obtido de particulares 19 90.18 (78.64)

CAIXA LÍQUIDA USADA NAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 90.18 (78.64)VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2,493.76 (381.45)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERIODO 660.35 1,041.80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO 10,11 3,154.11 660.35

II. NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IntroduçãoO O AC MicroBanco, Limitada (doravante designado por AC MicroBanco ou MicroBanco) é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Com sede na cidade de Maputo, Avenida 25 de Setembro, nº 270, Moçambique. A entidade é uma instituição de  Microfinanças que presta serviços de concessão de crédito de curto, médio e longo prazo, a pequenas e médias empresas ou pessoas singulares.
1. Políticas contabilísticas
1.1. Bases de apresentaçãoAs demonstrações financeiras apresentadas refletem os resultados das operações do MicroBanco para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022.As demonstrações financeiras intercalares foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) e Norma Internacional de Contabildade - Relato Financeiro Intercalar (NIC 34).As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 25 de Julho de 2022.A preparação das demonstrações financeiras 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, sendo que os pressupostos que as estimativas assentam são objecto de análise contínua.
1.2. Moeda funcional e de apresentação As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de meticais, excepto quando indicado em contrário.
1.3. Estimativas e julgamentos significactivosAs IFRS requerem que sejam efetuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do activo, passivo, capital próprio, custos e proveitos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos custos e proveitos reais. 
1.4. Principais políticas contabilísticasAs políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas Demonstrações Financeiras Intercalar, mantêm-se face aos utilizados nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pelo MicroBanco, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada as operações do MicroBanco em todos os aspetos materialmente relevantes.
2. Alterações de políticas contabilísticasAs demonstrações financeiras do MicroBanco, para o período findo em 30 de Junho de 2022, foram preparadas em conformidade com as IFRS e considerando a Norma Internacional de Relato Financeiro IAS 34 - "Relato Financeiro Intercalar", pelo que não incluem toda a informação exigida para as demonstrações financeiras.

 Milhares de meticais 

6. Gastos Gerais AdministativosEsta rubrica apresenta-se como segue:
Gastos gerais administrativos Jun - 2022 Jun - 2021

Água, energia e combustíveis  70.34    71.98   Impressos e material de consumo corrente  12.18    18.64   Material para assitência e reparação  26.29    2.45   Material de higiene e limpeza  4.70    3.69   
Com serviços:Rendas e Alugueres  312.94    -     Comunições e Despesas de Expedição  72.57    98.45   Desloções, Estadiais e Representação  7.13    1.83   Publicidade e Edição de Publicações  220.83    202.33   Consevação e Reparação  1.76    1.40   Serviços Especializados  191.88    198.80   Outros serviços de terceiros  37.27    47.45   

 957.88    647.03   

7. Outros resultados de exploração

Outros resultados de exploração Jun - 2022 Jun - 2021

Porticos Luminosos e Letreiro  21.68    21.10   
 21.68   21.10   

OUTROS GASTOS OPERACIONAIS   Jun - 2022 Jun - 2021OutrosMultas e outras penalizações legais  0.27    -     Taxa de actividade económica  53.19    53.19   Taxas diversas  14.00    11.00   
 67.47    64.19   

Jun - 2022 Jun - 2021

Imposto corrente  30.00    823.27   Imposto diferido  -      -     
 30.00    823.27   

8. Impostos sobre o rendimentoOs impostos correntes apresentam-se como segue:

9. Caixa A rubrica refere-se ao fundo de maneio em meticais, a 30 de Junho de 2022, no valor de 11.01 milhares de meticais (Dezembro de 2021: 4.87 Milhares de meticais). 
10. Disponibilidades sobre instituições de créditoAs disponibilidades sobre instituições de crédito apresentam-se como segue: 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  Jun - 2022 Dez - 2021BIM_Deposito a Ordem C/Reembolso  89.66    272.59   BCI_Deposito a Ordem C/Reembolso  2,529.28    176.02   BCI_Deposito a Ordem C/Desembolso  524.16    206.87   
 3,143.10    655.48   O saldo da rubrica Disponibilidades em instituições de crédito representa saldos nas contas nostro do MicroBanco junto de outros bancos (BCI - Banco Comercial e de Investimentos e Millennium BIM). Todos saldos são de liquidez imediata.

11. Aplicações em instituições de créditoOs empréstimos e os adiantamentos a clientes apresentam-se como segue:

 Milhares de meticais 

 Milhares de meticais 

 Milhares de meticais 

 Milhares de meticais 

Rendimentos com serviços e comissões

Jun - 2022 Jun - 2021Por serviços bancários prestados  144.20    265.15   Outras comissoes recebidas  56.48    8.55   
 200.68    273.70   

Encargos com serviços e comissões   

Jun - 2022 Jun - 2021Outras comissões pagas  11.42    10.45   
 11.42    10.45   

 Milhares de meticais 

4. Rendimentos e Encargos com serviços e comissõesEsta rubrica apresenta-se como segue:

5. Custos com o pessoalOs custos com o pessoal apresentam-se como segue: 
Custos com o pessoal    Jun - 2022 Jun - 2021Remunerações  643.20    643.20   Encargos sociais obrigótorios  25.92    29.34   

 669.12    672.54   

 Milhares de meticais 

 Milhares de meticais 

Rubricas
No-
tas

Junho 2022

Dezembro 
2021

Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amoritzações

Provisões, 
imparidade 

e amor-
tizações

Valor 
Líquido

Activo10 + 3300 Caixa e disponibi-lidades em bancos 
centrais

9  11.01    -      11.01    4.87   
11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 10  3,143.10    -      3,143.10    655.48   
153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros 

detidos para nego-
ciação153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos finan-ceiros ao justo valor através de resultados154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) Activos financeiros dis-poníveis para venda13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300
Aplicações em institu-ições de crédito 11  4,337.54    -      4,337.54    6,000.00   

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) - 53010 - 53018 
Crédito a Clientes 12  4,798.80    1,492.79    3,306.01    5,266.21   

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1)
Activos com acordo de 
recompra 

21 Derivados de cobertura25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de inves-
timento27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 14  3,647.77    3,529.88    117.90    180.62   29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 15  2,125.40    2,103.30    22.10    32.82   24 - 357 Investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos300 Activos por impostos 
correntes

16  229.54    -      229.54    206.40   
301 Activos por impostos diferidos12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)

Outros Activos 13  2,871.82    -      2,871.82    3,743.94   

Total de activos  21,164.98    7,125.97    14,039.01    16,090.35   

3. Margem financeiraA margem financeira apresenta-se como segue:
 Milhares de meticais 

Margem financeira   Jun - 2022 Jun - 2021
Juros de credito a clientes 1,896.70  3,726.26   Juros de aplicações em instituições  de credito 307.48  -     Comissões e encargos pagos (30.75)

2,204.18  3,726.26   

Os juros e rendimentos a clientes são relativos aos proveitos de crédito contabilizados de acordo com a taxa de juro efetiva. 

Jun - 2022 Dez - 2021

Aplicações em instituições de crédito o pais  4,337.54    6,000.00   
 4,337.54    6,000.00   

A rubrica aplicação a prazo em instituições de crédito no país, corresponde ao deposito a prazo no Banco Mais, em moeda nacional que vence juros a taxa de 11.25% ao ano, com maturidade de 6 meses.
12. Empréstimos e adiantamentos a clientesOs empréstimos e os adiantamentos a clientes apresentam-se como segue:

Crédito a clientes   Jun - 2022 Dez - 2021Credito vincendo 2,391.29 1,493.20Credito vencido 2,332.91 4,811.57Rendimentos a receber 74.60 70.32Comissões de credito diferidas  -     (95.45)
4,798.80 6,279.64

Menos: abatimentos por imparidadeImparidade de credito vigente (32.08) (31.27)Imparidade de credito e juros vencidos (1,460.71) (982.16)
(1,492.79) (1,013.43)

3,306.01 5,266.21

 Milhares de meticais 

  Jun - 2022 Dez - 2021

Saldo de abertura a 01 de Janeiro 1,013.43 576.61Imparidade do exercicio 479.36  -     Reversões  -     1,120.66Utilizações  -     (576.61)
Imparidade em 30 de Junho 2022 1,492.79 1,013.43

Em 30 de Junho de 2022, o movimento da imparidade apresentava-se como segue:
 Milhares de meticais 
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14. Outros Ativos tangíveisO movimento dos ativos tangíveis é o seguinte:
Outros activos tangiveis

Equipamento 
Informático

Mobiliário 
e Máquinas 

de es-
critório

Equipa-
mento 

Instalações 
Interiores

Equipa-
mento  

de Segu-
rança

Outro 
Equipa-
mento

Direito 
de Uso

Jun - 
2022

Custo de aquisiçãoSaldo em 01 de Janeiro 2022  682.54    838.87    362.12    453.88    259.49    1,050.88    3,647.77   
Adições  -      -      -      -      -      -      -     
Alienações/Abates  -      -      -      -      -      -      -     
Em 30 de Junho de 
2022  682.54    838.87    362.12    453.88    259.49    1,050.88    3,647.77   

Depreciação 
AcumuladaSaldo em 01 de Janeiro 2022  574.04    815.51    333.97    438.29    254.46    1,050.88    3,467.15   
Alienações/Abates  -      -      -      -      -      -      -     Amortização do 
exercício

 26.50    3.49    17.36    10.34    5.03    -      62.72   
Em 30 de Junho de 
2022  600.54    819.00    351.34    448.64    259.49    1,050.88    3,529.88   

Valor líquido a 30 de 
Junho de 2022  82.00    19.88    10.78    5.24    -    -      117.90   

Outros activos tangiveis

Equipamento 
Informático

Mobiliário 
e Máquinas 

de es-
critório

Equipa-
mento 

Instalações 
Interiores

Equipa-
mento  

de Segu-
rança

Outro 
Equipa-
mento

Direito 
de Uso

Dez - 
2021

Custo de aquisiçãoSaldo em 01 de Janeiro 2021  682.54    818.87    362.12    453.88    259.49    1,050.88    3,627.77   
Adições  -      20,00    -      -      -      -      20.00   Alienações/Abates  -     
Em 31 de Dezembro 
de 2021  682.54    838.87    362.12    453.88    259.49    1,050.88    3,647.77   

Depreciação
 AcumuladaSaldo em 01 de Janeiro 2021  505.78    807.04    301.96    412.13    234.34    525.44    2,786.70   Alienações/Abates  -      -      -      -      -      -      -     Amortização do 
exercício

 68.25    8.47    32.01    26.17    20.12    525.44    680.46   
Em 31 de Dezembro 
de 2021  574.04    815.51    333.97    438.29    254.46    1,050.88    3,467.15   

Valor líquido a 31 de 
Dezembro de 2021  108.50    23.36    28.14    15.58    5.03    -      180.62   

 Milhares de meticais 

Activos intangiveis Jun - 2022 Dez - 2021

Custo de aquisiçãoSaldo em 01 de Janeiro 2022  2,125.40    2,125.40   Adições do exercicio  -      -     Alienações/Abates  -      -     
Em 30 de Junho de 2022  2,125.40    2,125.40   

Depreciação AcumuladaSaldo em 01 de Janeiro 2022  2,092.57    2,069.65   Alienações/Abates  -      -     Amortização do exercicio  10.73    22.93   
Em 30 de Junho de 2022  2,103.30    2,092.57   

Valor líquido a 30 de Junho de 2022  22.10    32.82   

 Milhares de meticais 

15. Activos intangíveisO movimento nos activos intangíveis foi o seguinte:

16. Activos por impostos correntes Activos por impostos correntes apresentam-se como segue:
Activo por impostos correntes   Jun - 2022 Dez - 2021Imposto a recuperar - IRPC  219.54    176.40   Pagamento especial por conta  10.00    30.00   

 229.54    206.40   

Jun - 2022 Dez - 2021Recursos de clientes  110.30    127.89   
 110.30    127.89   

17. Recursos de clientes

O saldo registado nesta rubrica, refere a adiantamentos de clientes para pagamento das rendas de capital e juros de crédito por vencer. 
Outros passivos   Jun - 2022 Dez - 2021

Credores e outros recursos
 11.49    15.97   Gastos diferidos  -      1,163.57   

Outras operacoes a regularizar  871.43    992.14   
 882.92    2,171.68   

 Milhares de meticais 18. Outros passivos

19. Empréstimos

Outros emprestimos   Jun - 2022 Dez - 2021Empréstimos_Suprimento dos socios  90.18    105.63   
 90.18    105.63   

 Milhares de meticais 

O valor registado na rubrica empréstimos, corresponde às responsabilidades do MicroBanco com suprimento dos sócios.
20. Capital socialO capital social do  MicroBanco apresenta a seguinte estrutura:

Capital   Jun - 2022 Dez - 2021Capital autorizado e emitido:Alfredo Francisco Chilaule (88%)  12,550.37    12,550.37   Claudia Sandra Alfredo Chilaule (6%)  848.80    848.80   Celso Alfredo Chilaule (6%)  848.80    848.80   
 14,247.97    14,247.97   

 Milhares de meticais 

21. Partes relacionadasOs saldos com as partes relacionadas apresentam-se como segue:
Outros activos

Outros 
passivos

Custos adminis-
trativos

SóciosAlfredo Francisco Chilaule 20222021  1,653.01    3,114.60    90.18    105.63    72.00    144.00   
Claudia Sandra Alfredo Chilaule 20222021  -      -      -     
Celso Alfredo Chilaule 20222021  -      -      -     

A rubrica de credores e outros recursos inclui montantes relativos a passivos líquidos reconhecidos no balanço, que representam responsabilidades do MicroBanco com encargos de INSS e imposto sobre rendimentos de trabalho dependente. 

1. NOTA INTRODUTÓRIAEm Cumprimento do estabelecido pelo Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho de 2017, do Banco de Moçambique, e em conjugação com os critérios definidos pelo pilar 3 do Acordo de Basileia II, o presente Relatório de Disciplina de Mercado visa divulgar informação detalhada sobre a solvabilidade e a gestão do risco do AC MicroBanco (doravante designado por ACMB ou MicroBanco).Os valores apresentados, se nada estiver referido em contrário, estão em milhares de meticais e reflectem a posição do MicroBanco a 30 de Junho de 2022
2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADEO Conselho de Administração certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna, assegurando a qualidade de toda a informação divulgada.Não ocorreram durante o período a que este documento faz referência, eventos que afectem, de forma materialmente relevante, a informação aqui contida.O Conselho de Administração compromete-se a divulgar quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que este relatório se refere.
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
3.1. Informação Qualitativa 

 3.1.1. Identificação do AC MicroBanco O AC MicroBanco, Lda (doravante designado por ACMB ou MicroBanco) é uma sociedade por quotas, constituído em Moçambique, que se rege pela lei Moçambicana, matriculado na Conservatória do Registo das Entidades Legais em Maputo sob o número 100199238, com sede na Avenida 25 de Setembro número 270, R/C, em Maputo, com o capital social  de 14,247.97 milhares de meticais, encontrando-se registado no Banco de Moçambique com o código 0000490. A actividade principal do MicroBanco é conceder empréstimos, captar depósitos e outras operações bancárias autorizados pelo Banco de Moçambique.O MicroBanco está presente no território nacional moçambicano através de dois balcões localizadas na Província e Cidade de Maputo.
4. GESTÃO DE RISCO
4.1. IntroduçãoO MicroBanco encontra-se sujeito a um conjunto de riscos, directa e indirectamente, ligados a sua actividade cuja gestão pode permitir ou impossibilitar o alcance dos objectivos traçados pela instituição. Desta feita, a gestão eficiente destes riscos faz parte do processo normal de gestão do MicroBanco e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento equilibrado e sustentável do MicroBanco. Para além de contribuir para a optimização do binómio rendibilidade/risco da instituição, assegura também que o perfil de risco do MicroBanco esteja alinhado com a visão e posições estratégicas definidas pelos Sócios.O MicroBanco tem a política e princípio de gestão de risco rigorosa e doptada de todos os meios necessários para assegurar a viabilidade e sustentabilidade do modelo de negócio e da estratégia do MicroBanco. A gestão de risco do MicroBanco é governada por princípios, procedimentos, metodologias de controlo e reporte, ajustados à dimensão e complexidade do MicroBanco.
4.2. Princípios e PolíticasA Gestão de Risco constitui para o MicroBanco uma actividade de elevada importância, onde se privilegia o princípio de Governação Corporativa, com o envolvimento de todas as áreas na gestão dos riscos materialmente relevantes, no sentido de apoiar o Conselho de Administração para o desenvolvimento, crescimento e rentabilidade da actividade do MicroBanco.Para o efeito, encontram-se definidos no Programa de Gestão de Riscos (PGR), os princípios orientadores, a estrutura organizativa e os sistemas de avaliação e monitorização que comporta quatro processos chave particularmente:• Identificação: Identificação de riscos existentes ou potenciais, tanto de iniciativas de negócio já existentes como de novas iniciativas.• Mensuração: Medir os riscos para determinar o seu impacto nos resultados ou no capital. Assegurar medição tempes-tiva e exacta de riscos.• Controlo: Definir limites de exposição ao risco, através de políticas, normas e procedimentos.• Acompanhamento: Sistema de Informação de Gestão (SIG), eficaz para acompanhar os níveis de risco e facilitar a re-visão tempestiva das posições de risco.É com base no princípio de prudência que é definido o apetite ao risco do MicroBanco em linha com a exigência regulamentar de Supervisão Prudencial do Banco de Moçambique.As políticas e procedimentos de gestão de riscos escolhidos pelo MicroBanco visam dar cobertura aos riscos que emergem da actividade desenvolvida em consonância com o Aviso n° 4/GBM/2013 – Directrizes de Gestão de Risco, pretendendo assegurar e monitorizar, numa perspectiva de gestão estratégica e corrente, o risco da actividade do MicroBanco.
4.3. Estrutura de GestãoA Estrutura de Gestão de Riscos e Capital é compatível com o modelo de negócios do MicroBanco, com a natureza de suas operações, com a complexidade dos seus produtos e serviços, e proporcional à dimensão e relevância da exposição dos riscos, ou 

seja, adequada ao perfil de riscos da instituição e actua por meio de normativas e metodologias condizentes com as atividades e os processos da instituição. Adicionalmente, o MicroBanco possui uma estrutura voltada a gestão de capital, com o objectivo de avaliar a adequação do capital para fazer face aos seus riscos inerentes as suas operações de negócios.O MicroBanco instituiu: Área denominada “Grupo Gestor de Riscos e Capital” (GGRC); Comitê de Riscos e Compliance (CRC); 
e Comitê de Crédito (CC). O Comitê de Riscos e Compliance e o Comitê de Crédito subordinam-se diretamente ao Grupo Gestor de Riscos e Capital, tendo as suas atribuições estabelecidas nas políticas de gestão de riscos e capital, e na governação interna.O organograma de gestão do risco do MicroBanco apresenta-se como segue:

Conselho de Administração

Atribuições: • Definição da estratégia e acompanhamento do desempenho geral da Instituição, do contexto do mercado e de todos os temas abordados nos comitês, devendo deliberar sobre questões que exigem a participação da alta administração ou arbitrar em caso de empate na votação dos demais Comitês;• Aprovar e revisar, com frequência mínima de dois anos, as políticas e estratégias de gestão de riscos e assegurar a sua observância;• Assegurar a tempestiva correção das deficiências da estrutura de gestão de riscos;• Autorizar, quando necessário, exceções as políticas e aos procedimentos estabelecidos;• Promover a disseminação da cultura de gestão de riscos no  MicroBanco;• Assegurar que o MicroBanco mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez;• Compreender de forma abrangente os riscos que podem impactar o capital e a liquidez do MicroBanco.
Grupo Gestor de Riscos e Capital (GGRC)• Supervisionar e implementar o desempenho da estrutura de riscos e garantir o seu aperfeiçoamento;• Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas e auxiliar o Conselho de Administração; • Supervisionar os processos e controles relativos a apuramento dos limites e padrões mínimos regulamentares; • Supervisionar os processos e controles a apuramento do montante ao requerimento mínimo dos Fundos Proprios, • Coordenar o GGRC, convocado seus integrantes para as reuniões e estabelecer a agenda e produzir registo em Acta das reuniões e submeter relatórios de risco aprovados nas reuniões do GGRC ao Conselho de Administração, e incluir os procedimentos necessários a efectiva gestão do risco nos manuais operacionais correspondentes;
Comité de Riscos e Compliance (CRC)

Atribuições:• Elaborar proposta do apetite de riscos (a ser ratificada pelo Conselho de Administração) e monitorar os indi-cadores de riscos relevantes, tanto financeiros quanto não financeiros; avaliar e aprovar as operações que pos-sam impactar no consumo ou base de capital; acompanhar a evolução dos índices de capital e o planeamento de capital para três anos; monitorar reservas de liquidez e caixa; deliberar sobre políticas e indicadores de Riscos, Compliance, Controles Internos; ratificar e acompanhar o teste de estresse integrado de capital; avaliar, monito-rar e controlar atividades desempenhadas por Controles Internos, Compliance, Segurança da Informação, Plano de Continuidade de Negócios e Prevenção a Lavagem de Dinheiro; monitorar e controlar ações de correção para deficiências identificadas pelas auditorias Externas, órgãos reguladores e entidades de autorregulação, deliberar e acompanhar assunções de risco; aprovar relatórios de demandas regulamentares; e encaminhar propostas ao Conselho de Administração no que se refere a ações para gestão e controle de riscos, capital e controles, quando necessário. 

• Avaliar e propor iniciativas visando proteger e maximizar o balanço estrutural do MicroBanco sob o ponto de vista econômico-financeiro, contabilístico e fiscal; avaliar descasamentos (“gaps”) dos resultados contabilísticos e fiscais; realizar o acompanhamento mensal dos resultados não reconhecidos, contabilísticos e fiscais; propor e revisar periodicamente estratégias de gestão de ativos e passivos; analisar cenários e indicadores macroeconômi-cos; propor estratégias de otimização de capital do MicroBanco; avaliar e aprovar propostas para maximizar a eficiência fiscal Financeiro, assim como reorganizações societárias; avaliar riscos fiscais que possam impactar o balanço. • Analisar, aprovar e se necessário transmitir ao Conselho de Administração as estratégias e ações no que diz re-speito a: práticas de Recursos Humanos com impacto institucional em atração, desenvolvimento e retenção de talentos; estrutura organizacional que envolva mudanças nas direções e promoções para níveis executivos; plan-eamento sucessório; gestão de performance e cultura organizacional; validar as estratégias da Área de Recursos Humanos por meio do acompanhamento dos seus resultados; apoiar os processos de gestão de mudanças e forta-lecimento da cultura da Organização; zelar pelo cumprimento do código de conduta da Organização; dentre outros. 
Comité Crédito (CC)

Atribuições:• Avaliar a viabilidade de aprovação de limites e/ou operações de crédito encaminhadas pelas áreas comerciais, avaliar as negociações ou acordos para regularização de créditos problemáticos e baixa das restrições de crédito (temporárias ou definitivas) a pessoas, grupos e sectores da economia. 
Produtos e Tecnologia: aprovar novos negócios, novos produtos ou serviços e soluções digitais; revisar periodicamente o catálogo de produtos e serviços oferecidos; acompanhar o desempenho operacional de produtos e serviços; aprovar portfólio e roadmap dos projetos de produtos baseados em TI; acompanhar indicadores da carteira de projetos, com avaliação de plano de ação para indicadores com status “em atraso” e “em atenção”;
4.3.1. Perfil e Instrumentos de Gestão

Tipo de Risco Instrumento de Gestão

Risco de Crédito • Metodologias da avaliação de propostas de crédito;• Processo de concessão e recuperação de credito criterioso;•Monitoria contínua dos processos de gestão de risco de crédito.
Risco de Mercado

• Análise de spreed e taxas de mercado;• Análise de sensibilidade da margem financeira e dos Fundos Próprios Prudenciais face à variações de curvas de taxas de juro;• Apuramento regular da posição cambial líquida do MicroBanco;• Controle de limites das posições em moeda externa.
Risco Operacional

• Plano de continuidade de negócio;• Registo de eventos operacionais e monitoria de indicadores chaves de risco• Os controlos de acessos, físicos e lógicos;• O código de conduta.
Risco de Liquidez • Apuramento diário da posição de liquidez; • Análise diária das necessidades de recursos por simulação de Fluxo de caixa;• Análise de Gaps de liquidez;
Risco de Tecnologias de Informação • Difinição de Politicas de utilização do TI's pelos usuários;• Criação de redundâncias repliação de dados;• Avaliação dos controlos  e plano de acção para remediações.
Risco de Compliance

• Realização de auditoria externa;• Cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;• Adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de controlo interno;
Risco Estratégico • Plano orçamental anual• Planeamento Estratégico consubstanciado em planos de actividades do ACMB• Monitoria regular das condicoes de mercado
Risco de Repuração

• Gestao de Reclamacoes recebidas;• Acompanhamento de informacao que envolva o ACMB;• Cumprimento das regras de conduta e de relacionamento com clientes;• Preservação da integridade das operações praticadas nas atividade do ACMB.

Stage 1 
Individual

Stage 2 
Individual

Stage 3 POCI Total

Saldo de abertura a 01 de Janeiro 176.95 227.22 172.44  -     576.61Transferencia para Stage 1  -      -      -      -     Transferencia para Stage 2 (144.87) (151.83)  -     (296.70)Transferencia para Stage 3  -      -     1,212.88  -     1,212.88Abates  -     

Saldo a 30 de Junho de 2022 32.08 75.39 1,385.32  -     1,492.79

 Milhares de meticais 13. Outros activos

Outros activos   Jun - 2022 Dez - 2021

Acrescimos  -      10,56   
Devedores e outras aplicações  2,481.23    3,689.95   
Outras operações a regularizar  390.59    43.43   

 2,871.82    3,743.94   A rubrica dos outros ativos é composta por outras operações a regularizar (acréscimos de custos) e das despesas suportadas pelo MicroBanco com clientes em processos judiciais cuja a recuperação é superior a um ano.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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5. Estrutura de capital

5.1. Informação Qualitativa Os Fundos Próprios do MicroBanco foram apurados de acordo com o disposto no Aviso nº.8/GBM/2017, de 3 de Abril, do Banco de Moçambique. Os Fundos Próprios Totais resultam da soma de Fundos Próprios de Base (Tier1 Capital) e dos Fundos Próprios Complementa-
res (Tier2), deduzida de alguns valores que, nos termos regulamentares, abatem os Fundos Próprios.A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos Fundos Próprios de Base, os quais, para além do cálculo do indicador 
Tier 1 Capital permite ainda o apuramento do Tier 2 nos termos do disposto da Circular nº. 01/SCO/2013 do Banco de Moçambique. As principais componentes dos Fundos Próprios de Base são:

• Fundos Próprios de Base (Tier 1 Capital) 

        »Elementos Positivos • Capital realizado; • Reservas legais, estatuárias e outras formadas por resultados não distribuídos; • Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;• Resultados positivos do último exercício; • Resultados positivos provisórios de exercícios em curso. 
         »Elementos Negativos • Activos intangíveis líquidos de amortizações; • Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;• Resultados negativos do último exercício;• Reservas de reavaliação negativas; • Insuficiência de provisão.

•Fundos Próprios Complementares (Tier 2) Por outro lado, o MicroBanco apresenta nos seus Fundos Próprios, um montante na parcela que permite reforçar a solvabilidade da Instituição, sendo que basicamente compõe-se por: 
»Elementos Positivos • Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito; • Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis. 
»Montantes a deduzir • Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio;• Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso nº. 5/GBM/2017).

5.2. Informação Quantitativa  A 30 de Junho de 2022, os Fundos Próprios do MicroBanco ascendem a 11,415.01 milhares de meticais, com um acréscimo em cerca de 10.59 milhares de meticais, comparado com o período de Dezembro de 2021, conforme indica o quadro abaixo:
Quadro I. Fundos Próprios Totais Jun-22 Dez - 21
Fundos Próprios de Base Positiva  19,724.21  19,724.21 Capital realizado  14,247.97  14,247.97 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores  2,022.33  2,022.33 Resultados positivos do último exercício, n.º1 do artigo 10.  3,453.91  3,453.91 
Fundos Próprios de Base Negativa  8,310.,05  8,320.78 Activos intangíveis  22.10  32.83 Resultados negativos transitados de exercícios anteriores  8,287.95  8,287.95 Resultados negativos do último exercício  -    -   Resultados negativos provisórios do exercício em curso  -    -   
Fundos Próprios de Base antes das Deduções  11,414.16  11,403.44 
Deduções aos Fundos Próprios de Base  -    -   

Fundos Próprios de Base Deduzidos  11,414.16  11,403.44 

Fundos Próprios Complementares Positivos  0.84  0.98 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos pondera-dos pelo risco de crédito
Fundos Próprios Complementares Negativos  -    -   

Fundos Próprios Complementares antes das Deduções  0.84  0.98 
Deduções aos fundos próprios de base e complementares  -    -   

Fundos Próprios Complementares Deduzidos  0.84  0.98 
Montantes a deduzir:  -    -   Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 09/GBM/2017)  -    -   
Fundos Próprios Totais  11,415.01  1,404.41 

Milhares de Meticais

6. Adequação do Capital 

6.1. Informação Qualitativa O rácio de solvabilidade é calculado com base no Aviso nº. 09/GBM/2017, de 03 de Abril, do Banco de Moçambique. A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção de amortecedor para efeitos prudenciais são monitorados regularmente pela gestão do MicroBanco, e esta informação é partilhada com o Banco de Moçambique numa base mensal.Para o cálculo dos requisitos mínimos de Capital, o MicroBanco usa o método padrão simplificado para o risco de crédito _ Aviso nº. 11/GBM/2013 e o método do indicador básico (BIA) para o risco operacional _ Aviso nº. 12/GBM/2013. Em relação ao risco de mercado, o Banco recorre aos procedimentos de cálculo previstos no Anexo do Aviso nº. 13/GBM/2013 do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos próprios no que concerne ao risco cambial.O rácio de solvabilidade regulamentar mínimo, nos termos do Aviso nº.09/GBM/2017, é de 12%. O MicroBanco reviu em 2022 a sua apetência em função das suas atividades o risco do rácio de solvabilidade de 129.97% em 2021 para 145.75% em 2022, com base na gestão focada numa visão futura do capital, que permite antecipar e proactivamente agir em face de prováveis pressões sobre o capital.Adicionalmente, o MicroBanco realiza o seu Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP), de acordo com as normas aplicáveis do Banco de Moçambique (Aviso n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho e Circular n.º 2/SCO/2013). Este processo visa garantir que todos os riscos a que o MicroBanco se encontra exposto são devidamente avaliados, detalhando a maneira como o MicroBanco pretende mitigar os efeitos adversos dos mesmos, bem como a determinação do montante de capital necessário, corrente e futuro, para fazer face ao perfil de risco identificado.O MicroBanco realiza semestralmente testes de esforço da adequacidade do seu capital para suportar choques projectados nos riscos de crédito, taxa de juro, taxa de câmbio e liquidez. Os resultados do ICAAP bem como dos testes de esforço demonstram a adequacidade dos níveis de capitais do MicroBanco para suportar os choques projectados.Em termos de distribuição do capital interno por tipologia de risco, o risco mais significativo do MicroBanco é o risco de crédito.
6.1.1.Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno “ICAAP”O MicroBanco desenvolve o processo de auto-avaliação da adequação do capital interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito do Pilar II de Basileia II e em conformudade com o disposto no Aviso nº 16/GBM/2017 de 30 de Junho. Neste âmbito, é crucial a quantificação do capital necessário para absorver potenciais futuras perdas, com uma probabilidade predefinida de modo a salvaguardar os interesses dos seus credores e Sócios. Para os requisitos de capital interno o MicroBanco quantifica todos os riscos significativos da actividade (e não apenas os riscos do Pilar 1 de Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. Após quantificação de cada um dos riscos, o resultado a considerar para o capital interno decorre da agregação dos vários riscos.Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço para identificar eventuais necessidades adicionais de capital a acrescer aos requisitos de capital interno. Posteriormente, os requisitos de capital interno são comparados com a capacidade de absorção de risco do MicroBanco. Na determinação do risco de absorção do MicroBanco, o objectivo é definir os capital de que o MicroBanco se dispõe para fazer face aos riscos da actividade. Neste sentido, o MicroBanco tem oportunidade de verificar quais os recursos financeiros próprios de que dispõe, a sua composição e respectiva disponibilidade, para fazer face a exposição aos riscos em que incorre.Os principais riscos que o MicroBanco considerados para efeitos do ICAAP são: • Risco de crédito • Risco de mercado• Risco de liquidez• Risco operacional• Risco estratégico• Risco de Compliance• Risco de Reputação • Risco de Tecnologias de Informação
6.1.2.Projecções de Capital em Função das Actividades Presentes e FuturasO MicroBanco reverá o seu capital anualmente, sempre que o rácio de solvabilidade atingir o limite interno ou quando o Banco de Moçambique exigir que o MicroBanco tenha um Plano de Capital explícito e aprovado pelo Conselho de Administração, destacando os objetivos do banco em relação ao nível de capital, Para alcançar esses objectivos, e em termos gerais, o processo de gestão de capital e as responsabilidades de alocação para esse processo.O Plano de Capital do MicroBanco apresentará o seguinte:• Necessidades de capital do Microbanco;• A utilização antecipada do capital do banco;• O nível de capital desejado pelo banco;• Limites relaccionados ao capital;• Um plano geral de contingência para lidar com divergências e eventos inesperados.O desempenho e a posição financeira do MicroBanco são monitorados e analisados mensalmente através de relatórios de gestão mensais.As demonstrações financeiras anuais são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Além disso, os relatórios mensais de risco que reportam o risco de capital são apresentados na reunião do Comitê de Grupo Gestor de Riscos e Capital (GGRC).É política do MicroBanco, em linha com estratégias do plano de actividades, manter os ganhos estáveis e o retorno sobre o patrimônio líquido.
6.2. Informação QuantitativaA 30 de Junho de 2022, os requisitos mínimos de capital para a cobertura do risco de crédito, risco operacional e risco de 
mercado são apresentados a seguir:

Quadro III. Requisitos de Capital para 
Risco de Crédito, Risco de Mercado e Risco 
Operacional

Activos Ponderados pelo Risco
Requisitos Mínimos de Capital 
para Cobertura de Risco (12%)

Jun-22 Dez - 21 Jun-22 Dez - 21

Exposição ao Risco de Crédito  6,740.77  7,807.61  808.89  936.91 

Exposição no Balanço  6,740.77  7,807.61  808.89  936.91 Instituições de Crédito  1,496.13  1,331.10  179.54  159.73 Carteira de Retalho Regulamentar  3,214.63  4,538.35  385.76  544.60 Créditos Vencidos  1,912.11  1,757.55  229.45  210.91 Outros Activos  117.90  180.62  14.15  21.67 
Risco Operacional  1,091.10  966.90  130.93  116.03 

Risco de Mercado  -    -    -    -   

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar 1)  939.82  1,052.94 
Fundos Próprios  11,415.01  11,404.41 

Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para cobertura de Riscos  10,475.18  10,351.47 

Para efeitos da Adequação de Capital, o MicroBanco apresenta em 30 de Junho de 2022, um excesso de Fundos Próprios para a cobertura dos riscos em cerca de 10,475.18 milhares de meticais.No Quadro IV abaixo indicado, apresenta-se o rácio de solvabilidade e os indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados nos termos do Aviso nº.09/GBM/2017, de 03 de Abril e da Circular nº.01/SCO/2013, de 31 de Dezembro.

Quadro IV. Rácio de Solvabilidade Jun-22 Dez - 21
Fundos proprios Totais:  11,415.01  11,404.41 De Base Principais (Core Tier 1)  5,960.02  5,960.02 De Base (Tier1)  11,414.16  11,403.44 
Complementares  0.84  0.98  Elementos a deduzir,de acordo com o Aviso 08/GBM/17  -    -   
Total dos Riscos:  7,831.87  8,774.51 
Risco de Crédito  6,740.77  7,807.61 Activos no Balanço (On-Balance Sheet)  6,740.77  7,807.61 Elementos Extra-Patrimoniais (Off- Balance Sheet)  -    -   
Risco Operacional  1,091.10  966.90 
Risco de Mercado  -    -   

Rácio de Solvabilidade:Core Tier 1 Capital 76.10% 67.92%Tier 1 Capital 145.74% 129.96%
Rácio Global 145.75% 129.97%
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7. Risco de Crédito 

7.1. Informação QualitativaPara o efeitos de cálculo de requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco de credito o  MicroBanco utiliza o Método de Padrão Simplificado, definido pelo Aviso n° 11/GBM/2013, do Banco de Moçambique, de 31 de Dezembro, onde o cálculo das posições ponderadas pelo risco são determinadas pela aplicação de coeficientes de ponderação, tendo em conta a classe de risco em que a posição se enquadra, bem como a sua qualidade de crédito.
7.1.1. Definições Relevantes para Efeitos Contabilísticos  •  Risco de crédito: É a possibilidade de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a incapacidade de uma contraparte honrar com os seus compromissos financeiros perante a instituição;•  Crédito vencido: são todas as prestações vencidas de capital incluíndo os juros vencidos de um crédito com pelo menos 1 (um) dia de atraso, após`` o seu vencimento.•  Crédito objecto de Imparidade: é todo aquele que, em função da análise efectuada (individual ou colectiva), apresenta sinais objectivos de expectativas de perdas conforme o modelo de imparidade.
7.1.2. Métodos usados para a determinação de ImparidadeO MicroBanco procede ao cálculo das imparidades (ECL – Expected Credit Loss – Perda de Crédito Esperada) de acordo com as IFRS9.O MicroBanco reconhece todas as possíveis futuras perdas de crédito nos seus activos financeiros sobre gestão desde o momento da originação. Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no nível de risco de crédito dos respectivos activos financeiros. Para o cálculo das imparidades, procede se a uma segregação da carteira em função do Segmento (Particular e Empresas). Para cada segmento é atribuído um ponderador em função das perdas esperadas a 12 meses (Stage 1) e Lifetime (Stages 2 e 3), que foi constituído com base em um histórico dos últimos 3 anos, ajustados aos factores macroeconómicos. Procede-se igualmente à segregação da carteira em termos de níveis de incumprimento em função da degradação abaixo:•  Stage 1“Performing” - Exposições de crédito sem atraso no cumprimento para as quais não se verificou qualquer alter-ação da probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data da originação (de 0 a 30 dias de atraso); •  Stage 2 “Under-performing” – Inclui exposições de crédito para as quais se verificou uma deterioração do perfil de risco medido pelo aumento significativo na probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data de originação (de 31 a 90 dias de atraso); e•  Stage 03 “Non-performing” – Posições com incumprimento efectivo (vencido acima de 90 dias). 
O MicroBanco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos activos financeiros. Um activo finan-ceiro é considerado afectado por imparidade caso haja sinais objectivos de perda de valor em resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do activo financeiro (um evento de perda) e essa ocorrência de perda tenha um impacto sobre os fluxos de caixa futuros estimados dos activos financeiros que possa ser correctamente estimado. Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está a passar por dificuldades financeiras significativas, incumprimento ou mora nos pagamentos do capital ou juros, a probabilidade de falência ou restru-turação financeira e quando dados observáveis indiquem que se verifica uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros estimados, tais como alterações dos valores em mora ou condições económicas correlacionadas  com incumprimento.  

7.1.2.1. Cálculo da Perda Esperada 
Perda esperada: é calculada (para ambos os 12 meses e perda total) em função da Exposição em Incumprimento (EAD); Probabilidade de Incumprimento (PD) e Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD). Estes termos são interpretados como segue pelas exigências de IFRS 9: • Exposição em Incumprimento (EAD): montante estimado em risco em caso de incumprimento (antes de qualquer recuperação) incluindo a expectativa comportamental do uso do limite por clientes nas várias fases do risco de crédito;•  Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento num dado momento, o qual pode ser calculado com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos próximos 12 meses; ou no período em falta; dependendo do estágio de alocação da exposição;•  Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa que são esperados receber, descontados à taxa de juro efectiva na data de referência. Os fluxos de caixa espe-rados tomam em consideração fluxos de caixa da venda de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante dos termos contratuais, mas não exigem o conservadorismo deliberado exigido por exigências regulatórias. 
7.1.2.2. Colaterais Para o cálculo das imparidades são igualmente considerados os colaterais, cujos valores, no caso de garantias de Hipotecas de imóveis habitacionais são reconhecidos a uma taxa de 100%, assim como quando se trata de Hipoteca de Edifício Comercial. Nas situações em que se recebem outras garantias, o reconhecimento é de 75% (é aplicado um haircut de 25% sobre o valor de mercado do bem).
7.1.2.3. Cenários MacroeconómicosO IFRS 9 exige a consideração de projecções razoáveis e documentadas de eventos futuros e condições económicas, à data de reporte das demonstrações financeiras, no cálculo das perdas de crédito esperadas.  Esta informação macroeconómica prospectiva deverá permitir que as imparidades do MicroBanco se ajustem conforme o momento económico que o MicroBanco atravessa.
7.1.3. Método usados para determinação Provisões RegulamentaresAs provisões regulamentares mínimas da carteira de crédito são presumidas em função das directrizes emanadas no Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique, que define as taxas a serem aplicadas tanto para os riscos gerais de crédito como para o crédito vencido e as provisões são calculadas de seguinte forma: •  Provisões para Riscos Gerais de Crédito – Incidem sobre o valor total do crédito, incluindo o representado por aceites, garantias e avales prestados, mas excluindo o crédito vencido; •  Provisões para Crédito Vencido – Incidem sobre o valor total dos créditos que estejam enquadrados nas classes de risco definidas no Artigo 6 do Aviso n° 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito previsto no Aviso 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique, é feita nos termos indicados naquele Aviso, e apenas para efeitos de relatórios prudenciais, designadamente a constituição dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à imparidade, nos termos do Artigo 20 do Aviso 14/GBM/2013, é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios e Limites Prudenciais.
7.1.4. Correcção do Valor das Imparidade e Recuperações A 30 de Junho de 2022, ocorreram os seguintes movimentos de imparidade com impacto na demonstração de resultados do MicroBanco

Quadro IV. Movimentos de Imparidade Jun-22 Dez - 21Saldo de abertura  1,013.43  576.61 Imparidade de Exercicio  479.36  1,120.66 Utilizações/Regularizações  -    (683.84)
Total  1,492.79  1,013.43 
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7.1.5. Política de Gestão de Risco de ConcentraçãoDe acordo com a Circular No 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique, entende-se por risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”. O processo de gestão de risco de concentração de crédito está incorporado no modelo de governação da gestão de risco e de capital do MicroBanco e envolve o Grupo Gestor de Riscos e Capital. Para garantir uma gestão eficaz do risco de concentração, o MicroBanco tem em conta as seguintes etapas: •  Identificação - identificação de riscos de concentração (exposição relevante); •  Avaliação - avaliação da magnitude dos riscos identificados e o seu impacto com vista a que os mesmos sejam mitigados e reportados; •  Acompanhamento - acompanhamento da evolução e o estado dos riscos avaliados, estabelecendo reportes externos (Cálculo dos Índices de Concentração Sectorial e Individual conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique) e internos; •  Controlo - O controlo dos riscos identificados, através de procedimentos de mitigação. A gestão de risco de concentração tem por base a definição de limites internos à exposição para com determinados tipos de contraparte e/ou tipo de crédito, em conformidade com o Aviso nº. 09/GBM/2017, de 03 de Abril e Circular nº.03/SCO/2013, de 31 de Dezembro.Periodicamente faz-se a monitoria e atualização destes limites em função da evolução das exposições e das condições do mercado. Para além dos limites internamente definidos, o MicroBanco controla ainda o seu risco de concentração através da observação dos limites a exposições significativas a uma contraparte individual/ grupo de contrapartes relacionadas. Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme estabelece o Aviso nº 3/GBM/2012 e o Aviso nº 11/GBM/2013.
7.1.5.1. Factores de risco considerados na análise das correlações entre contrapartes Para a análise das correlações entre as contrapartes são considerados pelo MicroBanco, em conformidade com o Aviso nº 9/GBM/2017 de 03 de Abril, do Banco de Moçambique, os seguintes factores de risco: i.  Em relação a um só cliente não devem incorrer em riscos cujo valor, no seu conjunto, exceda 25% dos seus fundos próprios; e ii.  O valor agregado dos grandes riscos assumidos não deve exceder o óctuplo dos seus fundos próprios. 
7.2. Informação Quantitativa No concernente ao cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam posições activas, e estas posições estão associadas a: •  Créditos sobre clientes, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito, Governo de Moçambique, entre outras rubricas. Nesta secção, passamos a apresentar: (i) o total da exposição bruta ao risco de crédito; (ii) a distribuição geográfica das exposições, desdobrada por contrapartes; (iii) a distribuição das exposições por sectores; (iv) o índice de concentração sectorial; e (v) o desdobramento da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.

Quadro V. Exposição Bruta ao Risco de Crédito Jun-22 Dez - 21

Saldo Saldo Médio Saldo Saldo MédioCaixa e Equivalentes de Caixa  11.01  3.07  4.87  (9.11)Administrações Centrais e Banco Centrais  229.54  11.57  206.40  (60.47)Instituições de Crédito  7,480.64  412.58  6,655.48  2,818.39 Carteira de Retalho Regulamentar  3,214.63  (740.55)  4,695.73  (2,871.52)Créditos Vencidos  1,274.74  51.52  1,171.70  522.47 Outros Activos  117.90  (31.36)  180.62  (330.23)
Total das Posições em Riscos Originais  12,328.46  (293.17)  12,914.80  69.53 
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A 30 de Junho de 2022, o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito-ilíquida de correcções e provisões, era de 12,328.46 milhares de meticais, uma redução de 2.27%, em relação a Dezembro de 2021.
Quadro VI. Distribuição Geografica das posições em 

risco pelas principais classes 

Moçambique

Sul TotalCaixa e Equivalentes de Caixa  11.01  11.01 Administrações Centrais e Banco Centrais  229.54  229.54 Instituições de Crédito  7,480.64  7,480.64 Carteira de Retalho Regulamentar  3,214.63  3,214.63 Créditos Vencidos  1,274.74  1,274.74 Outros Activos  117,90  117,90 
Total  das posicoes em Risco  12,328.46  12,328.46 
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Distribuição geográfica das exposições a 30 de Junho de 2022

Distribuição das exposições crédito por sectores a 30 de Junho de 2022 

Quadro VIIa. Exposição 
Bruta ao Risco de 

Crédito

Agricul-
tura

Indústrias 
Extracti-

vas

Indústria 
de Turismo

Comércio
Transportes 

e Comuni-
cações

Inst.Fina. N/ 
monetarias

Outros 
sectores

Jun-22Caixa e Equivalentes 
de Caixa

 -    -    -    -    -    -    11.01  11.01 Administrações Centrais e Banco Centrais  -    -    -    -    -    -    229.54  229.54 Instituições de Crédito  -    -    -    -    -    7,480.64  -    7,480.64 Carteira de Retalho Regulamentar  35.63  179.78  -    2,070.59  -    596.82  379.41  3,262.23 Créditos Vencidos  -    -    -    -    150.73  -    1,076.44  1,227.17 Outros Activos  -    -    -    -    -    -    117.90  117.90 
Total das Posições em 
Riscos Originais

 35.63  179.78  -    2,070.59  150.73  8,077.43  1,814.30  12,328.46 
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Distribuição das exposições bruta ao risco de crédito por sectores (pelos principais tipos de exposição) 
a 30 de Junho de 2022

Quadro VIIb. Ex-
posição ao risco de 

Crédito reconhecido 
no balanço

Saldo
Agricul-

tura

In-
dústrias 
Extracti-

vas

In-
dústria 
de Tur-

ismo

Comércio

Trans-
portes e 
Comuni-
cações

Insti.
Fina. N/ 
mone-
tarias

Outros 
sectoresCaixa e Disponibi-lidades em Bancos 

Centrais

 11.01  -    -    -    -    -    -    -   Administrações Centrais e Banco 
Centrais

 229.54  -    -    -    -    -    -    229.54 Disponibilidades em Instituições de Crédito  7,480.64  -    -    -    -    -    7,480.64  -   
Empréstimos  4,489.37  35.63  179.78  -    2,070.59  150.73  596.82  1,455.85 Outros Activos  117.90  -    -    -    -    -    -    -   
Total das Posições 
em Riscos Originais

 12,328.46  35.63  179.78  -    2,070.59  150.73  8,077.46  1,685.39 
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Milhares de MeticaisDistribuição da exposição ao risco de crédito por maturidades contratuais Quadro VIIc Distribuição da carteira de activos com base nas maturidades contrat-
uais residuais

Até 1 mês
1 a 12 
meses

1 a 3 
anos

Acima 
3 anos

Indeter-
minado

Jun-22

Caixa e Equivalentes de Caixa  11.01  -    -    -    -    11.01 Administrações Centrais e Banco Centrais  229.54  229.54 Instituições de Crédito  7,480.64  -    -    -    -    7,480.64 Carteira de Retalho Regulamentar  -    2,343.08  299.68  -    -    2,642.76 Créditos Vencidos  1,076.44  770.20  -    -    -    1,846.64 Outros Activos  117.90  -    117.90 
Total  8,568.09  3,113.28  417.58  -    229.49  12,328.46O quadro abaixo ilustra o Índice de Concentração Sectorial (ICS) das Exposições ao Risco de Crédito a 30 de Junho de 2022
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Quadro VIII.   Índice de Concentração Sectorial

Código 
CAE

Sectores de Actividade Económica
Montante de 

exposição sobre o 
sector (X)

X^2
"% relativamente ao 

montante de 
exposição total"

A Agricultura, Produção Animal, Caça e Pesca  35.63  1,269.28 1%B Indústrias Extractivas  179.78  32,321.86 4%
G Comércio e Reparação  2,070.59  4,287,339.35 46%
J  Informaçao Comunicações  150.73  22,719.97 3%
K Actividades Financeiras e de Seguros  596,82  356,192.55 13%M Actividades de Consultoria, Técnica  1,272.51  1,619,280.96 28%S Outras Actividades e Serviços  183,34  33,612.22 4%
Total  4,489.40  6,352,736.18 100%
Índice de Concentração Sectorial (ICS=ΣX^2/(ΣX)^2) 32%

O quadro abaixo ilustra o Índice de Concentração Individual (ICI) das Exposições ao Risco de Crédito a 30 de Junho de 2022.
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Quadro IX. Índice de Concentração Individual

Contraparte Exposição (X) X^2
"% relativamente ao 

montante de 
exposição total"

% AcumuladaCliente 1 1,076.44 1,158,716.29 24% 24%Cliente 2 877.31 769,678.94 20% 44%Cliente 3 629.05 395,705.20 14% 58%Cliente 4 220.93 48,811.49 5% 62%Cliente 5 196.07 38,444.57 4% 67%Cliente 6 183.34 33,612.22 4% 71%Cliente 7 160.00 25,600.00 4% 74%Cliente 8 159.91 25,571.84 4% 78%Cliente 9 150.73 22,719.97 3% 81%Cliente 10 141.15 19,922.60 3% 85%Cliente 11 113.91 12,976.42 3% 87%Cliente 12 103.04 10,617.99 2% 89%Cliente 13 95.26 9,074.74 2% 91%Cliente 14 84.52 7,143.86 2% 93%Cliente 15 59.45 3,534.09 1% 95%Cliente 16 48.81 2,382.51 1% 96%Cliente 17 45.21 2,044.35 1% 97%Cliente 18 42.14 1,776.11 1% 98%Cliente 19 35.63 1,269.28 1% 99%Cliente 20 33.00 1,089.00 1% 99%Cliente 21 22.28 496.53 0% 100%Cliente 22 11.19 125.27 0% 100%
Total 4,489.40  2,591,313.27 
Total da Exposição do MicroBanco (ΣY) 4,489.40
Índice de Concentração Individual (ICI=[ΣX^2/
(ΣX*ΣY)]) 13%

8. Mitigação de risco de crédito 

8.1. Informação Qualitativa No âmbito do processo de concessão de crédito, o MicroBanco aplica técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo III -Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito do Aviso nº.11/GBM/2013, do Banco de Moçambique. Na concessão de crédito são recebidas garantias reais que consiste na redução de risco de crédito em que a instituição de crédito tem o direito, em caso de incumprimento da contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados, de liquidar, obter ou reter determinados ativos de forma a reduzir o montante da posição em risco sobre a referida contraparte e garantias de natureza pessoal na qual a redução do risco de crédito resulta de compromisso assumido por um ter-ceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados. Os principais tipos de garantias utilizadas pelo MicroBanco são: i. Colaterais:• Depósitos em numerário;• Títulos de dívida, emitidas pelas entidades descritas no aviso nº.11/GBM/2013;• Outros instrumentos emitidos por instituições de crédito terceiras que cumpram a legislação em vigor.ii. Garantias (incluindo bens imóveis):• Garantia “on first demand” (incluindo contragarantias);• Hipotecas de imóveis (habitação, industrial ou comercial e outros);• Penhor de equipamentos;• Penhor de depósitos ou outros ativos financeiros;• Outros.De acordo com o preceituado no Aviso nº.11/GBM/2013, de 31 de Dezembro, a garantia representa um direito resultante de um compromisso assumido pelo emitente da proteção e deve cobrir de forma explícita exposições ou conjunto de exposições, servindo este instrumento como mecanismo de mitigação de risco.Dependendo do perfil de risco dos clientes, o produto associado e o termo da facilidade, o MicroBanco fará o uso das categorias acima de colaterais de modo a minimizar o impacto de possíveis perdas e fazer a gestão do seu apetite de risco.Adicionalmente, como mitigador do risco de crédito, o MicroBanco estabelece níveis de concentração de riscos aos maiores tomadores de crédito que são monitorados constantemente e estes níveis de exposição são reportados ao Comitê de risco e compliance para a análise e decisão.
8.2. Informação Quantitativa Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme estabelece os Avisos nº.03/GBM/2012 e nº.11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Esta metodologia consiste na segmentação das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no Artigo 5, do Aviso acima mencionado.

Saldos e médias da exposição bruta ao risco de crédito a 30 de Junho de 2022

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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RELATÓRIO DE 

DISCIPLINA DE MERCADO

30 de Junho de 2022

Exposição total de cada classe de risco no âmbito do método Padrão Simplificado
Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

X. Exposição ao Risco de Crédito Jun-22 Dec-21

Posições activos ponderados pelo riscoInstituições de Crédito  1,496.13  1,331.10 Carteira de Retalho Regulamentar  3,214.63  4,538.35 Créditos Vencidos  1,912.11  1,757.55 Outros Activos  117.90  180.62 
Total activos ponderados pelo risco de Crédito  6,740.77  7,807.61 

Exposições ao risco de Crédito por tipo de garantia a 30 de Junho de 2022

Quadro X. a Exposição em Risco com 
Garantias

Jun-22

Exposição Total 
(Crédito) 

Exposições com Garantias

Hipoteca Penhor de 
equipamento 

Sem Garan-
tiasCaixa e Equivalentes de Caixa  11.01  -    -    11.01 Administrações Centrais e Banco Centrais  229.54  -    -    327.34 Instituições de Crédito  7,480.64  -    -    7,480.64 Carteira de Retalho Regulamentar  3,214.63  1,418.07  355,11  1,010.72 Créditos Vencidos  1,274.74  629.05  1,076.44  -   Outros Activos  117.90  -    -    117.90 

Total  das posicoes em Risco  12,328.46  2,047.12  1,431.55  8,947.61 

Quadro X. b Exposição em Risco com 
Garantias

Dec-21

Exposição Total 
(Crédito) 

Exposições com Garantias

Hipoteca Penhor de 
equipamento 

Sem Garan-
tiasCaixa e Equivalentes de Caixa  4.87  -    -    4.87 Administrações Centrais e Banco Centrais  206.40  -    -    206.40 Instituições de Crédito  6,655.48  -    -    6,655.48 Carteira de Retalho Regulamentar  4,695.73  2,343.69  1,636.87  715.16 Créditos Vencidos  1,171.70  1,171.70  -    -   Outros Activos  180.62  -    -    180,62 

Total  das posicoes em Risco  12,914.80  3,515.39  1,636.87  7,762.54 

A 30 de Junho de 2022, as exposições com garantias representam 28,22% da exposição total ao Risco de Crédito e a 31 de Dezembro de 2021, o indicador situava-se em 45.43%.
9. Risco de Mercado 
9.1. Divulgações Qualitativas O MicroBanco assume a exposição aos efeitos de flutuações nas taxas de câmbio vigentes na sua posição financeira e fluxos de caixa. O Conselho de Administração estabelece limites para o nível de exposição por moeda que são monitorados regularmente. Para o cálculo do risco cambial, o MicroBanco recorreu aos procedimentos previstos no anexo do Aviso nº.13/GBM/2013, do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos próprios no que concerne ao risco cambial. 

PAÍSES DIVISAS

Tipos de 
posições

Das quais:
Posições não 

Compensáveis
Posições 
Líquidas

Posições Estruturais e elementos deduzidos aos Fundos Próprios
Longa Curta Longas Curtas Longas

Cur-
tas

Longas Curtas1 2 3 4 5 6 7 8
Estados Unidos da América Dólar USD  -    -    -    -    -    -    -    -   
União Europeia Euro EUR  -    -    -    -    -    -    -    -   África do Sul Rand ZAR  -    -    -    -    -    -    -    -   
Total  -    -    -    -    -    -    -    -   
Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

À data do relato, todos os activos e passivos financeiros da entidade estavam denominados em Meticais e o MicroBanco não tem outros compromissos denominados em moeda estrangeira. Isso reduziu a um nível insignificante, a exposição da entidade às flutuações das taxas de câmbio.

Actividades
Indicador Relevante Risco 

Operacional                      
2022Ano n-2 Ano n-1 Ano n

Total das Actividades Sujeitas ao Método BIA  7,486.38  7,037.55  7,298.06   1,091.00
DESCRIÇÃO(+) Juros e Rendimentos Similares  6,803.84  6,554.50  7,022.70  -   (-) Juros e Encargos Similares  -    -    -    -   (+) Rendimentos de Instrumentos de Capital  -    -    -    -   (+) Comissões Recebidas  533.91  451.88  223.39  -   (-) Comissões Pagas  17.27  27.01  12.22  -   (+) Resultados de Operações Financeiras  -    -    -    -   (+) Outros Resultados Operacionais  165.90  58.19  64.19  -   

Actividades
Indicador Relevante Risco 

Operacional                      
2021Ano n-2 Ano n-1 Ano n

Total das Actividades Sujeitas ao Método BIA  4,814.12  7,486.38  7,037.55    967.00
DESCRIÇÃO -(+) Juros e Rendimentos Similares  4,511.31  6,803.84  6,554.50 -(-) Juros e Encargos Similares  -    -    -   -(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital  -    -    -   -(+) Comissões Recebidas  305.96  533.91  451.88 -(-) Comissões Pagas  21.45  17.27  27.01 -(+) Resultados de Operações Financeiras  -    -    -   -(+) Outros Resultados Operacionais  18.29  165.90  58.19 -

Em 30 de Junho de 2022 os requisitos mínimos de Fundos Próprios para a cobertura do risco operacional, ascenderam a 1,091.00 Milhares de meticais.
11. Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária  
11.1. Informação Qualitativa

DefiniçãoO Risco de taxas de juro é o risco dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuarem devido a alterações das taxas de juros de mercado, afetando negativamente a posição financeira do MicroBanco. As alterações das taxas de juros afetam a margem financeira do MicroBanco, bem como o valor dos seus instrumentos financeiros. O MicroBanco aceita a exposição aos efeitos de flutuações dos níveis prevalecentes de taxas de juros de mercado, o que pode afetar negativamente as suas margens. O impacto desta flutuação de taxas diverge dependendo da sensibilidade de cada um dos itens em relação a alterações de taxas de juro. Geralmente, no MicroBanco, o juro em adiantamentos e empréstimos a clientes é fixo.A sensibilidade destes itens e avaliada semestralmente pelo MicroBanco com base no modelo anexo à Circular nº.02/ESP/2014, tendo métricas de analise de esforço e sensibilidade. O risco de taxa de juro na carteira bancária é acompanhado a partir de mapas em que se pode analisar o perfil temporal de refixação de taxas nos ativos e passivos, permitindo as diferenças (gaps) avaliar o impacto na margem de variações de taxa de juro e gerir as posições.
Reembolso antecipado de empréstimosOs empréstimos concedidos pelo MicroBanco são passiveis de reembolsos antecipados, quer pela totalidade da posição em divida que por conta de adiantamento das prestações vincendas. Para o efeito e em estrita observância as restrições aplicáveis nas condições contratuais, o mutuário tem o dever de comunicar (por escrito) ao MicroBanco sobre a sua intenção de antecipar a amortização do capital, o montante e a data efetiva da operação pretendida.
Em caso de reembolsos antecipados por conta de adiantamento das prestações vincendas, o mutuário tem opção de manter a maturidade original do contrato (reduzir a prestação paga periodicamente) ou manter a prestação paga periodicamente (redu-zir a maturidade do contrato).Os reembolsos antecipados estão sujeitos a cobrança de uma comissão sobre o montante do capital antecipadamente amor-

tizado, desde que previsto no contrato do empréstimo em causa, acrescido dos juros vencidos e não pagos ate a data efetiva da operação.
11.2. Informação Quantitativa 

Análise de sensibilidadeA exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é calculada com base no modelo anexo a Circular nº.02/ESP/2014, classificando todas as rubricas do ativo, passivo e extrapatrimoniais que sejam sensíveis a taxas de juros por escalões de maturidade correspondente a uma deslocação paralela da curva de rendimentos de +/-200pb em todos os escalões de taxa de juro, consistente com a Circular nº.04/SCO/2013 do Banco de Moçambique. De seguida é apresentada a análise de sensibilidade do Risco da Taxa de Juro a uma deslocação paralela da taxa de juro de +/-200pb, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro, seguindo a metodologia da supracitada circular.
i. Impacto da situação líquida/ fundos própriosO impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais, situa-se em 0%, conforme apresentado no quadro a seguir: 

Risco de Taxa de Juro - Carteira Bancária

Exposições por Intervalo de Maturidade ou Refixação da Taxa

Situação Líquida

Banda 

Temporal

Activos Passivos
Extrapatri-

moniais
Extrapatri-

moniais 
Posição

Factor de pon-
deração(%)

Posição 
ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)À vista - 1 mês 1,076 0 1,076 0,08 -11 - 3 meses 2,160 0 2,160 0,32 -73 - 6 meses 652 0 652 0,72 -56 - 12 meses 301 0 301 1,43 -41 - 2 anos 300 0 300 2,77 -82 - 3 anos 0 0 0 4,49 03 - 4 anos 0 0 0 6,14 04 - 5 anos 0 0 0 7,71 05 - 7 anos 0 0 0 10,15 07 - 10 anos 0 0 0 13,26 010 - 15 anos 0 0 0 17,84 015 - 20 anos 0 0 0 22,43 0> 20 anos 0 0 0 26,03 0
Total -25

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro -25
Fundos Próprios 11,415

Impacto da situação liquida/Fundos Próprios 0%

ii. Impacto na margem de jurosO impacto acumulado sobre a margem de juros dos instrumentos sensíveis à taxa de juro, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais, situa-se em 3%, conforme apresentado no quadro a seguir:
Banda 

Temporal

Activos Passivos
Extrapatrimo-

niais
Extrapatri-

moniais
Posição

Factor de pon-
deração(%)

Posição 
ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (6) (7)À vista 1 076 0 1 076 2,00 22À vista - 1 mês 362 0 362 1,92 71 - 2 meses 877 0 877 1,75 152 - 3 meses 920 0 920 1,58 153 - 4 meses 413 0 413 1,42 64 - 5 meses 229 0 229 1,25 35 - 6 meses 11 0 11 1,08 06 - 7 meses 49 0 49 0,92 07 - 8 meses 59 0 59 0,75 08 - 9 meses 160 0 160 0,58 19 - 10 meses 0 0 0 0,42 010 - 11 meses 33 0 33 0,25 011 - 12 meses 0 0 0 0,08 0
Total 69

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano 69
Margem de Juro 2,173

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano em per-
centagem da Margem de Juro 3%

Margem de Juro

Testes de Esforço Os resultados do testes de esforço de risco da taxa de juro elaborado pelo MicroBanco, nos termos da Circular nº 05/SCO/2013, com referência a 30 de Junho de 2022 e tendo como base diferentes produtos da carteira bancária, sugerem que no caso de uma variação significativa das taxas de juro assumindo a exposição na carteira bancaria, a potencial perda para o MicroBanco de 69 milhares de Meticais correspondente com o cenário de acentuado agravamento económico observado, estando dentro do apetite de risco definido pela gestão do MicroBanco.

10. Risco Operacional 
10.1. Informação Qualitativa Para efeitos de reporte prudencial, a 30 de Junho de 2022, o MicroBanco efetuou o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a cobertura do risco operacional de acordo com o Método do Indicador Básico (BIA). Este método baseia-se na média dos últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por uma percentagem de 15%. O Indicador relevante, de acordo com o Anexo I do Aviso nº.12/GBM/2013 do Banco de Moçambique, é calculado com base nos seguintes elementos contabilísticos.
10.2. Informação Quantitativa Relativamente à informação quantitativa, os valores apurados para o cálculo do Indicador Básico são apresentados no quadro 
seguinte:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos 

1. O Instituto Nacional de Estatística convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade e 

Referência 
Objecto Concorrentes elegíveis

Data final de entrega 
de propostas

Data e hora de 

abertura de 

propostas

Validade das 

propostas
Garantia 

Provisória

CR/27A6441/

CL/0029/2022

Aquisição de Equipamento informático 

e de comunicação  

Pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas, inscritas no Cadastro Único

11/8/2022

Pelas 9h30

11/8/2022

Pelas 9h45
90 dias Não exigida

CR/27A6441/

CL/0030/2022

Contratação de serviços de manutenção 

e reparação de elevadores

Pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas, inscritas no Cadastro Único

11/8/2022

Pelas 13h30

11/8/2022

Pelas 13h45
90 dias Não exigida

CR/27A6441/

CP/0031/2022
Aquisição de pneus e baterias Todo e qualquer interessado, desde que reúna os 

requisitos de qualificação
22/8/2022

Pelas 13h30

22/8/2022

Pelas 13h45 120 dias
Não exigida

CR/27A6441/

CP/0032/2022

Aquisição de combustíveis e 

lubrificantes 
Todo e qualquer interessado, desde que reúna os 

requisitos de qualificação
22/8/2022

Pelas 11h30

22/8/2022

Pelas 11h45 120 dias
Não exigida

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Instituto Nacional de Estatística, Avenida 24 de Julho, 

nº 1989, 9º Andar – UGEA, Cidade de Maputo, pela importância não restituível de 750,00MT (Setecentos e Cinquenta Meticais) a depositar na conta nº 577054, Millennium 

BIM, em nome deste Instituto. 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n° 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

6676

6726

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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6548

6689

Breve descrição do trabalho

O líder de equipa mecânica é responsável pela gestão 
e liderança de primeira linha dos membros da equipe 
na implementação das estratégias de manutenção.
O líder de equipa mecânica é também responsável por 
construir a equipa e ajudá-la a desenvolver os conhec-
imentos e habilidades para a sua actuação na esfera 
laboral, para o alcance consistente de resultados a 
nível da segurança no trabalho, disponibilidade opera-
cional e confiabilidade do equipamento, custo óptimo 
de manutenção e operação da planta e a boa mo-
tivação dos membros da equipa.
É também função do líder da equipa mecânica auditar 
regularmente o desempenho da equipa em conformi-
dade com os regulamentos, políticas e procedimentos 
relevantes de trabalho. 
O líder de equipa mecânica reporta ao Gestor de 
Manutenção da Empresa.

Principais responsabilidades:

Específico de comissionamento e específico de arran-
que:
Ser envolvido nas saídas e entregas do sistema;
Liderar a manutenção de avarias durante as activi-
dades de comissionamento e arranque;
Realizar investigações técnicas, análises de falhas e 
inspecções de plantas;
Iniciar e auxiliar nas modificações;
Liderar os recursos mecânicos através de punciona-
mento, entrega, comissionamento e arranque;

•Gerir, motivar, desenvolver e fornecer liderança direc-
ta à equipa de manutenção mecânica;

•Liderar a equipa para alcançar a máxima disponibili-
dade de equipamentos mecânicos e máquinas para a 
utilização produtiva, através de uma execução segura, 
pontual, eficaz e eficiente dos planos de manutenção, 
definidos em estrita aderência ao Procedimento de 
Gestão de Trabalho da Empresa;

•Escrutinar e validar solicitações de trabalho de ma-
nutenção no SAP, criar e priorizar Ordens de Trabalho, 
desenvolver escopos de trabalho, supervisionar a 
execução de trabalho em conformidade com todos os 
requisitos obrigatórios legais e padrão da empresa e 
garantir o registo preciso de trabalho e confirmação 
de Ordens de Trabalho no SAP;

•Apoiar os Planeadores / Programadores com os dados 
necessários para o sucesso na alocação de recursos 
requeridos para a execução do trabalho de ma-
nutenção, no planeamento e programação de 
trabalho, na realização de inspecções periódicas dos 
equipamentos, para a observância da qualidade da 
manutenção realizada e da condição de operação dos 
equipamentos;

•Gerir o orçamento e acompanhar as despesas de ma-
nutenção da secção;

•Verificar e inspeccionar regularmente o inventário de 
ferramentas e equipamentos da equipa para garantir o 
seu uso correcto e preservação; e apoiar no planeamento 
e orçamento de substituição quando necessário;

•Gerir o desempenho individual e da equipa revendo regu-
larmente os Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), e 
realizando avaliações de desempenho a cada funcionário, 
de acordo com as políticas e procedimentos da empresa;

•Apoiar a equipa na implementação bem-sucedida dos 
Planos de Desenvolvimento Pessoal dos seus membros, 
em coordenação com a equipa dos Recursos Humanos 
dedicada a este propósito.

Inter-relacionamento

•O líder da equipa mecânica tem relação de trabalho com 
áreas ou pessoas com vínculo directo, como o Gestor da 
Manutenção, o Líder de Equipa Eléctrica, o Líder de Equipa 
de Instrumentação, o Líder de Equipa de Produção, 
Planeadores de Manutenção, Coordenador de peças 
sobressalentes, Pessoal de aprovisionamento e 
armazéns, Segurança Ocupacional e Pessoal Administra-
tivo.

Requisitos e qualificações de critérios desejáveis para o 
trabalho

O líder de equipa mecânica deve possuir o nível NQF 4 em 
Mecânica (ou equivalente) e um mínimo de cinco (5) anos 
de trabalho como artesão mecânico, com competências 
identificadas de liderança de equipas de trabalho.

Outros requisitos

O líder de equipa mecânica deve possuir capacidade de se 
comunicar efectivamente em todos os níveis organizacio-
nais, dentro e fora da empresa.

O líder de equipa mecânica deve também possuir bom 
entendimento das práticas e procedimentos de Gestão de 
Activos e a capacidade de integrar as actividades de ma-
nutenção com as operações de todo o processo.

O líder de equipa mecânica deve possuir a compreensão 
das várias regulamentações legais da indústria, bem como 
das políticas da empresa, em particular aquelas relaciona-
das à Higiene e Segurança no Trabalho e do meio ambiente 
(SHE).

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, 
até ao dia 11 de Agosto, no website da http://ww-
w.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique 
na opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.

(Mechanical Team Leader)

Líder de Equipa Mecânica

Localização: Temane

Resumo da descrição da função:

O Líder de Equipa de Instrumentação é 
responsável pela gestão e liderança de primeira 
linha dos membros da equipa, na implementação 
das estratégias de manutenção. 
O Líder de Equipa de Instrumentação é também 
responsável por construir a equipa e desenvolver 
os seus conhecimentos e as suas aptidões, de 
modo a produzir resultados positivos no que con-
cerne à segurança do equipamento, à disponibili-
dade e fiabilidade da instalação, ao custo e a mo-
tivação dos membros da equipa de trabalho.
O Líder de Equipa de Instrumentação deve auditar 
regularmente o desempenho da equipa e o cum-
primento dos regulamentos, das políticas e dos 
procedimentos relevantes do trabalho.
O Líder de Equipa de Instrumentação reporta ao 
Gestor da Área de Manutenção.
Subordinam-se ao Líder de Equipa de Instrumen-
tação os Artesãos de Instrumentação. 

Principais responsabilidades:

Específico de comissionamento e específico de 
arranque:
Ser envolvido nas saídas e entregas do sistema;
Liderar a manutenção de avarias durante as activi-
dades de comissionamento e arranque;
Realizar investigações técnicas, análises de falhas 
e inspecções de plantas;
Iniciar e auxiliar nas modificações;
Liderar os recursos mecânicos através de puncio-
namento, entrega, comissionamento e arranque;

•Participar da manutenção e calibração de instru-
mentos, a saber: transmissores de pressão, de 
temperatura, de nível, de fluxo, válvulas, etc;

•Remover e substituir painéis solares e baterias;

•Participar da manutenção de Sistemas de Contro-
lo;

•Executar o diagnóstico / detecção de falhas;

•Ajuste de malhas de medição de parâmetros de 
monitoração e controle automático;

•Gestão de alarmes;

•Engenharia e configuração básica de software de 
controlo automático;

•Executar testes de alarme, activação e actuação 
de comandos.

•Participar da manutenção dos componentes DCS;

•Interrogar o histórico de eventos DCS;

•Descrever as condições e o estado de interrupção de 
funcionamento de dispositivos da sua sequência 
normal de operação;

•Participar da manutenção de redes de controlo;

•Participar da manutenção dos componentes ESD;

•Demonstrar conhecimento de causa / efeito na ma-
nutenção de ESD;

•Participar da manutenção de sistemas SCADA;

•Realizar inspecções em equipamentos e registar 
anomalias;

•Realizar reparações e substituição de peças em equi-
pamentos.

Inter-relacionamento

•O líder de equipa de Instrumentação tem relação de 
trabalho com áreas ou pessoas com vínculo directo, 
como o Gestor de Manutenção, o Líder de Equipa 
Mecânica, o Líder de Equipa Eléctrica, o Líder de 
Equipa de Produção, Planeadores de Manutenção, 
Coordenador de peças sobressalentes, Pessoal de 
aprovisionamento e armazéns, Segurança Ocupacio-
nal e Pessoal Administrativo.

Habilitações e Experiência Mínimas

•Nível Médio Técnico-Profissional em Electricidade / 
Instrumentação;

•Mínimo de 5 anos de experiência em manutenção 
como Artesão de Instrumentação e prova de com-
petência na liderança de equipas de trabalho.
Outros requisitos   
Capacidade de comunicar eficazmente a todos os 
níveis organizacionais, tanto dentro como fora da 
empresa;
Boa compreensão das práticas e dos procedimentos 
de gestão de activos e capacidade de integrar as 
actividades de manutenção nas operações de pro-
cessamento;
Boa compreensão dos vários regulamentos 
estatutários relacionados com a indústria, bem como 
das políticas da empresa, em particular os relaciona-
dos com a Segurança, Saúde e Meio ambiente (SHE).

Para concorrer, visite a lista de posições dis-
poníveis, até ao dia 11 de Agosto, no website da 
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experi-
enced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione 
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

(Instrumentation Team Leader)

Líder de Equipa de Instrumentação

Localização: Temane

Breve Descrição / Objectivo do trabalho

O artesão mecânico apoia, no contexto de projectos de insta-
lação de equipamentos industriais, a entrega à produção e a 
colocação em serviço dos mesmos equipamentos e assegura, 
com o seu saber e habilidades a manutenção eficaz do equi-
pamento em causa, sua correcta operabilidade e fiabilidade.
O artesão mecânico adere ao cumprimento dos procedimen-
tos / códigos e recursos disponíveis para assegurar a estabili-
dade e sustentabilidade da planta industrial. 

Principais Responsabilidades:

•Específico de comissionamento e específico de start-up:
•Ser envolvido em saídas de perfuração do sistema;
•Manutenção de avarias durante as actividades de comis-
sionamento e partida;
•Realizar investigações técnicas, análises de falhas e 
inspecções de plantas;
•Iniciar e ajudar com modificações;
•Talvez seja necessário realizar tarefas de plantão durante o 
comissionamento e as actividades de inicialização;

• É responsabilidade do artesão mecânico, o avanço correcto 
das etapas do projecto de instalação de máquinas na Planta 
industrial e a sua colocação em serviço, através de:
Inspecção do equipamento instalado e listagem dos desvios 
identificados, para posterior correcção pelas empresas con-
tratadas para a instalação do equipamento;
Executar a manutenção preventiva do equipamento durante 
o tempo de comissionamento e no período do arranque das 
máquinas;
Realizar investigações técnicas, análises de falhas e 
inspecções da planta;
Iniciar e/ou ajudar na implementação de modificações da 
planta;
Permanecer em “stand-by”, quando necessário, no período 
do arranque das máquinas;

•É responsabilidade do artesão mecânico que seja de com-
petência comprovada em áreas pré-identificadas / específi-
cas e por disciplina da Planta industrial, equipamento ou 
sistema;

•É responsabilidade do artesão mecânico compreender e 
utilizar o sistema de documentação da manutenção da 
Planta industrial;

•É responsabilidade do artesão mecânico compreender o 
sistema de gestão de planeamento do trabalho;

•É responsabilidade do artesão mecânico ter conhecimento 
básico dos processos da Planta industrial;

•É responsabilidade do artesão mecânico conformar-se aos 
sistemas de Gestão de Segurança, quer sejam Sistemas de 
Gestão Integrados (IMS), ou Sistemas de Gestão por Objec-
tivos (MBO), ou outros;

•O artesão mecânico deve adequadamente aplicar procedi-
mentos de emergência, quando necessário;

•O artesão mecânico deve ter a capacidade de identificar e 
avaliar riscos de tarefas;

•O artesão mecânico deve ter a capacidade para ler, interpre-
tar e implementar a avaliação de risco de tarefas;

•O artesão mecânico deve participar em reuniões de 
discussão de tarefas;

•O artesão mecânico deve apoiar os objectivos e a visão do 
negócio, cumprindo as metas estabelecidas (escopo, prazos, 
qualidade, quantidades e custos) na realização de tarefas;

•O artesão mecânico deve fornecer “feedback” adequado ao 
líder da equipa sobre o progresso do trabalho;

•O artesão mecânico deve participar em sessões de identifi-
cação das causas-raíz dos problemas em análise e deve 
fornecer “feedback” às equipas que se dedicam à RCA;

•O artesão mecânico deve participar em avaliações de risco de 
acordo com a legislação e os requisitos da empresa para mel-
horar a segurança;

•O artesão mecânico deve ter a capacidade de manter ordem 
no trato com as ferramentas de uso corrente (Housekeeping) 
e aderir aos procedimentos de eliminação de resíduos;

•O artesão mecânico deve partilhar conhecimentos com os 
artesões júniores;

•O artesão mecânico deve participar na avaliação trimestral do 
desempenho com o líder do grupo para melhorar o desen-
volvimento pessoal;

•O artesão mecânico deve identificar as necessidades pessoais 
de formação e desenvolvimento e incorporar no PDP (Plano 
de Desenvolvimento Pessoal), com a aprovação do líder do 
grupo;

•O artesão mecânico deve liderar pelo exemplo;

•O artesão mecânico deve assistir no desenvolvimento de 
instruções de trabalho para garantir um nível mais elevado de 
competência dos membros da equipa;

•O artesão mecânico deve assumir a liderança das tarefas de 
equipa;

•O artesão mecânico deve ter a capacidade de agir como líder 
de grupo (se apropriado ao percurso profissional);

•O artesão mecânico deve contribuir para a estratégia e 
direcção geral de manutenção;

•O artesão mecânico deve treinar os aprendizes informal-
mente;

•O artesão mecânico deve realizar inspecções físicas regulares 
ao equipamento, para manter e melhorar a sustentabilidade 
da planta;

•O artesão mecânico deve trabalhar eficazmente em equipa;

•O artesão mecânico deve fornecer “feedback” adequado ao 
líder do grupo ou ao responsável pelo planeamento sobre o 
progresso do trabalho;

•O artesão mecânico deve assegurar que o feedback do 
histórico correcto é feito para melhorar as renovações / actu-
alizações e que peças críticas são substituídas;

•O artesão mecânico deve contribuir nas discussões da equipa 
com o fim de melhorar a segurança da Planta industrial.

Formação Formal Exigida

•Diploma do ensino técnico-médio industrial, no ramo de 
mecânica. 

Experiência Mínima
0 - 3 anos

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao 
dia 11 de Agosto, no website da http://www.sasol.com/car-
rers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e 
seleccione Moçambique para ter acesso às vagas 
disponíveis.

(Mechanical Artisan)

Artesão Mecânico x3

Localização: Temane
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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OPORTUNIDADE ÚNICA DE INVESTIMENTO

Antes 9 750 000,00MT -- Agora 9 250 000,00MT

VENDE-SE

TRÊS (3) lojas, com 2wc, armazéns e escritórios, sem nenhuma obra 
por fazer; armazém em anexo (75m²), 2wc e estacionamento para 3 
viaturas, necessitando de algumas obras.

Rendimento mensal de 80 000,00MT, com possibilidade de chegar até 
160 000,00MT, localizadas no Bairro do Alto Maé, cidade de Maputo.

Contacto: 86-5745300 ou 84-8576280.
6681

TRESPASSA-SE

TERRENO de 15x80m, documentado, para habitação ou 
comércio, no Belo Horizonte III, próximo à EN2, localizado na 
estrada principal, 80m e duas estradas secundárias, nas duas 
laterais 15m.

Ideal para construção de complexo de lojas para bancos, 
supermercados, restaurante ou outras actividades no R/C e 
habitação ou guest house no 1º andar. 
Trespassa-se por 1 100 000,00MT (antes era 1 200 000,00MT). 

Contacto: 86-5745300 ou 84-8576280.

6681

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestação de interesse para os concursos 
indicados na tabela abaixo: 

N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Apresentação 

de

propostas

Garantia 
provisória

Abertura 
das 

propostas

Validade da

proposta

17/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de equipamento informático
Concurso 
Limitado

9/8/2022

9.00 horas
N/Requerida

  9/8/2022
9.15 horas

90 dias

18/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de produtos alimentares e material de higiene e 
conforto

Concurso 
Limitado

9/8/2022
9.30 horas

N/Requerida
  9/8/2022
10.00 horas

60 dias

19/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de bobinagem e 

reparação de motores electrónicos
Concurso

por Cotações
4/8/2022
9.00 horas

N/Requerida
4/8/2022
9.15 horas

60 dias

20/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de fornecimento 

de material de escritorio
Concurso

por Cotações

4/8/2022

9.30 horas
N/Requerida

4/8/2022
10.00 horas

60 dias

21/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de construção 

de fossa séptica
Concurso

Limitado

12/8/2022

10.15 horas
N/Requerida

12/8/2022

11.00 horas
90 dias

22/INM/RAQ/2022
Contratação de empreitada de obras públicas para 

substituição parcial da cobertura do edifício-sede da 
INM, EP

Concurso

Público

18/8/2022

9.00 horas
Requerida

18/8/2022

9.30 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no n.º 4 
deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para o Concurso Limitado e Público, e 250.00MT para Concurso por Cotações, 
a depositar na seguinte conta Bancária: 0016111000043, Banco ABSA.

3. A visita ao local para os concursos é obrigatória e consta dos respectivos documentos e/ou Termos de Referência.

4. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa, n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo local, na presença dos concorrentes 
e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 

Maputo, aos 28 de Julho de 2022
A Autoridade Competente 

Rosimine Givá

(Administradora do PCFRH)
6654
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Juízo da Quinta Secção deste Tribunal correm  
éditos de trinta dias, citando a ré EMPRESA DUPLA 

CONSTRUTORA, LDA, com domicílio na Av. Zedequias 
Manganhela, nº 520, 5º andar, porta A, ora em parte 

incerta, para, no prazo de (20) vinte dias, que começa 

a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 

querendo, apresentando a sua defesa, nos Autos de 

Acção Ordinária nº 01/2022/T, que por esta Secção 

lhes move DAVID PINTO CALVO AGUACHEIROS e 

TINA KRUGER, conforme tudo melhor consta do 

duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado 

no Cartório desta Secção à disposição da citanda, onde 

poderá levantar em qualquer dia útil dentro das horas 

normais de expediente, com a advertência de que a 

falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pelos autores para todos os efeitos legais.

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

O Ajudante de Escrivão

Silvino Castigo Mabota

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Judite António Sindique Correia

Busque o
aplicativo

notícias digital

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOAQUIM JOÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública do dia dezanove de Maio de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas vinte e um verso a folhas vinte e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número vinte e um, traço “A”, do Cartório Notarial de Tete, perante Brigitte 
Nélia Mesquita Vasconcelos, licenciada em Ciências Jurídicas, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma escritura pública de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Joaquim João, falecido no dia trinta de Janeiro de dois mil e vinte e um, no Hospital 
Rural de Songo, Cahora Bassa, província de Tete, no estado de solteiro, maior, de sessenta anos de 
idade, natural de Moatize, província de Tete, de nacionalidade moçambicana, filho de João Ramos 
e de Custeza Ramos, com a última residência habitual na Vila de Songo, Cahora Bassa, província 
de Tete, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros, seus filhos: João Joaquim João, solteiro, maior, natural de Songo, Cahora Bassa, 
província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo, Fernanda Joaquim 
João, solteira, menor, natural de Songo, Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade 
moçambicana e residente em Songo, Cristina Joaquim João, solteira, menor, natural de 
Songo, Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo, 
Jorge Joaquim João, solteiro, menor, natural de Songo, Cahora Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente em Songo, Jonas Joaquim João, solteiro, menor, natural 
de Songo, Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança e dela fazem parte bens móveis, imóveis, direitos e 
conta bancária.

Está Conforme
Tete, aos 30 de Maio de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível)

85

GATEWAY EMT, LIMITADA, uma 

sociedade constituída e regida pela lei 
moçambicana, registada na Conservatória 

de Registo das Entidades Legais sob 

o número 101159914, com o capital 

social de 1 280 000,00MT (um milhão, 

duzentos e oitenta mil meticais), com 

sede na Av. Sociedade de Geografia, 
número 269, 4º andar, cidade de Maputo, 

foi dissolvida por Escritura Pública de sete 

de Julho de dois mil e vinte e dois, lavrada 

de folhas noventa e oito e seguintes, do 

livro de notas para escrituras diversas 

número quatrocentos e trinta e três “D”, do 

Segundo Cartório Notarial de Maputo, por 

falta de actividades, dando cumprimento 

ao deliberado pela Assembleia Geral na 

reunião realizada aos trinta de Junho de 

dois mil e vinte e dois.
6707

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

  info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz    +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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30 de Junho de 2022

Dólar Americano

Rand Sul Africano

63.86

3.92

63.83

4.02

30 de Junho de 2022

Activo
Caixa e disponibilidades no Banco Central 10 1 069 471 065 877 737 680
Disponibilidades em instituições de crédito 11 685 813 313 250 278 763
Aplicações em instituições de crédito 12 1 943 507 231 1 262 155 217
Activos financeiros ao custo amortizado 13 689 780 618 785 601 714

14 6 327 548 6 327 548
Empréstimos e adiantamentos a clientes 15 5 527 978 523 3 983 675 307
Activos não correntes detidos para a venda 16 2 787 540 4 951 708
Outros activos 21 62 141 240
Activos tangíveis 17 161 944 762 158 171 465
Activos sob direito de uso 18 75 263 726 91 257 394
Activos intangíveis 19 27 927 890 31 387 059
Activos por impostos correntes 20 27 613 854 27 613 854
Activos por impostos diferidos 9 133 608 370 172 033 158
Total do activo 10 414 165 681 7 683 623 226

Recursos de instituições de crédito 22 315 755 223 352 692 603
Depósitos de clientes 23 7 727 456 843 5 420 396 760
Empréstimos Subordinados 24 219 852 419 -                     
Provisões 25 38 709 969 33 812 135
Passivos de locação 18 74 507 867 89 645 638
Outros passivos 26 110 496 680 99 823 356
Total do passivo 8 486 779 001 5 996 370 492

Capital
Capital social 27 1 700 000 000 1 700 000 000
Reservas 28 109 671 661 109 671 661
Resultados transitados (122 418 927) (216 788 426)
Resultado líquido do exercício 240 133 946 94 369 499
Total do capital próprio 1 927 386 680 1 687 252 734
Total do capital próprio e passivo 10 414 165 681 7 683 623 226

 Notas 30-06-2022 30-06-2021

Juros e rendimentos similares 2 448 577 496 388 226 940
Juros e gastos similares 2 (126 612 447) (168 174 509)
Margem Financeira 321 965 049 220 052 432

Rendimentos líquidos de serviços e comissões 3 103 870 979 85 890 046
Rendimentos em operações cambiais 4 246 818 545 67 286 070

5 193 060 (652 738)
Outros resultados de exploração 6 3 405 054 (1 593 770)
Produto bancário 676 252 687 370 982 040

Gastos com pessoal 7 (159 286 332) (142 205 448)
Outros gastos operacionais 8 (127 071 719) (89 145 923)
Depreciações e amortizações 17, 19 (25 398 937) (20 535 022)
Depreciações de activos sob direitos de uso 18 (15 993 667) (16 361 207)
Total de custos operacionais (327 750 655) (268 247 600)

Resultado operacional antes de imparidade e provisões 348 502 032 102 734 440

Imparidade de crédito 15 (36 742 264) (66 978 598)
Imparidades de outros instrumentos financeiros 13 327 222 -                       
Provisões 24 (2 837 008) 5 816 094
Resultado antes do imposto 309 249 982 41 571 936

Imposto corrente 9 (69 116 036) (36 901 756)
Imposto diferido 9 19 462 878
Resultado líquido do exercício 240 133 946 24 133 058
Outro rendimento integral -                       -                       
Total do rendimento integral 240 133 946 24 133 058

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Capital social Reserva legal
Reserva para 

risco de crédito
Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 

Total do capital 
próprio

Saldo em 01 de Janeiro de 2021 1 700 000 000   42 215 436      48 322 590      (325 212 360) 127 557 568     1 592 883 234     

                                                                                                                           

Aplicação do resultado do exercício anterior -                      19 133 635 -                     108 423 933 (127 557 568) -                        

Resultado líquido do exercício -                      -                     -                     -                       94 369 499 94 369 499

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 1 700 000 000 61 349 071 48 322 590 (216 788 427) 94 369 499 1 687 252 734

Aplicação do resultado do exercício anterior -                      -                     -                     94 369 499         (94 369 499) -                        

Resultado líquido do exercício -                      -                     -                     -                       240 133 946 240 133 946

Saldo em 30 de Junho de 2022 1 700 000 000 61 349 071 48 322 590 (122 418 927) 240 133 946 1 927 386 680

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

Notas 30-06-2022 31-12-2021
Fluxos das actividades operacionais

Resultado líquido do exercício 240 133 946 94 369 499
Depreciações e amortizações 17,18,19 41 392 604 76 829 673
Gasto com imparidade de crédito 15,24 36 742 264 94 818 429
Utilização da imparidade de crédito 15 (5 000 318) -                          
Gastos com imparidade de outros activos 13 (331 474) (338 695)
Acréscimos e diferimentos de juros 2 552 571 (1 921 884)
Variação nos activos operacionais (1 573 880 994) (1 846 361 394)
Variação nos passivos operacionais 2 490 408 509 (125 438 595)
Variação nos outros activos correntes 8 715 906 (32 991 440)
Variação no limite de reservas mínimas obrigatórias (255 407 458) 195 965 033
Fluxo de caixa liquído gerado nas actividades operacionais 985 325 556 (1 545 069 374)

Actividades de investimento
Aquisição de activos tangíveis 17 (25 434 114) (66 585 795)
Abate de activos tangíveis 17 1 237 640 21 779 444
Aquisição de activos intangíveis 19 (1 516 593) (17 645 160)
Aquisição de títulos 13 (2 600 000) (459 815 000)
Reembolso de títulos 13 96 200 000 717 849 000
Fluxo de caixa líquido gerado nas actividades de investimento 67 886 933 195 582 489

Actividades de financiamento
Aumento de capital social -                         -                          
Fluxo de caixa líquido gerado nas actividades de financiamento -                        -                         

Aumento/(diminuição) em caixa e equivalente de caixa 1 053 212 490 (1 349 486 886)
Caixa e equivalente de caixa no início do ano 1 699 618 956 3 049 105 843
Caixa e equivalente de caixa no fim do ano 29 2 752 831 446 1 699 618 956

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

30-06-22 31-12-21

1. Bases de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro, tal como emitidas pelo IASB, e com o Código Comercial de Moçambique. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais que é a moeda funcional do Banco.
As políticas contabilísticas são consistentes com o exercício anterior, excepto quando 
especificamente indicado de outra forma

Estimativas e julgamentos significativos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Conselho de 
Administração faça julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e os montantes reportados de activos, passivos, réditos e gastos. Os resultados reais 
podem diferir dessas estimativas.  

As estimativas e pressupostos são periodicamente revistas. As alterações de estimativas 
contabilísticas são reconhecidas no período em que a estimativa é revista, se a revisão afectar 
somente esse período, ou o período da revisão e períodos futuros, ou se a revisão afectar ambos 
períodos.

Na aplicação das políticas contabilísticas do Banco, a gestão usou os seus julgamentos e estimativas 
na determinação dos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras.

1. Introdução

O First Capital Bank, S,A, (adiante designado por First Capital Bank ou Banco), começou a operar em 
Moçambique em julho de 2013, quando assumiu as operações do International Commercial Bank, O 
First Capital Bank S,A, é propriedade conjunta do FMB Capital Holdings plc (Grupo FMBCH) e de 
outros dois accionistas estrangeiros. As actividades do Banco centram-se na recepção de depósitos, 
concessão de créditos aos particulares e às empresas, bem como na realização de operações de 
banca de investimento a nível nacional.

Em 30 de Junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, as taxas de câmbio utilizadas para a conversão 
de saldos relevantes denominados em moeda estrangeira são as seguintes:

Rendimentos líquidos em activos finaceiros ao custo amortizado

30-06-2022Notas 31-12-2021

Passivo

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento

exercício

-

32 432 359
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Impostos sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pelo Banco com base nas 
regras definidas pelo enquadramento fiscal. No entanto, em algumas situações, a legislação fiscal 
não é suficientemente clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes interpretações. Nestes 
casos, os valores registados resultam do melhor entendimento do Banco sobre o adequado 
enquadramento das suas operações, o qual é susceptível de poder vir a ser questionado pelas 
Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais dispõem de faculdade de rever a posição fiscal do Banco durante um período 
de cinco (5) anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da 
legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPS (Imposto sobre pessoas singulares), IRPC 
(Imposto sobre pessoas colectivas) e IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado).

Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas para a elaboração das presentes Demonstrações Financeiras estão em 
linha com as aplicadas na preparação das Demonstrações Financeiras anuais de 31 de dezembro de 
2021, fazendo também parte os requisitos definidos pela IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar.

30 de Junho de 2022

30-06-2022 30-06-2021
2. Rendimento líquido de juros

Os juros líquidos apresentam-se como segue:

Juros e rendimentos similares
Juros de empréstimos e adiantamentos a cliente 291 384 004 202 722 692
Juros de activos financeiros ao custo amortizado 153 092 682 157 325 294
Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 4 100 810 28 178 955

448 577 496 388 226 940

Juros e custos similares
Juros de recursos de clientes 114 198 642 165 342 306
Juros de depósitos do banco central e outros bancos 1 956 066 1 014 171
Juros de passivos subordinados 9 110 739 -                 
Juros de passivos de locação 1 347 000 1 818 032

126 612 447 168 174 509
321 965 049 220 052 432

30-06-2022 30-06-2021

3. Rendimento líquido de comissões e serviços

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Rendimentos de comissões e serviços
Por serviços bancários prestados 60 055 773 49 663 400
De transacções com terceiros 52 547 852 31 722 482
Outras comissões e serviços 15 067 963 11 200 096

127 671 588 92 585 977
Gastos de comissões e serviços
Por transacções com outros bancos (9 355 844) (5 072 177)
Outras comissões e serviços (14 444 765) (1 623 755)

(23 800 609) (6 695 932)
103 870 979 85 890 046

30-06-2022 30-06-2021
4. Rendimentos em operações cambiais

A rubrica de operações cambiais apresenta-se como segue:

Ganhos em operações cambiais 275 211 174 206 148 553
Perdas em operações cambiais (28 392 629) (138 862 483)

246 818 545 67 286 070

30-06-2022 30-06-2021
5. Rendimentos líquidos em activos financeiros ao custo amortizado

A rubrica de operações cambiais apresenta-se como segue:

Ganhos na compra e revenda de títulos 807 500 112 500
Perdas em prémios de emissão (614 440) (765 238)

193 060 (652 738)

30-06-2022 30-06-2021
6. Outros resultados de exploração

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Outros proveitos de exploração
Recuperação de créditos 486 272 212 123
Reversão de encargos com credores 1 157 476 457 179
Outros ganhos 2 040 885 385 542

3 684 633 1 054 844

Outros custos de exploração
Donativos e quotizações (221 957) (275 508)
Outros custos de exploração (57 622) (2 373 106)

(279 579) (2 648 614)
3 405 054 (1 593 770)

30-06-2022 30-06-2021
7. Gastos com pessoal

Remunerações aos trabalhadores 152 453 086 135 732 422
Impostos sobre as remunerações 4 971 968 4 960 986
Formações/treinamento 1 861 278 1 512 040

159 286 332 142 205 448

O imposto sobre as renumerações refere-se ao custo com a segurança social e IRPS.

30-06-2022 30-06-2021
8. Outros gastos operacionais

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Manutenção 22 714 519 19 540 124
Serviços prestados por contrapartes do grupo 29 894 994 22 470 000
Consultoria 14 820 482 13 647 957
Comunicações 9 230 674 7 313 672
Segurança 6 899 996 6 173 196
Publicidade 7 277 443 3 425 485
Despesas de viagem e de representação 8 129 415 4 275 337
Consumíveis 8 255 304 5 239 228
Água, energia e combustíveis 2 998 361 3 078 505
Rendas e aluguer 3 108 576 595 468
Outros gastos 13 741 955 3 386 950

127 071 719 89 145 923

30-06-2022 30-06-2021
9. Impostos sobre o rendimento

Imposto corrente 69 116 036 36 901 756
Imposto diferido (19 462 878)

69 116 036 17 438 878

30-06-2022 31-12-2021
10 Caixa e Disponibilidades no Banco Central

A rubrica de Caixa e Disponibilidades no Banco Central é analisada 
como segue:

Caixa 117 835 916 53 577 951
Banco de Moçambique 951 635 149 824 159 729

1 069 471 065 877 737 680

30-06-2022 31-12-2021
11 Disponibilidades em instituições de crédito

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Depósitos em outras instituições de crédito no país 13 724 039 1 498 105
Depósitos em outras instituições de crédito no estrangeiro 672 089 274 248 780 657

685 813 313 250 278 763

30-06-2022 31-12-2021
12 Aplicações em instituições de crédito

As aplicações em instituições de crédito apresentam-se como segue:

Mercado monetário interbancário 909 002 107 815 001 327
Depósitos a prazo em instituições de crédito no país -                 (3 045)
Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 1 033 893 400 446 813 045
Juros a receber de aplicações em instituições de crédito 636 449 364 362

1 943 531 956 1 262 175 688

Imparidade acumulada (24 725) (20 472)
1 943 507 231 1 262 155 217

30-06-2022 31-12-2021
13 Activos financeiros ao custo amortizado

Esta rubrica analisa-se como segue:

Obrigações de emissores nacionais (OT´s) 668 507 300 763 507 300
Bilhetes do Tesouro 2 600 000 1 200 000

671 107 300 764 707 300

Juros a receber (obrigações) 21 073 282 23 596 225
Proveitos diferidos (Bilhetes de Tesouro) (227 685) (198 057)

691 952 897 788 105 468

Imparidade acumulada (2 172 279) (2 503 754)
689 780 618 785 601 714

Saldo inicial 764 707 300 1 022 741 300
Aquisições 2 600 000 459 815 000
Reembolsos (96 200 000) (717 849 000)
Saldo final 671 107 300 764 707 300

30-06-2022 31-12-2021
14 Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral

SIMO 6 327 548 6 327 548

Imposto sobre rendimento reconhecido em resultados
apresenta-se como segue:

O movimento dos activos financeiros ao custo amortizado, apresenta-se
como se segue:

-
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30 de Junho de 2022

30-06-2022 31-12-2021
15 Empréstimos e adiantamentos a clientes

Empréstimos e adiantamentos a clientes apresenta-se como segue:

Crédito
Carteira vincenda 3 466 091 423 1 937 688 743
Carteira vencida 48 047 649 189 080 713
Descobertos bancários
Carteira vincenda 1 971 647 326 1 794 331 839
Carteira vencida 4 482 046 68 747 188

5 490 268 444 3 989 848 483

Juros a receber 134 787 887 54 939 091
Comissões diferidas (18 640 564) (14 416 968)
Imparidade acumulada (78 437 244) (46 695 299)

5 527 978 523 3 983 675 307

30-06-2022 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Total
Saldo de abertura 12 720 973 482 956 33 491 370 46 695 299
Imparidade de exercício 25 824 040 5 546 233 11 834 821 43 205 094
Reversões (2 773 651) (5 534 526) (3 154 972) (11 463 148)
Saldo final 35 771 362 494 663 42 171 219 78 437 244

31-12-2021
Saldo de abertura 15 350 795 142 350 74 282 706 89 775 851
Imparidade de exercício 4 954 132 10 102 205 89 484 568 104 540 906
Reversões (7 583 955) (9 761 599) (3 544 950) (20 890 505)
Utilização -                 -                 (124 688 977) (124 688 977)

(2 041 977) (2 041 977)
Saldo final 12 720 973 482 956 33 491 370 46 695 299

A análise do movimento da imparidade acumulada para créditos a clientes é como segue:

30-06-2022 31-12-2021
16 Activos não correntes detidos para venda

Imóveis recebidos em dação

Outros activos apresentam-se como segue:

21 152 261 23 316 429
Imparidade de activos não correntes detidos para venda (18 364 721) (18 364 721)

2 787 540 4 951 708

17 Activos tangíveis

O movimento nos activos tangíveis apresenta-se como segue:

Obras em 
edifícios 

arrendados Equipamento Viaturas
Ferramentas 
e utensílios Total

Custo
1 de Janeiro de 2022 169 142 176 75 139 573 38 139 381 6 299 863 288 720 994
Adições 11 143 980 9 295 676 4 100 000 894 459 25 434 114
Transferências (2 347 276) 117 318 -                 2 229 958 -                
Abates -                 -                 (3 960 450) (3 960 450)
30 de Junho de 2022 177 938 880 84 552 567 38 278 931 9 424 280 310 194 658

Depreciações acumuladas
1 de Janeiro de 2022 58 434 991 43 446 858 26 753 502 1 914 178 130 549 529

Depreciações do exercício 8 725 311 7 784 952 3 513 849 399 064 20 423 176
Abates -                 -                 (2 722 810) -                (2 722 810)
30 de Junho de 2022 67 160 302 51 231 810 27 544 541 2 313 242 148 249 895

Valor líquido
A 1 de Janeiro de 2022 110 707 185 31 692 715 11 385 879 4 385 686 158 171 465
A 30 de Junho de 2022 110 778 577 33 320 757 10 734 390 7 111 038 161 944 762

30-06-2022 31-12-2021
18 Activos  e passivos sob direito de uso e Passivos de locação

Activos
Saldo de abertura 91 257 395 114 572 353
Novos contratos -                 9 302 150
Depreciação (15 993 667) (32 617 108)
Saldo final 75 263 728 91 257 395

Passivos
Saldo de abertura 89 645 638 126 345 638
Novos contratos -                 9 302 150
Juros 1 347 000 3 133 057
Pagamentos (15 220 407) (33 904 990)
Custos com reavaliação cambial (1 264 364) (15 230 217)
Saldo final 74 507 867 89 645 638

19 Activos intangíveis

O movimento nos activos intangíveis apresenta-se como segue:

Custo:
A 1 de Janeiro de 2022 115 202 059
Adições 1 516 593
A 30 de Julho de 2022 116 718 652

Amortizações acumuladas:
Saldo a 1 Janeiro de 2022 83 815 000
Amortizações do exercício 4 975 761
Saldo a 30 de Junho de 2022 88 790 761

Valor líquido
A 01 de Janeiro de 2022 31 387 059
A 30 de Junho de 2022 27 927 890

30-06-2022 31-12-2021
20 Activos por impostos correntes

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Retenções na fonte sobre - IRPC 27 613 854 27 613 854

30-06-2022 31-12-2021
21 Outros activos

Outros activos apresentam-se como segue:

Custos diferidos 31 978 017 18 173 406
Outros valores a receber 15 970 944 4 273 234
Diversos 14 192 279 9 985 719

62 141 240 32 432 359

30-06-2022 31-12-2021
22 Aplicações de instituições de crédito

Bancos estrangeiros 315 737 484 351 735 153
 Juros a pagar 17 739 957 450

315 755 223 352 692 603

30-06-2022 31-12-2021
23 Depósitos de clientes

A rubrica de depósitos de clientes é analisada como segue:

A ordem 2 761 621 491 2 555 876 924
A prazo 4 854 520 566 2 781 147 970
Contas poupança 72 408 216 62 623 677
Juros a pagar 38 906 570 20 748 189

7 727 456 843 5 420 396 760

30-06-2022 31-12-2021
24 Empréstimos subordinados (Tier 2)

Esta rubrica analisa-se como segue:

Empréstimo-FMBCH 219 852 419 -                 
219 852 419 -                

30-06-2022 31-12-2021
25 Provisões

Esta rubrica analisa-se como segue:

Saldo de abertura 33 812 135 24 308 364
Provisão 5 488 511 19 089 245
Reversões (2 651 503) (7 921 217)
Diferenças de reavaliação cambial -                 (1 664 257)
Ajustamentos as provisões 2 060 826 -                 
Saldo final 38 709 969 33 812 135

30-06-2022 31-12-2021
26 Outros passivos

Esta rubrica analisa-se como segue:

Acréscimos de gastos 109 979 786 81 030 643
Estado 13 844 104 11 646 425
Contas de regularização (13 327 210) 7 146 288

110 496 680 99 823 356

As contas a pagar ao estado encontram-se desagregadas abaixo:

IRPS 7 921 938 4 613 601
Imposto de selo 3 922 897 2 469 278
INSS 1 444 140 0
IVA 555 129 4 563 545

13 844 104 11 646 425

30-06-2022 31-12-2021
27 Capital social

O valor nominal do Banco apresenta a seguinte estrutura accionista:

FMB Capital Holding, Plc 1 360 000 000 1 360 000 000
Premier Capital 255 000 000 255 000 000
Prime Bank 85 000 000 85 000 000

1 700 000 000 1 700 000 000

O número de acções do Banco apresenta a seguinte estrutura accionista:

FMB Capital Holding, Plc 13 600 000 13 600 000
Premier Capital 2 550 000 2 550 000
Prime Bank 850 000 850 000

17 000 000 17 000 000

FMB Capital Holding, Plc 80,00% 80,00%
Premier Capital 15,00% 15,00%
Prime Bank 5,00% 5,00%
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30 de Junho de 2022

30-06-2022 31-12-2021
28 Reservas

As reservas apresentam-se como segue:

Reserva legal 61 349 071 61 349 071
Reserva de risco de crédito 48 322 590 48 322 590

109 671 661 109 671 661

30-06-2022 31-12-2021
29 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa apresenta-se como segue:

Caixa e disponibilidades no Banco Central (Nota 10) 1 069 471 065 877 737 680
Disponibilidades em instituições de crédito (Nota 11) 685 813 313 250 278 763
Aplicações em instituições de crédito (Nota 12) 1 943 507 231 1 262 155 217
Reserva no Banco Central (Nota 10) (945 960 163) (690 552 704)

2 752 831 446 1 699 618 955

MODELO III

MODELO IV

31-12-2021

 Valor antes de 
Provisoes, 

Imparidade e 
Amortizacoes 

 Provisoes, 
Impariadade e 
Amortizacoes 

Activo Líquido Activo Líquido

10+3300 1. Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais

             1 069 471                      -                   1 069 471                   877 738 38-3311 (1)-3410+5200+5211 (1)+5318 (1)  Recursos de Bancos Centrais                              -                               -   

11+3301 2. Disponibilidades em outras 
instituições de crédito                 685 813                    685 813                   250 279 

43 (1)  Passivos Financeiros detidos para Negociacao 

153 (1)+158 (1)+16 3. Activos Financeiros Detidos para 
negociacao                                -                                -   

43 (1)  Outros passivos Financeiros ao Justo valor 
através de Resultados                              -                               -  

153 (1)+158 (1)+17 4. Outros Activos Finaceiros ao Justo 
valor através de Resulatados                            -                                  -                                -   

39-3311 (1)-3411+5201+5211 (1)+5318 (1)  Recursos de outras Instituicoes de Créditos 

                  315 757                  352 693 

154+158 (1)+18+34888 (1)-53888 (1) 5. Activos financeiros disponiveis para 
Venda.                            -                        -                                  -                                -   

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

 Recursos de Clientes e Outros Emprestimos 
               7 757 550               5 420 397 

13+150+158 (1)+159 (1)+3303+3310 (1)+3408 
(1)-350-3550-5210 (1)-5300

Aplicacoes em Instituicoes de Crédito
             1 943 532                     25                 1 943 507               1 262 155 

42-3311 (1)-3414+5204+5211 (1)+5312  Responsabilidades representadas por Titulos 
                             -                               -  

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

5210 (1)-53010-53018

Créditos a clientes

             5 606 416             78 437            5 527 978,52          3 983 675,31 

44  Derivados de Cobertura 

                             -                               -  

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

Investimentos detidos até a maturidade
                692 181                2 172                    690 008                   785 800 

45  Passivos nao correntes detidos para Venda e 
operacoes descontinuadas                              -                               -  

21 Derivados de Cobertura                            -                                  -                                -   47  Provisoes                     38 710                    19 105 
25-3580 Activos nao correntes detidos para                   21 152             18 365                         2 788                       4 952 490  Passivos por Impostos correntes                              -                               -  

26-3581 (1)-360 (1) Propriedade de Investimentos                            -                        -                                  -                                -   491  Passivos por impostos deferidos                              -                               -  
27-3581 (1)-360 (1) Outros Activos tangiveis

                464 949           227 740                    237 208                   249 429 
480+488+/-489 (1)-3311 (1)-3416 (1)+5206 (1)+5211 

(1)+5314 (1)
 Outros passivos Subordinados 

            219 852,44                             -  

29-3583-361 Activos Intangiveis
                116 719             88 791                       27 928                     31 387 

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

 Outros Passivos 
                  435 937                  306 781 

24-357 Investimentos em filiais associadas e 
Empreendimentos conjuntos                      6 328                         6 328                       6 328 Total do Passivo                8 767 806               6 098 975 

300 Activos por Impostos correntes                   27 614                       27 614                     27 614 55 Capital                1 700 000               1 700 000 

301 Activos por Impostos diferidos                 133 608                    133 608                   172 033 602 Premios de Emissao                              -                               -  

12+157+158 (1)+159 
(1)+31+32+3302+3308+3310 (1)+338+3408 

(1)+348 (1)-3584-3525+50 (1)(2)-5210 (1)-5304-
5308 (1)+54 (1)(3)

Outros Activos

                342 940                    342 940                   134 839 

57 Outros Instrumentos de Capital

                             -                               -  

                               -                                -   -56 Accoes Proprias                              -                               -  

                               -                                -   58+59 Reservas de Reavaliacao                              -                               -  

60-602+61 Outras reservas e resultados transitados                    (12 747)           (107 116,76)
64 Resultado do Exercicio                   240 134                    94 369 
-63 (Dividendos antecipados)

11 110 722 415 530 10 695 192 7 786 228 TOTAL DO PASSIVO 10 695 192 7 786 228TOTAL DO ACTIVO

Rubricas ACTIVO

30-06-2022

Rubricas PASSIVO 30-06-2022 31-12-2021

Código de contas DEBITO 30-06-2022 30-06-2021

79+80 Juros e Rendimentos Similares 469 174  398 909  

66+67 Juros e Encargos Similares 131 193  (168 590)  

Margem Financeira 337 981  230 320  

82 Rendimentos de Instrumentos de Capital 0  0  

81 Rendimentos com servicoes e Comissoes 107 078  82 129  

68 Encargos com Servicos e Comissoes (19 223)  (6 506)  

 -692-693-695 (1)-696 (1)-698-69900-69910+832+833+835 

(1)+836 (1)+838+83900+83910

Resultados de Activos e Passivos Avaliados ao Justo valor através de 

Resultados
-                                                            -                                                            

 -694+834 Resultados de Activos Financeiros Disponiveis para Venda -                                                            -                                                            

 -690+830 Resultados de Reavaliacao Cambial 246 819  67 286  

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

(1)+844 (1)
Resultados de Alienacao de Outros Activos 2 104,01                                                 (652,74)                                                   

 -695 (1)-696 (1)-69901-69911-75-720-721-725 (1)-726 (1)-

728+835 (1)+836 (1)+83901+83911+840+843 (1)+844 (1)+848
Outros Resultados de Exploracao (30 427)  (1 999)  

Produto Bancario 644 331  370 577  

70 Custo com Pessoal 157 425  (140 693)  

71 Gastos Gerais Administrativos 127 703  (90 253)  

77 Amortizacao do Exercicio 41 393  (36 896)  

 784+785+786+788-884-885-886-888 Provisoes Liquidas de Reposicoes e Anulacoes 2 837                                                       5 816                                                       

 

760+7610+7618+7620+76210+76211+7623+7624+7625+7630+

7631+765+766-870-8720-8710-8718-87210-87211-8723-8724-

8726-8730-8731-875-876

Imparidade de Outros Activos Financeiros Liquidos de Reversoes e 

Recuperacoes
36 415  (66 979)  

 768+769 (1)-877-878 Imparidade de Outros Activos Liquida de reversoes e Recuperacoes 0  0  

Resultado Antes de Impostos 278 559  41 572  

65 Impostos  Correntes 0  (36 902)  

 74-86 Impostos Diferidos 38 425                                                     19 463                                                     

640 Resultados após Impostos 240 134  24 133  

 -72600-7280+8480+84400 Do qual: Resultado Liquido após Impostos de Operacoes Descontinuadas -                                                            -                                                            

240 134  24 133  T O T A L
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6694

6692

Departamento de Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO 
De acordo 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 nº05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos da contratação na tabela abaixo, foram 

adjudicados nos seguintes termos: 

Nº da Contratação Modalidade Objecto do Concurso
Valor Adjudicado 

c/IVA (MT)
Empresa Adjudicada

27A001141AD00162022 Ajuste Directo
Contratação de Serviços de Formação para o Curso sobre Norma ISO 
9001:2015 (Contrato válido por 12 meses)

    83.850,00
Instituto Nacional 
de Normalização e 
Qualidade

27A001141AD00202022 Ajuste Directo

Contratação de um Consultor Singular para Prestar Assessoria nos 
Processos de Negócio no âmbito da Gestão das Finanças Públicas e nos 
Procedimentos Relacionados com a Execução dos Fundos dos Parceiros 
de Cooperação Internacional. (Contrato válido por 12 meses).

4.192.354,08
(Inclui IRPS)

Consultora Maria 
Virgínia Sousa Videira

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

A Autoridade Competente
_____________________________

NR DE 
ORDEM

PROVÍNCIA
NR DO 

CONCURSO
LOTE OBJECTO VENCEDOR

VALOR DA 
PROPOSTA (MT)

1 NIASSA
27/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 14 Salas de Aula Província de Niassa, Distrito de 
Cuamba

CONDO 
CONSTRUÇÕES

5 402 792,58

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 16 Salas de Aula e 5 Áreas Administrativas na 
Província de Niassa, Distritos de Cuamba e Mecanhelas

AMARAL TFS 
CONSTRUÇÕES

11 356 418,17

3

Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 14 Salas de Aula e 5 Áreas Administrativas na 
Província de Niassa, Distritos de Mecanhelas, Cuamba, 
Mandimba, Ngauma e Lichinga

CONJALIN, LDA 12 695 086,57

2 ZAMBÉZIA
28/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 9 Salas de Aula e 2 Áreas Administrativas na 
Província da Zambézia, Distritos de Gurue e Molumbo

BTM CONSTRUÇÕES 4 760 368,29

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 6 Salas de Aula e 1 Áreas Administrativas na 
Província da Zambézia, Distrito de Mopeia

WALPAVO S.A 3 382 964,81

3

Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 20 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província da Zambézia, Distritos de Quelimane e 
Inhassuge

OHKUMA 
MUSIKININI, COOP

8 643 815,54

4
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 15 Salas de Aula e 2 Áreas Administrativas na 
Província da Zambézia, Distritos de Dere e Mocuba

MUNIGA 
CONSTRUÇÕES, LDA

10 153 488,28

3 MANICA
29/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 20 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província de Manica, Distritos de Manica e Gondola

GCJ, LDA 9 956 554,15

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 17 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província de Manica, Distrito de Gondola

CONSMAT 7 896 533,87

3
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 9 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província de Manica, Distrito de Machaze

ARNEL 
CONSTRUÇÕES

6 323 599,87

4
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 18 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província de Manica, Distrito de Mossurize

BTM CONSTRUÇÕES 13 569 410,52

5
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 13 Salas de Aula e 3 Áreas Administrativas na 
Província de Manica, Distrito de Guro e Tambara

MB CONSTRUÇÕES 8 463 320,51

4 TETE
30/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 16 Salas de Aula e 2 Áreas Administrativas na 
Província de Tete, Distritos de Tete e Marara

GCJ, LDA 9 791 162,89

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 10 Salas de Aula  na Província de Tete, Distritos de 
Zumbo e Magoe

MEGA 
CONSTRUÇÕES 
AFRICA, LDA

8 224 873,91

3
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 8 Salas de Aula  1 Área Administrativa na Província 
de Tete, Distritos de Doa e Angónia

MOÇ. CONSTRUÇÕES 
& SPS 
AGENCIAMENTOS

6 077 293,79

4
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 13 Salas de Aula  4 Áreas Administrativa na Província 
de Tete, Distrito de Macanga

SHAKIR 
INVESTIMENTOS

5 877 131,84

5 INHAMBANE
31/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 17 Salas de Aula  5 Áreas Administrativa na Província 
de Inhambane, Distrito de Massinga

DAL CONSTRUÇÕES 9 162 360,89

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 15 Salas de Aula na Província de Inhambane, 
Distritos de Massinga e Funhalouro

DAL CONSTRUÇÕES 6 613 329,82

3
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 16 Salas de Aula  2 Área Administrativa na Província 
de Inhambane, Distrito de Massinga

VILAS 
CONSTRUÇÕES

6 595 930,10

4
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 17 Salas de Aula  6 Áreas Administrativa na Província 
e Cidade de Inhambane

VILAS 
CONSTRUÇÕES

6 540 392,34

5

Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 22 Salas de Aula  4 Áreas Administrativa na 
Província de Inhambane, Distrito de Maxixe e Cidade 
de Inhambane

LINDELA, 
PROCUREMENT & 
SOLUTION LDA

8 716 995,48

6
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 21 Salas de Aula  6 Áreas Administrativa na Província 
de Inhambane, Distrito de Maxixe e Murrumbene

LINDELA, 
PROCUREMENT & 
SOLUTION LDA

8 224 276,81

7
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 17 Salas de Aula  3 Área Administrativa na Província 
de Inhambane, Distrito de Maxixe 

WC CONSTRUÇÕES 8 711 878,08

8

Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 8 Salas de Aula  2 Áreas Administrativa na 
Província de Inhambane, Distrito de Homoíne, Zavala 
e Inhambane

NB CONSTRUÇÕES 3 255 002,37

6 GAZA
32/W/PforR/

DAQUI/22

1
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 18 Salas de Aula  3 Área Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito de Chigubo

DAL CONSTRUÇÕES 9 852 891,22

2
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 13 Salas de Aula  2 Áreas Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito de Chigubo

CANOL 
CONSTRUÇÕES

6 257 944,51

3

Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 12 Salas de Aula  4 Áreas Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito 
de Massingir

VILAS 
CONSTRUÇÕES

4 439 395,45

4
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 8 Salas de Aula  4 Áreas Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito de Massingir

MAB CONSTRUÇÕES 5 152 877,98

5
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 11 Salas de Aula  2 Áreas Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito de Massingir

CANOL 
CONSTRUÇÕES

5 847 194,43

6
Empreitada de Reabilitação Resiliente das Coberturas 
de 12 Salas de Aula  1 Área Administrativa na Província 
de Gaza, Distrito de Massingir

MAB CONSTRUÇÕES 5 827 842,29

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO   

De acordo com a alínea d) do nº 3 do arti-

go 33 conjugado com o no 2 do artigo 63 

do Regulamento de Contratação de Em-

preitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se a adjudicação dos ob-

jectos dos concursos abaixo indicados:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARCELINA TITOS CHICHAVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Julho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e dois e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas número 833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, André Carlos Nicolau, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Marcelina Titos Chichava, falecida no dia vinte e quatro 
de Julho de dois mil e vinte e dois, na sua residência, solteira que era, filha de 
Titos Chichava e de Naissai Chilengue, com última residência habitual no Bairro 
Ndlhavela - Matola, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição 
da sua última vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos 
seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Elisa Bila, solteira, natural de Canhavano - 
Chibuto, Silvestre Júlio Bila, solteiro, natural de Canhavano - Chibuto e Domingos 
Júlio Bila, solteiro, natural de Canhavano - Chibuto, residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida 
Marcelina Titos Chichava.

                                                                Está Conforme

Maputo, aos 28 de Julho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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Relatório de contas 2021

* Valores expressos em Meticais (MZN)

ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Rui Barros  
Presidente da Mesa de 
Assembleia Geral 

Elisio Nobela  
Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luisa Dias Diogo 
Presidente do Conselho de 
Administração

Rui Barros  
Administrador Não-Executivo

Nazim Mahmood 
Administrador Não Executivo

Busani Ngwenya 
Administrador Delegado

FISCAL ÚNICO 

Deloitte & Touche (Moçambique)  

KPMG Auditores & Consultores, 
S.A 

AUDITORES EXTERNOS

Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento da natureza acima referida.

» O conjunto de investimentos expressos em moedas distintas daquela em que estão expressas as responsabilidades do 
Fundo podem representar até 25% do património do Fundo.
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento da natureza acima referida.

Limites de dispersão prudencial

» O conjunto de investimentos em valores mobiliários e instrumentos representativos de dívida de curto-prazo emitidos por 
uma mesma entidade não pode representar mais de 10% do património do Fundo.

Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo detém as seguintes obrigações de dívida por entidade emitente:

Entidade Montante Alocação

Bayport Financial Service Moçambique, S.A.   55 016 700 11.15%
Banco Nacional de Investimento, S.A.   8 500 000 1.72%
MyBucks, S.A   30 500 000 6.18%

» O conjunto de investimento em valores mobiliários e instrumentos representativos de dívida de curto-prazo emitidos por 
sociedades que se encontrem entre si ou com a Entidade Gestora em relação de domínio ou de grupo não podem representar 
mais de 20% do património do Fundo, incluindo neste limite os depósitos em instituições de crédito em relação idêntica.
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento do tipo acima mencionado.

» O conjunto de investimento em valores mobiliários e instrumentos representativos de dívida de curto-prazo emitidos pelos 
associados do Fundo e por sociedades que com eles estejam em relação de domínio ou grupo não podem representar mais 
de 10% do património do Fundo
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento da natureza acima referida.

» As aplicações em acções emitidas por uma só sociedade não podem ultrapassar 10% do respectivo capital ou dos 
respectivos direitos de voto.
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento da natureza acima referida.

 Outros limites
» O conjunto de investimentos em activos localizados no exterior não pode representar mais de 10% do património do Fundo.
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Fundo não detém qualquer investimento da natureza acima referida.

5. Rendimento e posição financeira do Fundo

Em 2021, o Fundo registou um crescimento do seu património de cerca de 8%, motivado essencialmente pelas novas 
adesões e, consequentemente, o aumento no montante das contribuições mensais, bem como dos rendimentos dos 
investimentos.

Salienta - se que um Plano de Contribuição Definida é sempre financiado a 100%.

Carteira e rendimento de referência estratégica 31-Dez-2021 

  
Rendimento da referência estratégica 15.11% 

Rendimento combinado da carteira de investimentos 18.55% 
 

O valor do Fundo de Pensões reflete o valor de mercado dos seus activos. O retorno líquido dos investimentos em Dezembro 
de 2021 foi de 5,21% de acordo com o Actuário responsável, tendo sido levado em conta a taxa de imposto de 20% no 
resultado dos investimentos e a taxa de gestão de activos de 1,5% (taxa anual).
Data: 25 de Maio de 2022.

________________________       ________________________
Leon Van den Heever        Claudia Reis
Presidente da Comissão de Acompanhamento     Administradora Financeira

2.DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO COMITÉ DA ENTIDADE GESTORA

A presente declaração, que deve ser lida em conjunto com o relatório e contas do Fundo, e o relatório do auditor 
independente, é feita com o objectivo de distinguir para a Comissão de Acompanhamento do Fundo, as respectivas 
responsabilidades da Administração da Entidade Gestora e dos auditores em relação às demonstrações financeiras do Fundo.

A Entidade Gestora é responsável pela preparação, integridade e objectividade das demonstrações financeiras que, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 65 do Decreto 25/2009, de 17 de Agosto, reflectem de forma verdadeira e apropriada o activo, as 
responsabilidades e a situação financeira do Fundo, sendo o respectivo conteúdo coerente, global e apresentado de forma 
imparcial.

Em 2012, a Global Alliance Seguros, S.A. consolidou a sua posição como parte do Grupo ABSA e, desta forma, todos os 
controlos internos concebidos, implementados e mantidos ao nível do Grupo ABSA afectam a entidade. Estes incluem 
controlos relacionados com operações e cumprimento das leis e regulamentos aos quais a entidade está sujeita.

Para permitir que cumpra com as suas responsabilidades: 

 » A Entidade Gestora deverá esforçar-se para manter elevados padrões de ética, de forma a assegurar que a 
administração e gestão de fundos de pensões seja conduzida de modo a que todas as circunstâncias razoáveis 
sejam irrepreensíveis; 

 » A Entidade Gestora implementa sistemas de controlo interno, contabilísticos, e sistemas de informação destinados 
a reduzir o risco de erro, fraude ou perda;

Para melhor conhecimento e convicção, baseado no descrito acima, a Entidade Gestora está convencida de que nenhuma 
situação material na operação dos sistemas de controlo interno e procedimentos tenha ocorrido durante o ano sob revisão.

A Entidade Gestora adopta de forma consistente políticas contabilísticas apropriadas e reconhecidas, e estas são suportadas 
por julgamentos e estimativas prudentes e razoáveis.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas em concordância com os Decretos Ministeriais 261/2009 e 262/2009 do 
Ministério das Finanças.
É da responsabilidade da Comissão de Acompanhamento do Fundo, e dos auditores independentes, a revisão das 
demonstrações financeiras.
 
O relatório de gestão, que se encontra nas páginas 1 a 11 e as demonstrações financeiras , que se encontram nas páginas 14 
a 45 foram adicionalmente aprovadas pela Comissão de Acompanhamento e auditadas pelo auditor externo.
Data: 25 de Maio de 2022

Administração da Entidade Gestora:

________________________    ________________________
Busani Ngwenya      Claudia Reis
Administrador Delegado     Directora Financeira

Notas Demonstração da Posição Financeira
31-Dez-2021     

MZN
31-Dez-2020     

MZN
Activos

Investimentos   541 260 344   609 445 842
6 Instrumentos de capital e unidades de participação   46 861 592 50,252,759        
4 Títulos de dívida pública   251 951 428   249 346 441
4 Outros títulos de dívida   94 016 700   129 582 700
5 Empréstimos concedidos   28 789 563   55 291 482
7 Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI   119 641 060   124 972 460

Outros activos   55 888 140   87 006 526
Devedores   44 020 992   71 974 332

10 Entidade gestora   5 207 500 19,109,486.27   
9 Associados   17 647 758   15 121 584
9 Outras entidades   21 165 734 37,743,262        
8 Acréscimos e diferimentos   11 867 148   15 032 193

Total Activo   597 148 484   696 452 368

Passivo

Credores   49 884 493   74 925 210
10 Entidade gestora   39 811 874   40 791 829
11 Participantes e beneficiários   7 332 893   22 800 764
12 Outras entidades   2 739 726   11 332 617

Total Passivo   49 884 493   74 925 210

Valor do Fundo
Unidade de Participação (valor nominal)

13 Patrimonio no início do exercício   621 527 158   542 505 973
13 Resultado e contribuições acumuladas do exercicio (  74 263 167)   79 021 184

Total Valor do Fundo   547 263 991   621 527 158

Valor da Unidade de Participação   597 148 484   696 452 368

Notas Demonstração de resultados
31-Dez-2021     

MZN
31-Dez-2020     

MZN

14 Contribuições   174 730 929   154 067 690
14 Pensões, capitais e prémios únicos vencidos (  241 142 869) (  66 687 182)

Total de contribuições líquidas de pensões pagas (  66 411 941)   87 380 507

15 Rendimentos líquidos investimentos   15 117 974   15 075 270
16 Outras despesas (  22 969 201) (  23 434 593)

Total de rendimentos líquidos de despesas (  7 851 226) (  8 359 323)

RESULTADO LÍQUIDO (  74 263 167)   79 021 184

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
31-Dez-2021     

MZN
31-Dez-2020     

MZN
Fluxo de caixa das actividades operacionais

Contribuições
Contribuições dos associados (ver Nota 14)   111 395 065   108 666 205
Contribuições dos participantes e beneficiários (ver Nota 14)   63 335 863   45 401 485

Pensões, capitais e prémios únicos vencidos
Pensões pagas (ver Nota 14) (  241 142 869) (  66 687 182)

Reembolsos fora das situações legalmente previstas
Devoluções por excesso de financiamento
Remunerações

Remunerações da gestão (  18 362 061) (   63 744)
Outros rendimentos e ganhos   27 953 341 (  56 967 159)
Outras despesas (  29 647 857) (  15 735 862)

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (  86 468 518)   14 613 742

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recebimentos
Rendimentos dos investmentos (ver Nota 15)   23 898 373   26 376 509

Pagamentos
Aquisição de investimentos   66 019 143 (  27 328 839)
Outras despesas (  8 780 399) (  11 301 239)

Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento   81 137 118 (  12 253 569)

Variações de caixa e seus equivalentes (  5 331 400)   2 360 173
Caixa no início do período de reporte   124 972 460   122 612 286
Caixa no fim do período de reporte   119 641 060   124 972 460

1. Constituição e Actividade

O Fundo Pensões Aberto da Global Alliance (adiante “Fundo” ou “FPAGA”) tem por objectivo o financiamento de planos de 
pensões de adesões colectivas, tendo sido obtida autorização de constituição pelo Ministério das Finanças em 22 de 
Fevereiro de 2012.

O FPAGA é um fundo aberto de Contribuição Definida, constituído por um património exclusivamente afecto à realização de 
um ou mais planos de pensões que se constituem por tempo indeterminado. 
Por se tratar de um fundo de pensões aberto, este pode ter várias adesões colectivas, denominadas por Empresas Associadas, 
tendo por objectivo o financiamento de planos de pensões destinados aos colaboradores das Empresas Associadas. 

No final de 2021 o Fundo era composto por vinte e três (23) Empresas Associadas: Moçambique Leaf Tobacco, Limited 
(adiante “MLT”), WBHO Projects Mozambique, Limited (adiante “WBHO”), African Banking Corporation Moçambique, SA 
(adiante “BancABC”), Epiroc Moçambique, Limited (adiante “Epiroc”), Diamond Seguros Companhia, SA (adiante “Diamond 

Relatório de Contas do Fundo De
Pensões Aberto da Global Alliance 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
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Relatório de contas 2021

* Valores expressos em Meticais (MZN)

Relatório de Contas do Fundo De
Pensões Aberto da Global Alliance 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Relatório dos auditores independentes

Para o Comité de Gestão do Fundo Aberto de Pensões da Global Alliance

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras do Fundo Aberto de Pensões da Global Alliance (o Fundo) constantes das páginas 
15 a 48, que compreendem a Demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 2021, e a Demonstração de 
resultados e a Demonstração de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras, as 
quais incluem um sumário das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada, em todos aspectos materiais, a posição 
financeira da Fundo Aberto de Pensões da Global Alliance em 31 de Dezembro de 2021, e o seu desempenho financeiro e 
fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade com os regulamentos emitidos pelo Instituto de 
Supervisão de Seguros de Moçambique. 

Base de Opinião

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). As nossas responsabilidades nos 
termos dessas normas estão descritas na secção Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações 
Financeiras na secção do nosso relatório. Somos independentes do Fundo de acordo com o Código de Ética para 
Contabilistas Profissionais da Federação Internacional de Contabilistas (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos 
que são relevantes para a nossa auditoria das demonstrações financeiras em Moçambique, e cumprimos as nossas outras 
responsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código IESBA. Acreditamos que as evidências de auditoria que 
obtivemos são suficientes e apropriadas para fornecer uma base para a nossa opinião de auditoria.

Outra Informação 

Os Administradores são responsáveis pela outra informação. A outra informação compreende Relatório de Gestão, e o 
Declaração de responsabilidade do Comitê de Gestão, mas não inclui as demonstrações financeiras e o nosso relatório de 
auditoria sobre as mesmas.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras separadas e consolidadas não abrange a outra informação e não 
expressamos uma opinião de auditoria ou qualquer forma de conclusão de garantia sobre o mesmo. 

 

Em relação à nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é ler a outra informação e, ao fazê-lo, 
considerar se a outra informação é materialmente inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso 
conhecimento obtido durante a auditoria, ou caso contrário apresente distorções materiais. Se, com base no trabalho que 
realizamos na outra informação, concluímos que existe uma inexactidão material nessa outra informação, somos obrigados 
a reportar esse facto. Não temos nada a reportar a este respeito.

Responsabilidade da Entidade Gestora com relação às Demonstrações Financeiras

A Entidade Gestora é responsável pela preparação e correcta apresentação destas demonstrações financeiras, de acordo com 
as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, assim como pelos controlos internos que a 
administração determinar como necessários para permitir a preparação das demonstrações financeiras separadas e 
consolidadas que estejam isentas de distorções materialmente relevantes, devidas a fraude ou a erro.

Ao preparar as demonstrações financeiras, a Entidade Gestora é responsável por avaliar a capacidade do Fundo de Pensões 
continuar a operar com base no pressuposto da continuidade, divulgando, quando aplicável, questões relacionadas com o 
pressuposto da continuidade e utilizando a base da contabilidade operacional, a menos que a Administração da Entidade 
pretenda liquidar o Fundo e cessar as operações, ou não tenha outra alternativa senão proceder dessa maneira.

Responsabilidades dos Auditores para a Auditoria das Demonstrações Financeiras

Os nossos objectivos são obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de 
distorções materiais, devidas a fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria que inclua a nossa opinião. A garantia 
razoável é um elevado nível de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs 
detecte sempre distorções materiais quando existem. As distorções materiais podem resultar de fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, individualmente ou agregado, podem influenciar as tomadas de decisões económicas dos 
utilizadores com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos julgamentos profissionais e mantemos o cepticismo 
profissional durante a auditoria. E, igualmente: 

» Identificamos e avaliamos os riscos de distorções materiais das demonstrações financeiras, devido a fraude ou erro, 
desenhamos e efectuamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que 
seja suficiente e apropriada para fundamentar a nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção material resultante de 
fraude é maior do que para uma resultante de erro, uma vez que a fraude pode envolver colusão, falsificação, omissões 
intencionais, declarações falsas ou a anulação do controlo interno.

 

» Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria, a fim de desenhar procedimentos de auditoria 
que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressarmos uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do 
Fundo. 

» Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e divulgações 
relacionadas feitas pela Administração da Entidade. 

» Concluimos sobre a adequação do uso por parte da Entidade Gestora do pressuposto da continuidade e com base na 
evidência de auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada a eventos ou condições que possam suscitar uma 
dúvida significativa sobre a capacidade do Fundo de Pensões continuar a operar de acordo com o pressuposto da 
continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, somos obrigados a chamar a atenção, no relatório do 
auditor, para as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam inadequadas, 
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões baseiam-se na evidência de auditoria obtida até a data do nosso relatório 
de auditoria. No entanto, eventos ou condições futuras podem fazer com que o Fundo de Pensões deixe de operar segundo 
o pressuposto da continuidade.

» Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se as 
demonstrações financeiras reflectem as transacções e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação justa. 

Comunicamos com os administradores sobre, entre outros assuntos, o âmbito planeado e o momento da auditoria e as 
constatações de auditoria relevantes, incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno que identificamos 
durante a auditoria.

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014
Representada por:

___________________________________
Abel Jone Guaiaguaia, 04/CA/OCAM/2012
Sócío
31 de Maio de 2022

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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44 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ADITAMENTO - Anúncio de Adjudicação     

Em aditamento ao anúncio de adjudicação publicado no Jornal ‘‘Notícias’’ do dia 19 e 20 de Maio de 
2022, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano comunica todos os concorrentes que 
houve um erro no valor da adjudicação do Concurso no 19/W/PforR/DAQUI/22 – Lote 2, pelo que, o 
valor corrigido da adjudicação do lote em referência é o indicado na tabela abaixo:

NR DE 
ORDEM PROVINCIA NR DO 

CONCURSO LOTE OBJECTO VENCEDOR
VALOR DA 
PROPOSTA 

(MT)

1 MAPUTO 19/W/PforR/
DAQUI/22 2

Empreitada de 
Reabilitação Resiliente 
das Coberturas de 6 
Salas de Aula e 1 Área 
Administrativa na 
Província de Maputo, 
distrito da Manhiça.

WC 
CONSTRUÇÕES 2 510 912,96         

Maputo, aos 28 de Julho de 2022
A Autoridade Competente

6694

RESIDENTES dos postos ad-
ministrativos de Macuse e 
Namanjavira, nos distritos 
de Namacurra e Mocuba, 
respectivamente, estão na 
expectativa de mudanças e 
transformação das suas vidas  
com o acesso à rede pública 
de energia eléctrica.

Abordados quarta-fei-
ra última, os entrevistados 
disseram que a actividade 
socioeconómica vai ganhar 
uma nova dinâmica, por-
quanto pretendem usar a 
energia para pequenos e mé-
dios empreendimentos. 

Casimiro Jorge, proprie-
tário de um estabelecimento 

comercial em Namanjavi-
ra, disse, quando abordado 
a propósito, que tenciona 
alargar o seu negócio para 
a área de restauração para 
dar de comer e beber os que 
transitam pelo troço Mocu-
ba-Milange-Malawi e vice-
-versa. Segundo ele, durante 
a semana de ensaio da rede 
percebeu-se que a vida dos 
moradores locais mudou 
completamente. 

Contudo, pediu às auto-
ridades administrativas para 
que façam o ordenamento 
territorial, de modo a pre-
venir a anarquia na ocupa-
ção do solo. Explicou que a 

energia poderá ser um factor 
catalisador da urbanização, 
daí este crescimento carecer 
de uma planificação atempa-
da. Carlota Miguel, residente 
em Namanjavira, disse que o 
governo fez bem em colocar 
energia no centro de Saúde 
local, passando para a histó-
ria o uso de velas para servi-
ços de parto.

Alberto Jacinto, natural e 
residente em Macuse, disse 
que as áreas que vão regis-
tar progressos, nos próxi-
mos anos, são as do turismo 
e pesca. Segundo ele, muitos 
pescadores não tinham como 
conservar a produção, mas 

a partir de agora já poderão 
pescar, conservar e vender a 
um bom preço. 

Para o caso particular do 
turismo, apontou que Ma-
cuse tem muitas praias com 
águas cristalinas, mas até 
então desconhecidas, sendo 
que a energia poderá con-
tribuir para a  construção de 
novas estâncias, o que tam-
bém passa pela reabilitação 
da estrada até à vila-sede de 
Namacurra.  

Rosalina Vasco festejou 
a ligação eléctrica e diz que 
Macuse terá de introduzir 
o curso nocturno para dar 
oportunidade aos que não 

MACUSE E NAMANJAVIRA

 POSTOS ADMINISTRATIVOS 

Residentes querem aproveitar 
energia para fazer negócios

A 
PROVÍNCIA da Zam-
bézia é das poucas 
no país que está mais 
próxima de comple-
tar a electrificação dos 

postos administrativos, um 
incentivo para a exploração de 
recursos naturais e universa-
lizar o acesso à energia e me-
lhoria da qualidade de vida da 
população. 

Até este momento estão 
electrificados quarenta pos-
tos administrativos, faltando 
apenas nove, para os quais já 
há fundos assegurados, atra-
vés do Programa “Energia para 
Todos” e outras linhas de fi-
nanciamento público e de par-
ceiros. 

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, que inaugu-
rou, quarta-feira última, dois 
sistemas de fornecimento de 
corrente eléctrica, nos pos-
tos administrativos de Macuse 
(Namacurra) e Namanjavira 
(Mocuba), disse que o governo 
está a investir na universaliza-
ção do acesso à energia, para 
o desenvolvimento do capital 
humano e estímulo à indus-
trialização na zona rural. 

Segundo Nyusi, o investi-
mento só terá valor e signifi-
cado se forem desenvolvidas 
iniciativas tendentes ao apro-
veitamento da energia, em vá-
rios domínios, nomeadamente 
na agricultura, indústria, tu-
rismo, pesca e agro-processa-
mento, para além da introdu-
ção do curso nocturno. 

O Presidente apelou à po-
pulação para a necessidade de 
fortalecer a vigilância contra os 
que vandalizam as infra-estru-

Zambézia mais próxima 
de completar electrificação

turas de transporte de energia 
e contra as fraudes, através de 
ligações clandestinas, por for-
ma a não afectar a expansão da 
rede para outras regiões. Ainda 
de acordo ainda com o Presi-
dente da República, o roubo de 
energia não faz sentido, num 
contexto em que o governo 
aboliu a taxa de ligação.  

Neste momento, o governo 
está a investir no sector ener-
gético em resposta às crescen-
tes necessidades de consumo, 
justificadas pela industrializa-
ção.

Explicou que a expansão 

está a impulsionar o surgimen-
to de novas infra-estruturas e 
serviços, cujo funcionamento 
carece de corrente eléctrica.  

O “notícias” soube que 
trinta e duas mil novas ligações 
serão estabelecidas, este ano, 
na província, das quais 14324, 
correspondentes a quarenta 
por cento da meta, já foram 
concretizadas.

A propósito, o Chefe do 
Estado disse que os sistemas 
inaugurados, quarta-feira últi-
ma, vêm fortalecer o compro-
misso de concretização do pla-
no, o que significa dar energia a 

mais famílias e a actividades de 
geração de renda. 

A rede de Macuse está ava-
liada em 124 milhões de me-
ticais e tem capacidade para 
1500 ligações, novecentas das 
quais já foram feitas.  Macuse 
tem um grande potencial agro-
-pecuário, pesqueiro e turísti-
co.

Enquanto isso, a rede de 
Namanjavira está avaliada em 
mais de 99 milhões de meticais 
e vai beneficiar a mil famílias e 
empreendimentos socioeco-
nómicos, 600 das quais já ace-
deram ao recurso. 

O investimento faz parte 
do fundo global de 25 milhões 
de dólares (1,6 mil milhões de 
meticais) planificados para 
electrificar, nesta primeira 
fase, vinte e seis postos admi-
nistrativos a nível do país. 

Nyusi disse que este ano 
está a ser marcado por dois 
momentos históricos, no-
meadamente, a construção da 
maior central térmica em Te-
mane e a primeira exportação 
de gás natural da Costa Orien-
tal de África para o mercado 
global a partir da plataforma 
flutuante na bacia de Rovuma.

Inauguração da rede eléctrica de Macuse 

A PROVÍNCIA da Zambézia deverá res-
taurar e conservar, até ao fim do presente 
ano, 1333 hectares de mangais, por forma 
a contribuir nos esforços internos de al-
cance do reflorestamento de  cinco mil 
hectares. 

O coordenador do Instituto Oceano-
gráfico de Moçambique, Jorge Mafuca, 
disse, há dias, no posto administrativo de 
Maquival, que todas as províncias costei-
ras estão a trabalhar por forma a alcançar 
a meta, no contexto do compromisso 
internacional de preservação ambiental, 
assumido pelo nosso país.

Falando pelo Dia Internacional para 
a Conservação do Mangal, a 26 de Julho, 

Mafuca disse ser importante o envolvi-
mento de todos os segmentos no uso sus-
tentável dos ecossistemas para a obten-
ção de ganhos ambientais e económicos. 

 Zambézia debate-se com sérios pro-
blemas ambientais, decorrentes da ero-
são, em quase toda a zona costeira de 
mais de 400 quilómetros. 

Por exemplo, no distrito de Chinde, 
mais a sul, a erosão afecta mais de 40 mil 
pessoas.

O abate indiscriminado de árvores e a 
mineração sem observância de cuidados 
ambientais também estão entre as razões 
do desmatamento de mangais. 

O governador aconselhou a popu-

lação a plantar mais árvores, não só na 
zona costeira como também no interior. 
Segundo Pio Matos, cada árvore abatida 
deve ser substituída por quatro ou mais.

Apontou que Maquival nunca foi afec-
tado por cheias e inundações, mas devido 
aos ciclones Ana e Gombe, pela primeira 
vez a região foi afectada, causando mortes 
e destruição de casas e recursos de sobre-
vivência das comunidades locais.  

Convidou a população a repensar 
e desenvolver acções visando travar as 
mudanças climáticas.  Na ocasião, foram 
plantadas árvores e distribuídas mudas 
às comunidades para replicarem a ini-
ciativa.

Restaurados  mais de mil 
hectares de mangal

A CONSTRUÇÃO de uma ponte  é vista como 
solução segura para evitar a perda de vidas, em 
acidentes marítimos, na travessia Quelimane-
-Recamba (Inhassunge). 

Quelimane e Inhassunge estão separados 
pelo rio dos Bons Sinais e os utentes da via flu-
vio-marítima temem pelas suas vidas, devi-
do à falta de segurança, decorrente do estado 
obsoleto da maior parte das embarcações que 
ali operam, aliada à deficiente fiscalização da 
Polícia Marítima e Lacustre. 

Nas horas de ponta, funcionários públicos, 
comerciantes, alunos, entre outros, se aco-
tovelam por um lugar nas obsoletas embar-
cações, quer na viagem de ida à Inhassunge, 
quer no regresso à Quelimane. 

Aliás, a maior parte dos  funcionários do 
Estado que trabalham em Inhassunge vive em 
Quelimane, sendo obrigados a fazer o percur-
so, diariamente, em viagens de ida e volta. 

Fidélio Joaquim, reside em Quelimane e 
trabalha em Inhassunge, é um dos rostos que, 
diariamente, usa a travessia. Apontou que para 
além dos barcos estarem velhos, a tripulação 
não respeita a lotação, situação que coloca em 
risco a vida dos passageiros. Para Fidélio Joa-
quim, há três aspectos cruciais a ter em conta 
para a segurança dos passageiros, nomeada-
mente, a retirada de pequenos barcos, com 
deficiências mecânicas, realocação do batelão 
e fortalecimento da fiscalização.  

Por seu turno, Luísa Alexandre, enfer-
meira, diz que o estado mecânico dos barcos 

não inspira confiança e muitos deles não têm 
coletes salva-vidas, o que ameaça a vida dos 
passageiros. 

Afirmou que muitas vezes os utentes não 
têm alternativas porque os barcos obedecem 
à fila, pelo que pode haver um em condições, 
mas se não chegou a vez não pode embarcar.  
Segundo ela, os fiscais, muitas vezes, deixam 
os barcos com lotação largamente lotada sair e 
não olham para as condições em que os meios 
se encontram. 

Para ela, a melhor solução seria a constru-
ção de uma ponte Quelimane-Recamba para 
dar acesso a Inhassunge. 

Flora José, modista com negócios em 
Inhassunge, as condições de travessia são 
muito precárias, havendo necessidade de me-
lhorar a fiscalização para prevenir possíveis 
acidentes. 

Para ela, enquanto a solução da ponte não 
chega, a fiscalização deve ser mais rigorosa, 
obrigando as tripulações a colocar coletes sal-
va-vidas e evitar a superlotação. 

Disse que muitas vezes os passageiros não 
têm alternativa e, conscientemente, atraves-
sam com o coração nas mãos, respirando de 
alívio assim que chegam a Recamba ou a Que-
limane. 

Atija Arone, também na enfermeagem em 
Inhassunge, apontou que a superlotação é pior 
às segundas e sexta-feiras, dias em que a fisca-
lização deveria ser mais actuante para discipli-
nar o exercício da actividade. 

Quelimane-Recamba
precisa de ponte

têm tempo de dia para conti-
nuarem os seus estudos.

 A fonte referiu que há, 
neste momento, esperança 
de a energia vir a contribuir 
para a transformação e de-
senvolvimento.

Fidélio Joaquim

Flora José

Luísa Alexandre

Atija Arone
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CARTAS

JACINTO DANIEL

HÁ muito que não percorria a Av. 
Guerra Popular, na cidade de Mapu-
to. Quis o destino que numa noite de 
terça-feira fizesse o uso desta via para 
chegar ao local pretendido. 

Soube através dos órgãos de infor-
mação que os passeios e locais de es-
tacionamento estavam a beneficiar de 
melhorias de modo a acolher com dig-
nidade os transeuntes e, acima de tudo, 
rentabilizar o espaço.

A viagem decorria num clima 
tranquilo, a partir da baixa da cida-
de de Maputo, onde contemplávamos 
as obras em curso. Contudo, no meio 
da conversa, de forma involuntária, o 
cheiro nauseabundo da urina invadiu o 
interior da viatura e, consequentemen-
te, seguiu-se um silêncio, entretanto, 
seguido por murmúrios.

O percurso da Av. Guerra Popular, 
desde a baixa da cidade até a “Eduardo 
Mondlane” estava com um cheiro nau-
seabundo. Os contentores colocados ao 
longo da via estavam “banhados” de 
urina, num pavimento com sinais re-
centes de melhorias.

De referir que, ao longo da via-
gem nem sequer um sanitário móvel 
foi visto. Foi daí que juntos, com os 
companheiros de viagem, nos recorda-
mos que em tempos houve sanitários 
móveis, mas que as autoridades muni-
cipais decidiram pela sua retirada. Na 
altura alegou-se que os gestores dos sa-
nitárias não os cuidavam devidamente, 
e em alguns casos chegavam a despejar 
a urina ao longo da estrada ou junto aos 
contentores de lixo.

Certamente que esta atitude consti-
tuía um atentado à saúde pública, para 
além de concorrer para a rápida danifi-
cação de estradas e passeios. Trata-se 
de uma atitude que, de certa forma, 
fere com a postura urbana, sendo que 
o seu encerramento ou remoção foi por 
justa causa, acreditando que houve su-
gestões no sentido de melhorar alguns 

aspectos para uma possível retoma do 
trabalho.

Todavia, esta decisão penaliza os 
cidadãos que não têm onde satisfazer 
as necessidades biológicas, sabido que 
grande parte dos que frequentam a 
zona do cimento são provenientes de 
outros bairros, cidades e vilas.

Não estou a favor da indisciplina, 
mas a colocação de sanitários móveis 
é fundamental para que os cidadãos 
usem somente os contentores de lixo 
para o depósito de resíduos sólidos. 
Pois, acontece que os cidadãos ao invés 
de procurarem sanitários públicos, pre-
ferem ir junto ao contentor para urinar.

Os cidadãos que assim se compor-
tam, o fazem somente porque querem 
se “aliviar”, naquele exacto momen-
to sequer pensam na possibilidade de 
aquele acto constituir um atentado à 
saúde. Igualmente, ignoram o facto de 
aquele contentor, naquele espaço, ser o 
local de trabalho de alguém que diaria-
mente deve-se aproximar para retirar 
os resíduos sólidos.

Sou de opinião que a medida to-
mada pelas autoridades de retirada dos 
sanitários móveis é justa mas, igual-
mente, defendo haver necessidade de 
encontrar alternativas para esta situa-
ção.

A nossa viagem da baixa à “Eduar-
do Mondlane” foi sufocante por conta 
do cheiro. Passamos por este sufoco 
numa altura em que estávamos em 
trânsito. Como é que se “aguentam” 
os que vivem ao longo deste corredor, 
da Av. Guerra Popular? Que ginástica 
têm feito para depositar o lixo, uma vez 
que o chão encontrava-se molhado de 
urina?

Haja sensibilidade. Quero acreditar 
que as autoridades vão disciplinar os 
cidadãos de modo a pautarem por um 
bom comportamento. Quero acreditar 
também que as autoridades vão alocar 
sanitários móveis, com a devida fisca-
lização, para “aliviar” os contentores e 
evitar o cheio nauseabundo.  

SEVERINO JORGE

OS bairros periféricos da cidade de Maputo estão a desenvol-
ver-se. Os cidadãos, preocupados em ter casa própria, erguem 
habitações, não obstante o elevado custo de vida.

Fazer chegar os materiais onde decorrem as obras consti-
tuiu, para muitos, um grande desafio. Dependendo do nível de 
desenvolvimento  de cada bairro, o problema de acesso devido 
ao areal vai sendo paulatinamente colmatado com iniciativas 
próprias.

A colocação de entulho, saibro e outros materiais nas vias, 
permitiu que o areal desaparecesse. Felizes  ficamos com a tran-
sitabilidade das estradas dos bairros periféricos, porque abriu-
-se a possibilidade de se adquirirem viaturas particulares assim 
como receber visitas sem problemas de acesso. O sonho de ter 
viatura própria está a ser concretizado.

Assim, o tempo foi passando, e porque as iniciativas são 
locais e o custo de vida está cada vez mais a sufocar, não há 
capacidade para a manutenção. Sendo assim, com a queda da 
chuva  foram surgindo buracos que com o tempo vão ganhando 
dimensões preocupantes.

Neste sentido, quando a chuva cai a tendência natural das 
águas é de permanecer nos buracos enormes que impedem a 

passagem de viaturas. Aliás, quem se atreve a passar por estes 
locais corre o risco de perder o veículo, uma vez que fica sub-
merso.

Deste modo, os  automobilistas percorrem as ruas do bairro 
para descobrir quais as vias transitáveis em dias de chuva.

Infelizmente, este exercício é igualmente feito pelos tran-
seuntes, pelo facto de existirem ruas que não só ficam intransi-
táveis para os automobilistas como também para peões.

Deste modo, sempre  que chove, os cidadãos estão sujeitos 
a grandes gincanas para  sairem de casa. Pois, existem situações 
em que os cidadãos não têm como sair de casa porque na porta 
de acesso à rua deparam-se com águas estagnadas.

Os cidadãos pedem às autoridades que melhorem a tran-
sitabilidade nos bairros periféricos da cidade de Maputo e 
não só. Em primeiro lugar, há necessidade de pavimentar 
algumas estradas consideradas principais e incluir um sis-
tema de drenagem ou escoamento das águas por forma a 
não danificar o asfalto assim como a invasão das águas nos 
quintais.

De salientar que, existem  bairros com arruamentos bem 
definidos que se esperava que as autoridades melhorassem o 
seu piso. Poderia sugerir que as autoridades terraplanassem as 
vias de aceso mas, pelo que tenho vindo a testemunhar em ou-

tros locais, a sua manutenção afigura-se difícil.
Pois, cada vez que a chuva cai, criam-se solavancos devido 

ao esforço que os pneumáticos fazem para poder passar. Há 
quem sugira que a terraplanagem não se deve cingir somen-
te na  colocação de areia vermelha mas também de cimento 
ou outro material que, quando adicionado a este inerte ofereça 
maior consistência.

Mas, dessa  matéria nada percebo, apenas sei haver necessi-
dade de melhorar as estradas dos bairros periféricos.

Entretanto, os solavancos que se criam nas vias de acesso e 
que permitem o acúmulo  de água, oferecem condições para a 
multiplicação de mosquitos, principal vector da malária. E esta 
situação contrasta com os apelos da saúde assim como munici-
pais, no sentido de manter os espaços limpos e livres de águas 
inquinadas.

Espero  que as autoridades invistam seriamente no sector de 
estrada, por se saber que promovem o desenvolvimento. Com 
as estradas danificadas, os cidadãos não conseguem desenvol-
ver. Quando compram uma viatura, dia seguinte a mesma pre-
cisa de ser levada ao mecânico e, consequentemente, investe 
somente no veículo. O valor desembolsado na reparação da 
viatura serviria para outros fins que promoveriam o bem-estar.

Por favor, acudam-nos. 

VASCONCELOS GOMES

ESTAMOS a atravessar momentos difíceis 
caracterizados pelo elevado custo de vida, 
por dificuldades de acesso ao trabalho que 
nos retiram a tranquilidade. Mas, algo me 
foi ensinado: persistir para lograr resultados 
satisfatórios.

As nossas acções giram em torno de 
expectativas. Pai e mãe têm expectativa de 
ver seu filho crescer e corresponder àquilo 
que são os seus anseios na fase adulta. Este 
filho, por sua vez, quando frequenta um es-
tabelecimento de ensino espera, no fim do 
ano lectivo, transitar de classe. Quem tem 
um  empreendimento comercial aguarda por 
muitos clientes e pelo incremento do volume 
de negócios.

É assim que os nossos pensamentos 
fluem de forma natural, almejando sempre 
atingir outros patamares. Mas, diz a bíblia 

que “não há vitória sem sacrifício”. Para se 
alcançar os objectivos, há sempre necessida-
de de consentir algum sacrifício.

Para o caso dos alunos, é necessário dedi-
car-se aos estudos, reler os conteúdos minis-
trados na escola, cumprir com os deveres que 
os professores dão, interagir com os colegas, 
etc.

O mesmo serve para quem pretende ini-
ciar uma actividade de geração de renda ou 
que queira expandir o seu negócio. Nem 
sempre é possível lograr resultados satis-
fatórios logo à primeira empreitada. Sendo 
assim, há necessidade de melhor gerir as ex-
pectativas e persistir.

Gerir as expectativas pode significar não 
desanimar dos objectivos que se pretende al-
cançar. Pois, existem situações na vida que 
podem interferir na caminhada mas que, em 
todo o caso, aconselha-se à firmeza e nunca 
desanimar.

Que  o digam os vendedores, aqueles que 
diariamente os vemos nas ruas e avenidas, 
pelo menos da cidade de Maputo, a correrem 
de um lado ao outro pelo facto da polícia mu-
nicipal estar a desencorajar a prática da sua 
actividade em locais impróprios.

Apesar desta situação, estes vendedores 
não desanimam porque sabem que para ga-
rantir alimentos na sua casa precisam de se 
fazer à rua.

Nos últimos tempos somos confrontados 
com situações em que as pessoas querem so-
mente chegar ao topo sem que tenham feito 
algo que justifique. Por exemplo, quem foi 
admitido recentemente e aquele que está a 
trabalhar faz tempo, certamente que não po-
dem ter acumulado bens materiais de forma 
igual, apesar de termos sorte diferente, a não 
ser que tenha ganho herança ou tem outra 
fonte de geração de renda. Mas, baseando-se 
no salário da instituição, não se podem quei-

mar etapas para chegar ao topo, a não ser que 
haja excelência na execução de tarefas e seja 
instituído um prémio a seu favor.

Por isso, é preciso procurar desenvol-
ver alguma actividade remuneratória capaz 
de melhorar a condição social. Não se pode 
chorar por aquilo que não se tem. Para ter é 
preciso sacrifício. É preciso estudar para pas-
sar de classe, dedicar-se ao trabalho para a or-
ganização atingir os objectivos. Ser vendedor 
também tem seus resultados, paulatinamente 
pode-se atingir bons resultados. Vale a pena 
persistir  na entrega de currículo, em partici-
par em cursos de várias áreas do saber, etc, 
com o intuito de um dia poder vir a ser admi-
tido ou ser empreendedor.

Deste modo, o sector da juventude, so-
bretudo, tem a missão de criar oportunidade 
para esta camada social para que não caia em 
desânimo e enverede por caminhos menos 
bons.

Até quando estradas alagadas?

A persistência

Cheiro nauseabundo 
na “Guerra Popular”

Responsabilizar-se
pelas crianças
CONSTÂNCIO ARLINDO

“As crianças são flores que nunca mur-
cham”, disse Samora Machel. Apesar 
da partida precoce deste líder, as suas 
palavras continuam a inspirar os mo-
çambicanos nas suas acções a ponto de 
o Governo assumir esta responsabilidade 
por entender que o seu crescimento são 
garante-lhes um futuro desejável e esta-
bilidade que, por sua vez, reflectem-se 
no Moçambique que queremos.

Muitos de nós crescemos a saber 
que ter filho significa riqueza. Este po-
sicionamento incentivava o desejo de as 
famílias terem muitos filhos. Contudo, 
paulatinamente foram surgindo desafios 
que ultrapassam as capacidades dos pais 
ao ponto de haver necessidade de fazer 
deslocar os filhos para a casa dos irmãos 
ou parentes para prosseguirem com os 
estudos, por exemplo.

Quando o recurso à sobrevivência 
ainda era a terra e pouco se falava de 
dinheiro para comprar produtos de pri-
meira necessidade, por exemplo, ainda 
era possível aguentar-se pelo facto de 
quase sempre existir excedente que era 
vendido para ter capacidade financeira 
para comprar vestuário, etc.

Mas, os tempos foram mudando e 
muitos jovens passaram a se interessar 
seriamente pelos estudos. Passaram a ter 
acesso e interesse pela rádio e televisão, 
a frequentar os centros urbanos e, con-
sequentemente, conseguiam fazer uma 
outra leitura dos fenómenos.

Sendo assim, há tendência de aban-
donar esta ideia de que os filhos são a 
fonte de riqueza material, porque o custo 

de vida prova o contrário. Torna-se cada 
vez mais difícil dar resposta às necessi-
dades primárias dos cidadãos e sobretu-
do das crianças.

Os petizes devem crescer saudáveis. 
Para o efeito, os pais devem criar con-
dições para o seu acolhimento, princi-
palmente para os que vivem nos centros 
urbanos. O recurso que mais se procura é 
o dinheiro para poder sobreviver.

Deste modo, defendo que não se 
deve ter filho apenas porque assim se 
deseja. Não se deve ter filho para mais 
tarde se arrepender de o ter. Por isso, as 
relações sexuais devem ser feitas com 
responsabilidade para evitar que nasçam 
crianças indesejadas que, caso não te-
nham o acolhimento necessário, passem 
a fazer parte das estatísticas dos meninos 
na rua.

Somos todos chamados à reflexão 
sobre a responsabilidade de ter filhos. Ve-
zes há que condenamos as mulheres por 
prática de infanticídio, mas em nenhum 
momento se veio ao público afirmar ou 
questionar o porquê desta situação.

Estou consciente de que ninguém 
tem o direito de tirar a vida ao outro, mas 
a rejeição de uma gravidez provoca dis-
túrbios psicológicos que requerem muito 
apoio, de modo particular da família.

Haja responsabilidade. Precisamos 
de crianças saudáveis, de rapazes e ra-
parigas que vivam a sua fase de cresci-
mento ainda que um adulto interfira de 
forma negativa nos seus pensamentos, 
nos seus planos de continuar com os 
estudos, seguir uma carreira e atingir 
a maturidade para poder decidir o seu 
futuro. 

ARENO  FUGÃO
arenofugao92@gmail.com

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

VAGAS DISPONÍVEIS
MAPUTO – MATOLA

RESTAURANTE – K pretende recrutar para o seu quadro chefes de turno e “staff” para “front office” 
nas suas lojas em Maputo-cidade e Matola

a) GERENTES (FRONT E “BACK OFFICE”)

- Classe mínima: 12.ª concluída ou equivalente;
- Idade mínima: 35 anos

b) CAIXAS E AJUDANTES DE BALCÃO - “FRONT OFFICE”

Classe mínima - caixas e balconistas (caixas e ajudantes de balcão):
- 12.ª classe concluída ou equivalente;
- Idade compreendida entre 18 aos 25.

c) CONDIÇÕES GARANTIDAS

   i. Salários compatíveis e pagos a tempo e hora;
   ii. Formação na área de candidatura;
   iii. Boas condições e ambiente de trabalho. 

Os interessados devem mandar fisicamente o CV em língua portuguesa para Av. Emília Daússe, 1260, 
R/C - Cave, ou por endereço electrónico recrutamento.k@hotmail.com

Período de entrega: de 28/7/2022 a 9/8/2022, das 10h às 16h.
Indicar a vaga e local a que concorre: MAPUTO - MATOLA 

6751

A 
CIDADE e província 
de Maputo conti-
nuam a evidenciar-se 
no cumprimento da 
meta de restauração 

da floresta do mangal no país, 
com 1448,66 hectares recu-
perados, dos 300 hectares ini-
cialmente previstos.

A restauração foi possível 
mercê de acções realizadas 
pelas autoridades municipais, 
comunidades costeiras, asso-
ciações e pessoas voluntárias 
que trabalham em prol da 
conservação ambiental. 

A província mereceu o 
mesmo destaque há um ano 
ao sagrar-se em primeiro lu-
gar no cumprimento das me-
tas de restauração.

Segundo a ministra do 
Mar, Águas, Interiores e Pes-
cas, Lídia Cardoso, que falava 
recentemente por ocasião do 
Dia Internacional para a Con-
servação do Ecossistema do 
Mangal, assinalado terça-fei-
ra, 26 de Julho, a província de 
Sofala também atingiu bons 
resultados, com dois mil hec-
tares recuperados, dos 1833 
programados.

“Embora a avaliação des-
tas províncias seja positiva, 
continuamos preocupados 
com as outras que têm baixo 
nível de progresso, daí a ne-
cessidade de continuarmos a 
acelerar o passo para que, nos 
próximos cinco meses, seja 
possível atingir a meta”, fri-
sou. 

As províncias com baixa 
taxa de realização são Cabo 
Delgado, com apenas 10,24 

Maputo continua exemplo 
na restauração do mangal

por cento; Zambézia, com 
32,99; e Nampula, com 42,67 
por cento. Lídia Cardoso dis-
se que, apesar do reconheci-
mento global da importân-
cia deste ecossistema para a 
economia dos países e para 
o equilíbrio dos oceanos, o 
mundo, e em particular Mo-
çambique, vem-se debaten-
do com a sua acentuada de-
gradação e abate desenfreado 

para diversos fins.
Citando um estudo da 

Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), a ministra 
apontou que, nos últimos 40 
anos, mais de 50 por cento 
dos mangais do mundo desa-
pareceram devido à acção das 
indústrias de vários ramos, 
com principal ênfase para a 
pesca. 

A situação suscitou um 
movimento de refloresta-
mento da floresta do mangal à 
escala universal, uma iniciati-
va que se enquadrou também 
nos Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS). 

Como país vulnerável aos 
impactos das alterações cli-
máticas, adianta, “a nossa 
acção individual e colectiva 
em relação ao mangal deve 

ser permanente e integrante 
deste movimento global em 
prol deste ecossistema”, su-
blinhou. 

“Deve ser uma acção de 
todos, pois a única alternativa 
é mesmo agir, agora e já, de 
forma coordenada, inclusiva 
e abrangente, porque só assim 
protegeremos o nosso futuro, 
dos nossos filhos e das próxi-
mas gerações”, disse. 

O país está empenhado na restauração do mangal

ELES NA CIÊNCIA

TUBERCULOSE NA IDADE REPRODUTIVA 

Estudo recomenda mais atenção
no diagnóstico em gestantes    
MELHORAR os mecanismos 
de diagnóstico da tuberculo-
se em mulheres grávidas nas 
consultas pré-natais é uma 
das recomendações de um 
estudo realizado pelo Centro 
de Investigação em Saúde da 
Manhiça (CISM).

Segundo Dinis Nguenha, 
pesquisador do CISM, a reco-
mendação surge do facto de 
a pesquisa ter detectado mais 
casos da doença neste grupo-
-alvo em comparação aos en-
contrados no Sistema Nacio-
nal de Saúde (SNS).

“Um outro achado que 
tivemos no estudo é que, du-
rante as sessões de seguimen-
to pós-parto, duas crianças 
perderam a vida, o que eleva 
a necessidade de mais atenção 
nas mulheres grávidas para o 
tratamento da tuberculose”, 
disse. 

Moçambique é um dos 30 
países com taxa de tubercu-
lose elevada, com cerca de 
115 mil casos da doença em 
2020, de acordo com a OMS. 
Apesar disso, há poucos da-
dos epidemiológicos sobre a 
prevalência da tuberculose, 
especialmente em mulheres 
grávidas. 

Embora a OMS recomen-
de a integração do rastreio e 
tratamento da tuberculose e 
do HIV nas consultas pré-na-
tais, não existe actualmente 
um rastreio sistemático desta 
doença em gestantes que rea-
lizam as consultas pré-natais 
em Moçambique, o que pode 
concorrer para um potencial 
subdiagnóstico da doença 
neste grupo-alvo. 

Neste contexto, de 2016 
a 2018, o CISM, em parce-
ria com o Instituto de Saúde 

Dinis Nguenha, pesquisador do CISM

Global de Barcelona (ISGlo-
bal) e a Fundação Ariel Gla-
ser Contra o Sida Pediátrico, 
realizou um estudo no âmbito 
do projecto “Preg-TB” que 
visava compreender o peso 
da tuberculose nos períodos 
pré e pós-natal, bem como 
descrever as características 
clínicas dos casos desta doen-
ça em mulheres grávidas e os 
seus resultados no período 
pós-parto. Um artigo recen-
temente publicado pela equi-
pa envolvida no estudo refere 
que participaram cerca de 
1980 mulheres grávidas, das 

quais 970 em recrutadas em 
consultas pré-natais e 1010 
em consultas pós-parto do 
Hospital Distrital da Manhiça 
(HDM).

Dinis Nguenha, autor do 
artigo, avança como um dos 
factores que levaram à reali-
zação da pesquisa o facto de 
as mulheres grávidas consti-
tuírem um grupo de risco.

Paralelamente, houve in-
teresse em compreender a 
carga da doença e suas ma-
nifestações no grupo-alvo. “ 
O rastreio feito levou-nos a 
deduzir que existe uma ele-

vada carga de tuberculose, 
505/100 mil, ou seja, que em 
cada 100 mil mulheres grá-
vidas 505 têm tuberculose”, 
disse.

De acordo com a OMS, a 
tuberculose é uma das prin-
cipais causas de morbilidade 
e mortalidade em mulheres 
com idade fértil. Dos 3,2 mi-
lhões de mulheres que de-
senvolveram a tuberculose, 
446.880 morreram da doen-
ça e, destas, 74.880 tiveram 
mortes associadas ao HIV/
SIDA. 

Para a OMS, a tuberculose 

tem sido associada a conse-
quências graves para as mu-
lheres na idade reprodutiva, 
e especialmente na altura da 
gravidez, uma vez que é uma 
das principais causas não 
obstétricas da mortalidade 
materna e, se não for tratada, 
durante a gravidez pode ser 
associada a uma taxa de mor-
talidade de até 40%.

MAIS de 90 milhões de africanos sofrem 
de hepatite B ou C, as estirpes mais mor-
tais do vírus que causa esta infecção, 
segundo um estudo publicado quarta-
-feira pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS).

Divulgado na véspera do Dia Mundial 
da Hepatite, assinalado a 28 de Julho, o 
estudo tem como foco as hepatites B e C, 
que causam cirrose hepática e cancro.

Segundo pesquisas em 19 países, mais 
de 8% da população está infectada com 
hepatite B, enquanto em 18 países mais 
de 1% da população vive com hepatite C.

Em 2020, a região africana foi res-
ponsável por 26% dos casos globais de 
hepatite B e C e causa das 125 mil mortes 
associadas.

Cerca de 70% das infecções por he-
patite B em todo o mundo ocorrem em 
África, disse a OMS, observando que 
pode levar décadas após a infecção pelo 
vírus antes de o paciente apresentar sin-
tomas.

“O que é particularmente preocupan-
te para o futuro é que a região é responsá-
vel por 70% dos casos globais de hepatite 
B encontrados em crianças menores de 
cinco anos, com 4,5 milhões de crianças 
africanas infectadas”, sublinhou.

Actualmente, 33 países têm preva-
lência de hepatite B superior a 1% entre 
crianças menores de cinco anos, o que 
representa uma pequena melhoria em 
relação aos 40 países que tiveram essa 
prevalência em 2019.

“A hepatite é designada como epide-

mia silenciosa, mas este estudo faz soar 
os alarmes para a região e o mundo ou-
vir”, disse Matshidiso Moeti, director re-
gional da OMS para África.

“Devemos fazer melhor e evitar que 
essa doença roube o futuro dos nossos 
filhos. Existe uma vacina segura e eficaz 
que oferece quase 100% de protecção 
contra a hepatite B, uma das variantes 
mais mortais do vírus”.

Adiantou que “devemos garantir que 
todas as crianças africanas sejam vacina-
das dentro de 24 horas após o nascimento 
e sejam acompanhadas com duas ou mais 
doses da vacina”, acrescentou.

A hepatite pode ser transmitida 
através de hemoderivados contamina-
dos, por isso são necessários cuidados 
acrescidos em África, onde apenas 80% 
das doações de sangue são testadas para 
controlo de qualidade, enquanto 5% das 
seringas são reutilizadas, de acordo com 
aquela agência da ONU.

Além disso, as taxas de diagnóstico e 
tratamento são  baixas. Em 2021, apenas 
2% das pessoas infectadas com hepatite 
B foram diagnosticadas e apenas 0,1% 
receberam tratamento.

No caso da hepatite C, 5% dos infec-
tados foram diagnosticados e o número 
dos que receberam tratamento é residual.

Para alterar esta tendência, os servi-
ços de hepatite devem passar de clínicas 
especializadas para instalações descen-
tralizadas e integradas, onde a maioria 
dos africanos ainda procura atendimen-
to”, concluiu Moeti. (LUSA)

Mais de 90 milhões 
de pessoas padecem 
de hepatite B ou C   

EM ÁFRICA

O JOVEM deve procurar res-
postas aos desafios do quoti-
diano, abraçando iniciativas 
que permitam o desenvolvi-
mento da província, em par-
ticular, e do país, em geral. 

Para o efeito, segundo o 
secretário de Estado na pro-
víncia do Niassa, Dinis Vilan-
culo, que falava há dias, em 
Lichinga, na oitava gala pro-
vincial “Jovem Criativo”, o 
jovem  deve apostar na elabo-
ração e legalização de projec-
tos que podem ajudar na su-
peração das suas dificuldades.

Na ocasião foram anun-
ciados os 15 jovens que vão 
representar a província na 
Gala Nacional Jovem Criativo 
nas categorias de empreen-
dedorismo, criação artística 

e inovação tecnológica, que 
terá lugar no próximo mês, na 
cidade de Maputo.

Pediu aos jovens para 
saírem da zona de conforto, 
deixando de lado as lamenta-
ções e engajarem-se, cada vez 
mais, no desenvolvimento da 
província. 

“O conformismo pode 
levar os jovens a não conse-
guirem encontrar alternativas 
para encarar a vida. 

Temos de sair da sombra 
e correr atrás dos aconteci-
mentos, e uma das formas é  
mostrar a criatividade”, ajun-
tou.

Vilanculo pediu que os 
jovens apostem na explora-
ção das potencialidades que 
a província detém nos domí-

nios da agricultura, florestas e 
mineração, por via de peque-
nos negócios.

Encorajou, por outro lado, 
os jovens a empreenderem 
e inovarem, garantindo que 
o Governo vai continuar a 
prover recursos financeiros e 
materiais para dinamizar pro-
jectos tendentes a assegurar o 
enquadramento de jovens nas 
áreas onde demonstram habi-
lidades.

O júri do “Jovem Criativo” 
recebeu 43 candidaturas de 
concorrentes de 15 distritos 
do Niassa, tendo apurado 15, 
que vão representar a provín-
cia na gala nacional.

 O distrito de Marrupa foi 
excluído por atraso na apre-
sentação de projectos.

Jovem deve ser proactivo 
para superar necessidades

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

47Sexta-feira, 29 de Julho de 2022

29 de Julho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A pensar morreu um burro”

- Provérbio popular

QUARTO CRESCENTE - Será a 5 de Agosto, às 13.06 horas

01.10- DEBATE POLITICO

02.10- Á MULHER

03.30- ENERGIA PARA TODOS

04.10- LETRAS E SONS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.45- ENERGIA PARA TODOS

09.10- TRIBUNA PARLAMENTAR

11.20- ENERGIA PARA TODOS

11.30- PARABÉNS A VOCE

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- SOLIDARIEDADE MOCAM-

BIQUE

15.10- ILIMITADO

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESTA SEMANA ACONTECEU

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 , 21, 22.00 E 
23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 07.31 horas, às 
20.08 com 2.80 e 2.90 metros re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 
13.47, com 1.10 e 1.00 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

24/12

TETE

28/16

QUELIMANE

26/17

NAMPULA

26/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

22/07

BEIRA

24/15

XAI-XAI

25/15

CHIMOIO

22/10

MAPUTO

26/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

HORÁRIO  PRO-
GRAMAS  
OBSERVAÇÃO

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM ALICE - “HIT”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA”  
REPETIÇÃO/CABO DELGA-
DO

08.30  SAÚDE E BEM ESTAR: CA-
MUFLAGEM DE ESTRIAS, 
CICATRIZES E MANCHAS  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  CANAL ZERO  
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVI-
MENTO”   
DIRECTO/XAI-XAI

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  QUINTA À NOITE  
REPETIÇÃO 

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  TOP FRESH  

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MALTA  
GRAVADO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM ALICE - “HIT”   

18.00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21.00  OPINANDO COM SA-
LOMÃO MOYANA   
GRAVADO

22.00  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 11 

22.30  DOCUMENTÁRIO: 
MÚSICAS DO PARAÍSO 
“CANÇÕES POPULARES DO 
POVO YI EM LIANGSHAN”  
EPISÓDIO 

23.00  TOP FRESH  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02.00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

05.00  JORNAL DE DESPORTO 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” REPETIÇÃO

OUTRO assunto discutido próximo a 
este foi “Indústria de eventos”, mo-
derado pelo jornalista Frederico Ja-
misse, e que contou com a presença 
dos produtores Paulo Sithole, Nuno 
Cardoso, Dj Dilson e Zé Abdul. 

Na ocasião, Nuno Cardoso, contou 
que o seu espaço, Solange, dos mais 
dinâmicos da Beira, foi aberto para 
promover o produto nacional, quan-
do nesta cidade mais se tocava a es-
trangeira.

“Ao longo dos quatro anos não ti-
vemos nenhum estrangeiro a tocar, 
privilegiamos sempre a música mo-
çambicana”, disse. 

Acrescentou que deve haver mais 
ousadia para desmarcar sistema de 
eventos, pois os artistas internacio-
nais são mais solicitados para justifi-
car grandes patrocínios, porque este 
tipo de concertos exige uma logística 
maior. 

“É preciso perceber que os patro-
cínios para estrangeiros representam 
milhões de meticais”, esclareceu. 

Lamentou o facto de o 25 de Ju-
nho, Dia da Independência, ser dos 
poucos momentos em que parece ha-
ver consciência da necessidade de se 
consumir o produto nacional. Mesmo 
assim, defendeu, às vezes os eventos 
têm muitos estrangeiros e com o ca-
rimbo do Ministério da Cultura.

Entretanto, esclareceu que não é 
contra a vinda de músicos interna-
cionais no país, mas há que perceber 
o que está em causa. “O estrangeiro 
vende mais em termos de patrocínio, 

esse é o problema. Nós nunca precisa-
mos dele, é a maior forma de desvalo-
rizar a nossa cultura.”

Já o secretário-geral da Associa-
ção dos Empresários e Promotores 
de Eventos e Espectáculos (ADEEP), 
Paulo Sithole, defende ser preciso in-
vestir na legislação e mostra-se feliz 
por existir um regulamento de espec-
táculos, apesar de não ser perfeita. 

“A lei é feita de homens para ho-
mens, se não estivermos de acordo, 
sempre podemos resolver o assunto”, 
comentou. 

Na sua opinião, a aposta deve ser 
a formação de público-alvo. “Isto vai 
definir o que se consome em massa e 
de que forma. Sempre haverá o desejo 
pela estrela como acontece no des-
porto”, justificou.

Defendeu que não se trata de algo 
novo, pois este tipo de ideias foi im-
plementado por Mc Roger, Bang e 
projecto Mabulo. “Esse produto aca-
bado dos nossos artistas vai criando 
naturalmente o apetite para o consu-
mo dos bens ou dos nossos espectá-
culos”, frisou. 

Por outro lado, José Abdul também 
se focou nas penumbras da lei dos 
espectáculos, referindo que infeliz-
mente não houve ascultação dos mú-
sicos, sendo esta a razão da existência 
de muitas multas e taxas.

Na mesma linha, o Dj Dilson disse 
ter se criado uma situação em que há 
produtores não oficiais que comun-
gam os mesmos ou maiores privilé-
gios com os devidamente registados.

DECORRE até amanhã o Festival Internacional de hip-
-hop de Maputo, um evento através do qual o rap é um 
pretexto para o combate à violência e o empoderamen-
to das vítimas.

Organizado pela Good Idea, o evento traz como no-
vidade o “Mic Check”, uma actividade agendada para 
amanhã, no Museu Mafalala, e voltada para a desco-
berta de novos talentos através de concursos de poe-

sia, rap, beatmaking e dança, sob a avaliação de artistas 
como Ell Puto, Féling Capela, Dj Beatkeppa e Lulu Sala.

O festival iniciou ontem com dois debates, sobre o 
papel do hip-hop na resolução de conflitos e na explo-
ração sustentável dos recursos naturais. As conversas, 
com figuras como Carlos Serra, Hélder Lionel, Filimo-
ne Meigos, continuarão esta tarde e visam explorar 
temáticas que proporcionam mudanças de comporta-

mento através de eventos artístico-culturais e do ac-
tivismo social.

Também visam criar diferentes ambientes para in-
teracção, partilha de conhecimentos e intervenção 
por parte de várias entidades comprometidas com os 
objectivos do desenvolvimento sustentável, a promo-
ção dos direitos humanos e o combate à violência nos 
jovens.

S
ERVIR de ponto de 
encontro entre di-
versas culturas e ge-
rações de músicos é 
uma das facetas do 

terceiro trabalho disco-
gráfico da banda Kakana.

Intitulado “Uma Nova 
Flor”, o disco será apre-
sentado hoje no Cen-
tro Cultural da  Eduardo 
Mondlane (UEM), em Ma-
puto.

Ontem, no seu estú-
dio, na Casa da Cultura do 
Alto-Maé, o grupo esteve 
concentrado no seu últi-
mo ensaio, embora tenha 
sido o primeiro com Micas 
Cabral, dos Tabanka Djaz, 
da Guiné-Bissau, e o ca-
bo-verdiano Tito Paris, 
colaboradores que recen-
temente aterraram no país 
para testemunhar o nasci-
mento do novo “bebé” da 
“Kakana”.

“Esta troca de expe-
riências faz de nós músi-
cos capazes de atraves-
sar fronteiras, e isto deve 
continuar”, explicou Yo-
landa Kakana, vocalista 
do grupo, acrescentando 
ser este um bom período 
para desenvolver inter-
câmbios.

“Uma Nova Flor” é pu-
blicado depois dos álbuns 

NO CD “UMA NOVA FLOR”, LANÇADO HOJE

Banda Kakana casa
culturas e gerações

Banda Kakana no seu estúdio a ensaiar

CONFERÊNCIA DE ECONOMIA CRIATIVA

Indústria cultural deve 
ser institucionalizada

AS indústrias culturais e cria-
tivas devem ser instituciona-
lizadas de modo a serem mais 
sustentáveis, defendeu on-
tem, em Maputo, Salim Valá, 
presidente da Bolsa de Valor 
de Moçambique (BVM). 

 Valá falava durante a 
Conferência Nacional de 
Economia Criativa, organiza-
da pela Federação Moçambi-
cana e Criativa (FEMIC), que 
juntou vários intervenientes 
do sector para falar dos “De-
safios e Oportunidades para o 
Fortalecimento da Economia 
Criativa em Moçambique”. 

De acordo com Salim 
Valá, que abordou o tema 
“Financiamentos da Indús-
tria Criativa”, é necessário 
que os artistas saibam vender 
os seus produtos e desenvol-

ver uma boa relação com as 
instituições do Estado.

Disse ser preciso tornar o 
profissional mais conhecido e 
capacitá-lo em matérias so-
bre  gestão de negócios, criar 
empresas cotadas na BVM, 
onde estarão sob o domínio 
público e atrairão investido-
res mundiais.

“É importante cotar-se 
na bolsa, não precisa ser uma 
grande empresa, é um desa-
fio. Para tal deve haver uma 
decisão, estamos disponíveis 
para as indústrias criativas e 
convidar os fazedores das ar-
tes a investir”, explicou.

Acrescentou que não se 
desenvolve um país sem a 
cultura, um elemento im-
pulsionador da economia, 
tanto que emprega milhares 

de pessoas no mundo, tendo 
sido das mais afectadas pela 
pandemia da Covid-19.

Por seu turno, o pre-
sidente da Federação Mo-
çambicana das Indústrias 
Criativa (FEMIC) Rufus Ma-
culube disse que existem 
muitas fontes de finan-
ciamento artístico, dentre 
eles o estatal Fundo para o 
Desenvolvimento Artístico 
Cultural (FUNDAC). 

“O financiamento in-
directo acontece através de 
pauta aduaneira, quando 
se descontam pagamentos 
nos instrumentos musicais 
que vêm da Europa, embora 
muitos venham da China”, 
referiu, frisando que “essa lei 
está ultrapassada em relação 
à forma de tributação”. 

Artes desafiados a atrair investidores

Patrocínio desvaloriza 
a cultura moçambicana

Festival reflecte sobre papel social do hip-hop

“Serenata”, (2013) e “Jun-
tos”, (2017). Conta com 
17 temas e colaborações 
de mais músicos como 
Jimmy Dludlu, Mingas, 

Wazimbo, Mr. Kuka e Az 
Khinera. “Acabou sendo 
um encontro entre gera-
ções”, analisou Yolanda. 
“Estamos a preparar um 

‘show’ com muito carinho 
para todos os moçambica-
nos, o cartaz é muito bom 
e o feedback também e es-
pero que seja uma grande 

festa”, comentou.
Por sua vez, Micas Ca-

bral não deixou de elo-
giar a banda Kakana pela 
qualidade do seu trabalho 

e pela ideia, de trabalhar 
com artistas estrangeiros, 
sem colocar fronteiras na 
arte.

“O novo trbalho me-
rece ser apoiado, viemos 
de um momento difícil e 
ouço muitos músicos mo-
çambicanos a reclamarem 
que contratam muitos 
estrangeiros e não vão lá 
fora e o que nos faz estar-
mos próximos da “Kaka-
na” é sempre pedir o nos-
so apoio e lutar por aquilo 
que acredita e quer”, jus-
tificou. 

Já Tito Paris confessou 
que até há poucos anos 
não conhecia o agrupa-
mento, mas depois de ou-
vir as suas músicas sur-
preendeu-se e começou 
a pesquisá-lo, sem saber 
que tudo culminaria em 
“Uma Nova Flor”, pro-
va de que a música é um 
idioma que conecta várias 
geografias.

“Costumo dizer que 
quem não gosta da cultu-
ra de um outro povo não 
gosta da própria cultura 
e como gosto da minha, 
adoro a moçambicana”, 
disse que faz um dueto 
com Yolanda para inter-
pretar o número “Sauda-
des”.

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



NECROLOGIA

FRANCISCO TITOSSE TEMBANE
(VOVÔ CHICO)

(1 ANO DE ETERNA SAUDADE)

Querido esposo, pai, irmão, avô e bisavô, 1 ano passou depois do adeus 
mais difícil. A tua partida continua dolorosa, a saudade e a tristeza são infi-
nitas. O nosso amor por ti não terá fim, continuaremos a orar pela tua alma 
para que a tua eternidade seja profundamente serena. Em tua memória, a 
família Tembane informa que hoje sexta-feira, dia 29/7/2022, pelas 18.00 horas, celebra-se missa 
na Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Zavala e amanhã, sábado, dia 30/7/2022, pelas 9.00 
horas, deposição de flores na sua última morada, em Zavala. Que a sua alma descanse em paz.

6712

MARIA VALIA
FALECEU

O Conselho de Administração, Direcção e trabalhadores em 
geral do Instituto Nacional de Comunicações de Moçam-
bique - INCM comunicam com profunda mágoa e conster-
nação o falecimento da Srª MARIA VALIA, parente de um 
funcionário desta instituição, ocorrido no dia 18/7/2022. À 
família enlutada, o INCM apresenta as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

6731

PROF. DOUTOR OSVALDO 
AUGUSTO MATAVEL

FALECEU
A Direcção da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo 
Mondlane, Corpo docente, discente e Técnico Administrativo 
cumprem o doloroso dever de comunicar com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do Sr. Prof. Doutor OSVALDO 
AUGUSTO MATAVEL, funcionário e docente desta Faculdade, cujo velório e fu-
neral se realizam hoje, dia 29/7/2022, pelas 8.00 horas, na Sé Catedral de Maputo 
e 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, respectivamente. Paz à sua alma.

6685 

PROF. DOUTOR OSVALDO 
AUGUSTO MATAVEL

FALECEU
A Direcção do Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) e 
membros do Comité Institucional de Bioética para Saúde da instituição 
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
do Prof. Doutor OSVALDO AUGUSTO MATAVEL, antigo membro e Vice- 
Presidente do CIBS-ISCISA, ocorrido no dia 27/7/2022, em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 29/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, na Sé Ca-
tedral, pelas 8.00 horas. À família enlutada, o ISCISA endereça as mais sentidas condolências.

6686

MANUEL SAMUEL MAHANJANE
(1º ANO DE ETERNA SAUDADE)

Sua esposa Maria José Macamo, filhos Célia, Samuel, Octávia, 
Bernardino, Márcia e netos recordam com profunda tristeza a 
passagem do 1º ano do desaparecimento físico do seu mentor 
MANUEL SAMUEL MAHANJANE. Foi um ano de muitas lágri-
mas e saudades. Mas guardamos lembranças de uma vida 
carregada de emoções e ensinamentos que ficarão para sempre connosco. A 
família informa que amanhã, dia 30/7/2022, se realiza deposição de flores, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 8.00 horas. Continue descansando em paz.

6698

AISSA HAGY MUSSAGY
FALECEU

A Administração e trabalhadores da Terminais do 
Norte, SA comunicam com profunda mágoa o fale-
cimento da Srª. AISSA HAGY MUSSAGY, avó do seu 
administrador, o Sr. Denilson Hamide Mussa, ocorri-
do no dia 28/7/2022, tendo as exéquias se realizado no mesmo dia. 
Neste momento de dor e consternação endereçam à família enlutada 
as mais sentidas condolências. Que Allah lhe conceda Jannat.

6698

AIÇA HAGY MUSSAGY
(AIÇA CAMAL)

FALECEU

Seus filhos Fatinha, Selma, Bimo e Fina, nora, gen-
ros, netos, bisnetos e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa o falecimento do seu ente querido AIÇA HAGY 
MUSSAGY, ocorrido no dia 28/7/2022, cujo funeral se realizou no 
mesmo dia. Que Allah lhe conceda Jannat.

6695

EDGAR GEORGE FACITELA
(1 ANO DE ETERNA SAUDADE)

Sua esposa Elsa, filho Nathan, pais, irmãos, amigos 
e demais familiares recordam com pesar a passa-
gem de 1 ano do desaparecimento físico de EDGAR 
GEORGE FACITELA. Mais informam que em sua 
memória haverá deposição de flores na sua campa, no Cemitério 
de Lhanguene, no domingo, dia 31/7/2022, pelas 10.00 horas. Paz 
à sua alma.

6646

ANTÓNIO CÉSAR ALMEIDA
FALECEU

Os reformados da Assembleia da República comunicam a 
todos reformados e demais funcionários o desaparecimen-
to físico do seu estimado e respeitável colega ANTÓNIO 
CÉSAR ALMEIDA, ocorrido na madrugada do dia 27/7/2022, 
cujo funeral se realizou na tarde do mesmo dia, em Mutuali, Nampula. Os 
reformados da Assembleia da República endereçam à família enlutada as 
mais sentidas condolências e solidariedade. Paz à sua alma.

6717

HÉLDER TEIXEIRA RUAS
(1 MÊS DE ETERNA SAUDADE)

Nada fazia prever que nos deixarias brusca e prematuramente. 
Foi um golpe do qual ainda estamos a recuperar. Hoje, dia 
29/7/2022, pelas 18.00 horas, rezaremos missa na Paróquia 
Santa Ana da Munhuana e amanhã, sábado, pelas 10.00 horas, 
enfeitaremos com flores a tua última morada. Onde quer que 
estejas receba da tua esposa, filhos, pais, familiares e amigos vénia e nossa 
profunda gratidão pelo amor, carinho e por tudo que fizeste e ensinaste que 
está gravado em nós. Descansa em paz.

6729

Sexta-feira,29 de Julho de 202248

PROF. DOUTOR OSVALDO 
AUGUSTO MATAVEL

FALECEU
É com profunda dor e consternação que o 
Departamento de Saúde da Comunidade 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Eduardo Mondlane comunica o falecimen-
to do seu colaborador, docente e chefe do Departamento de 
Saúde da Comunidade, o Prof. Doutor OSVALDO AUGUSTO 
MATAVEL, cujo velório e funeral se realizam hoje, dia 29/7/2022, 
pelas 8.00 horas, na Sé Catedral de Maputo e 11.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. À esposa Saula, filhos Ntsumi, 
Tsakalo, Thembe e família, os colegas do Departamento de 
Saúde da Comunidade endereçam as mais sinceras condolên-
cias. Querido amigo, teremos imensas saudades tuas e estarás 
sempre connosco! Descansa.

6739

LÚCIO JORGE PINTO 
GULELA

(AGRADECIMENTO)

Sua esposa Dilária Gulela, filhos Allan 
Gulela e Kiara Gulela, famílias Gulela e 
Chichava, na impossibilidade de o faze-
rem pessoalmente, vêm através deste 
agradecer ao BCI, INCM, Igreja Presbiteriana do Khovo e de 
Laulane e todos que directa ou indirectamente se dignaram 
a acompanhá-los neste momento de dor pela perda irrepa-
rável do seu ente querido LÚCIO JORGE PINTO GULELA. 
Meu marido, passam hoje 30 dias desde que partiste para 
uma viagem sem regresso, as saudades são imensas, mas 
conforta-nos saber que partiste para junto do Senhor! Roga-
mos a Deus que te dê eterno descanso! Amar-te-ei sempre! 
Até um dia meus amor!

6724

LÚCIO JORGE PINTO 
GULELA

(30 DIAS DE ETERNA 
SAUDADE)

Hoje, dia 29/7/2022, passa o 
primeiro mês de eterna sauda-
de desde que partiste para não 
mais voltares ao convívio da Team Catedral. 
Esta efeméride passou a constituir parte in-
tegrante da nossa celebração pelo teu valor 
enquanto pessoa, pelas boas influências que 
deixaste e teus ensinamentos e conselhos. A 
Catedral junta-se à tua família e demais amigos 
para nesta data fazer uma vénia merecida.

6697

   PUBLICIDADE

PADRE SEBASTIÃO 
GABRIEL MUCHANGA
(1º ANO DE ETERNA SAUDADE)

A Paróquia São Pedro e São Paulo, sacerdotes, 
familiares, amigos e fiéis comunicam a realiza-
ção da missa do 1º ano do Padre SEBASTIÃO 
GABRIEL MUCHANGA, amanhã, dia 30/7/2022, 
pelas 7.00 horas, no Cemitério de Michafutene, seguida de missa,às 9.30 
horas, na mesma paróquia. Como último lugar da sua pastoral presbiteral, 
o sacerdote desempenhou as funções de Pároco da Paróquia São Pedro 
e São Paulo - Choupal, na zona pastoral 4, onde veio a falecer, vítima de 
doença, no dia 30/7/2021. Eterna saudade.

6700

MIGUEL ASSIS
(1º ANO DE ETERNA 

SAUDADE)

Seus filhos Assis, Fidélia, Yoyo, Lili e 
Maninho, irmãos, netos, bisnetos, noras, 
demais familiares e amigos celebram em 
memória do seu ente querido MIGUEL AS-
SIS, o 1º aniversário da sua eterna partida 
para junto do Pai Celestial hoje, dia 29/7/2022, pelas 18.00 horas, 
rezando missa na Igreja Nossa Senhora das Vitórias e amanhã 
sábado, dia 30/7/2022, na sua residência, no Choupal, pelas 9.00 
horas. Aqueles que amamos nunca morrem. Descanse em paz.

6716

AMBRÓSIO LUÍS 
MUANDULA

(6º MÊS)

Quando há amor, a morte não consegue 
separar totalmente as pessoas e quem 
parte, continua vivendo na memória e 
coração de quem fica. Sua esposa Teresa, 
filhos Mércia, Nilza, Tânia, Sheila, Ambrósio, Dário, Maheche, 
genros, netos e demais familiares recordam com profunda dor 
a passagem do 6º mês do seu desaparecimento físico, ocorrido 
no dia 30/1/2022. Descanse em paz.

6706

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

TRESPASSA-SE

VENDE-SE

VIATURAS

TOYOTA Ractis, 1,5, em bom es-
tado, de 2005, matrícula AHR-MP, 
vende-se por 280 000,00MT, nego-
ciáveis; Mazda Démio 2009, recém-
-chegado, matrícula AIM-MP por 330 
000,00MT. Contacto: 84-0105087 ou 
87-7105087.

6733

TERRENO de 50x30, no Bairro 
Tchumene 1, com documentos, 
trespassa-se ao preço promocional 
de 500 000,00MT. Contacto: 82-
4050860 ou 84-3983350.

6700

ARRENDA-SE

FLAT tipo 3, num 1º andar, no B. 
Central, arrenda-se por 35 000,00; flat 
tipo 2, num 6º andar, na Polana por 
35 000,00; flat tipo 2, num 1º andar, 
no B. Central por 27 000,00; flat tipo 
3, num 3º andar, Ponto Final por 30 
000,00; vivenda tipo 3, c/ quintal, na 
Liberdade por 20 000,00. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

6719

FLAT tipo 3, com 2wc, num 1º andar, 
com parque privado, no Bairro da Polana-
-Cimento, vende-se por 13 500 000,00. 
Contacto: 84-6251481, Sr. Guta.

6677

LOJA de 124m², na baixa, vende-se por 
300 000USD; instalações de 5800m², 
com furo e PT, em Beluluane (Mozal) 
por 14 000 000,00MT; flat com 2 pisos e 
vista para o mar, na Av. Fred. Engels por 
27 000 000,00MT; geminada, na Av. A. 
Cabral por 10 000 000,00MT; de 4000m², 
na Av. Marginal. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

MORADIA familiar, ideal para embai-
xadas, ONG, no Condomínio Miramar, 
com piscina e jardim por 5 700USD; loja, 
na baixa, de 124m² por 100 000,00MT, 
270 000USD, instalações, em Beluluane 
(Mozal), de 5800m² por 14 000 000,00MT; 
flat, na Polana por 60 000,00MT, arrenda-
-se e vende-se. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4075915.

6679

CASA tipo 1, c/ placa, num terreno de 
50x50, vedado, c/espaço para construção 
da casa grande, com todos documentos, 
no Belo Horizonte, por trás da Universida-
de, vende-se por 2 milhões de meticais. 
Contacto: 82-3934655.

6714

ESPAÇO de 80x40, em Maoche, vende-
-se por 150 000,00MT; propriedade de 
70x40, na Machava-sede, com casas t3, 
t1 e 3 dependências, por 8 000 000,00MT; 
propriedade na Machava-sede, com casa 
t2 e t3 por 13 000 000,00MT. Contacto: 
84-5502022.

6736

PROPRIEDADE t4, luxuosa e moderna, 
na Machava-sede, com piscina parrot, 
dependência t3, 4 wc, garagem para 10 
carros, zona segura, próximo à esquadra, 
vende-se. Contacto: 84-6052615.

6737

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

Associação Geração 8 de Março

Assembleia Geral

Convocatória
Ao abrigo do disposto no artigo 13 e na alínea 

a) do número 3 do artigo 14 dos Estatutos 

da Associação Geração 8 de Março, convoca-

se a Assembleia Geral Extraordinária deste 

órgão para o dia 6 de Agosto de 2022, a ter 

lugar na Sala de Reuniões do Ministério da 

Educação, pelas 8.30 horas, com a seguinte 

agenda de trabalhos:

I.     Apresentação do relatório da 

Direcção cessante

2. Apresentação do relatório da 

Comissão Eleitoral

3. Tomada de posse dos titulares 

dos órgãos sociais da Associação 

Geração 8 de Março

Maputo, aos 22 de Julho de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

CONCURSO ABERTO PARA VENDA DE CARVÃO 
TÉRMICO – ICVL MOÇAMBIQUE

Nº. MBL/TC/2022-23/1
A Minas de Benga, Lda convida todas as partes interessadas 

a apresentarem propostas fechadas para o  seguinte :

MBL/TC/2022-23/1 - CONCURSO ABERTO 
PARA VENDA DE CARVÃO TÉRMICO (Tamanho 
0-50mm) para uma quantidade mínima de 1000 
toneladas e no máximo até 50.000 toneladas.

Os cadernos de encargos poderão ser obtidos pelos 

interessados  perante a manifestação de interesse no 

website da ICVL: https://www.icvl.co.mz e www.icvl.in

OPEN TENDER ANNOUNCEMENT FOR SALE OF 
THERMAL COAL - ICVL MOZAMBIQUE

Nº. MBL/TC/2022-23/1

Minas de Benga, Lda invites all interested parties to 

submit sealed bids for the following sale:

MBL/TC/2022-23/1 - OPEN TENDER FOR 
SALE OF THERMAL COAL (Size 0-50mm) for a 
minimum quantity of 1000 tons   maximum up 
to 50000 tons.

The tender documents can be obtained by interested 

parties on the ICVL website:

https://www.icvl.co.mz and www.icvl.in

ANÚNCIO DE CONCURSO

TE069/2022

A Minas de Benga, Lda convida todas as partes 

interessadas a apresentarem propostas abertas para 

a  prestação do seguinte serviço de:

Segurança Para Minas De Benga Lda -  
Moçambique.

Os cadernos de encargos poderão ser obtidos pelos 

interessados no website da ICVL: 

https://www.icvl.co.mz

TENDER ANNOUNCEMENT

TE069/2022

Minas de Benga, Lda invites all interested parties 
to submit open bids for the provision of following 
service for:

Security Service to Minas De Benga, Lda – 
Mozambique.

The tender documents can be obtained by 
interested parties on the ICVL website: 

https://www.icvl.co.mz 

6682

6682

6741

ANÚNCIO    

 PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE (MdI) PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJECTO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ACAMPAMENTO 

O WWF Moçambique convida empresas ou individuais interessados na “Elaboração 
do Projecto Executivo para Construção de Acampamento do Projecto Monte 
Mabu, Distrito de Lugela- Província da Zambézia”. A concepção arquitetónica 
e funcionalidade das infra-estruturas deverão privilegiar o uso de material local 
enquadrado a paisagem e ao ambiente natural do monte Mabu

As empresas ou particulares elegíveis e interessados poderão encontrar o MdI 
detalhado no seguinte link:

 https://www.wwf.org.mz/oportunidades/emprego_e_consultoria/
6681 PRECISA-SE

EMPRESA de transporte público de 
passageiros procura Motoristas qua-
lificados e cobradores experientes, 
com disponibilidade imediata. Contac-
to: 87-7394013 ou 84-6394013.

6540

DEZ (10) cadeiras e 2 secretárias 
para escritório, em muito bom estado 
de conservação, precisa-se para com-
pra imediata. Contacto: 82-7986850.

6584

RECTIFICAÇÃO

Rectifica-se o Extracto de 
Habilitação de Herdeiros 

por óbito de USSUMANE 
ALY DAUTO, publicado 

no jornal “Notícias” do dia 

vinte e seis de Julho de dois 

mil e vinte e dois, inserido 

na página dezassete, por 

inexactidão dos nomes 

dos herdeiros, onde se lê 

Michela Denise de Santana 
Neves Aly Dauto, passa a 

ler-se Michela Denise de 
Sant’ Ana Neves Aly Dauto 

e onde se lê Aaliar Janine 
da Silva Aly Dauto, passa 

a ler-se Aaliah Janine da 
Silva Aly Dauto.

Está Conforme

Maputo, aos 28 de Julho de 

2022

A Notária

(Ilegível)

6753

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O SENEGAL, campeão africano 
em título, está muito perto de 
garantir o apuramento à fase 
final do Campeonato Africano 
das Nações de Futebol de Praia 
(CAN-2022) que terá lugar de 21 
a 30 de Outubro, em Vilankulo, 
província de Inhambane.

Os senegaleses foram a 
Yaoundé golear os Camarões 
por 9-1, em partida da primeira 
“mão” do “play-off” de acesso 
ao CAN Vilankulo-2022, par-
tindo para o embate decisivo, 
em casa, com uma vantagem 
confortável.

Este foi, de resto, o resulta-
do mais desnivelado de todos os 
oito jogos da primeira “mão”. 
Em Abidjan, a Costa do Marfim 
derrotou o Marrocos por 7-6, 
resultado que deixa tudo em 
aberto para o duelo da segunda 
“mão”. Vantagem ligeira tam-
bém para o Malawi, que rece-
beu e bateu a Tanzania por 3-2. 
O Gana derrotou o Egipto por 
6-5, outro resultado que adia a 
decisão para a segunda “mão”.

Já a selecção do Uganda foi a 
Moroni bater Comores por 5-2. 
O resultado coloca os ugande-
ses com um pé em Vilankulo. 
O mesmo resultado foi conse-

M
OÇAMBIQUE foi, 
seguramente, um 
do países que deix-
ou uma excelente 
impressão na sua 

estreia no Campeonato Af-
ricano de Vólei de Praia, que 
decorre desde quarta-feira, 
em Agadir, Marrocos.

As duplas nacionais fem-
ininas, as primeiras a entra-
rem em campo, no período 
da manhã, quiseram mostrar 
por que razão  são apontadas 
como candidatas ao título, 
tendo surgido a todo gás e não 
dando muitas possibilidades 
de resposta às adversárias. 

As tricampeãs da Zona VI, 
Ana Paula Sinaportar e Va-
nessa Muianga, abriram o dia 
derrotando, sem apelo nem 
agravo, as zambianas, Daka e 
Manyele, por 2-0, pelos par-
ciais de 21-12 e 21-5, em par-
tida do Grupo “B”. 

Numa fase inicial, o pri-
meiro “set” ainda foi bem 
disputado, com as zambi-
anas a oferecerem resistên-
cia, chegando a partida estar 
empatada a dez pontos, mas 

QUALIFICAÇÃO PARA O CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

Senegal mais perto
de Vilankulo-2022Campeãs e vice-campeãs 

com arranque arrasador guido pelo Madagáscar, que foi 
ganhar às Seychelles.

Os jogos da segunda “mão” 
terão lugar entre os dias 5 e 7 de 
Agosto.

Moçambique está isento 
das eliminatórias por ser o país 
anfitrião. O nosso país é vice-
-campeão africano, estatuto 
conseguido no ano passado.

comportar, e a resposta não 
poderia ter sido mais con-
vincente. Com uma calma e 
classe de quem já anda nisto 
há uns bons pares de anos, 
esmagaram as sudanesas, Eb-
tisam e Abdulbary, com um 
triunfo por 2-0, com os par-
ciais de 21/5 e 21/14, em en-
contro do Grupo “C”.

No primeiro “set” só 
houve uma dupla em cam-
po. No segundo, quiçá, algo 
relaxadas permitiram que o 
Sudão estivesse a ganhar, mas 
quando aceleraram, deram 
a volta no marcador com um 
excelente jogo na rede e no 
serviço.

Ainda para o Grupo “C”, a 
dupla da Nigéria, Ester/Mus-
tapha, venceu a do Burundi, 
Kamwemwe/Kaze, por 2-0. 

AINADINO E JORGE 
OBRIGADOS A VENCER
No período da tarde, Aina-

dino Martinho e Jorge Monjane 
foram os primeiros a entrar 
em campo, tendo perdido de 
forma surpreendente diante 
da dupla da Gâmbia, Koita/
Jarju, por 2-1, com os parciais 
de 15/21-21/15 e 10-15 que, na 
ronda de quarta-feira, tinha 
vencido a Nigéria, por 2-0. 

Os gambianos estão as-
sim apurados para os oita-
vos-de-final, enquanto o 
par nacional terá que venc-
er Orgunshina/Simon, da 
Nigéria para se apurar.

A fechar a ronda, José 
Mondlane e Osvaldo Mungoi 

bateram o oponente do Con-

go, Guelord/ Moise, por 2-0, 

pelos parciais de 21/15 e 

21/13.
De realçar que na abertura, 

quarta-feira, Guelord/Moisés 
(RD Congo) derrotou  Vel/
Lozaque das Seychelles, por 
2-0.

JOGOS DE HOJE (A 
PARTIR DAS 10.00 
HORAS)

MASCULINOS
Grupo “B”: Ainadino/

Jorge (Moçambique)-Simon/
Orgunshina (Nigéria)

Grupo “C”: José/Osvaldo 
(Moçambique)- Vel/Lozaque 
(Seychelles)

Grupo “D”: Jack/Chiswan-
iso (Botswana)-Kamara//Aru-
na (Seychelles)

Grupo “E”: Kanyimbo/Gift 
(Zâmbia)-Nanwoum/Apezou-
mon (Togo)

Grupo “F”: Otchoumou/
Olivier (C.Marfim)-Seco/
Brandão (G.Bissau) e El Gar-
routi/Yakki (Marrocos)-Alhas-
san/Abdelrahim (Argélia)

Grupo “G”: Shesha/Per-
petu (Congo)-Samani/Kotoka 
(Togo) e Ayoub/Benbouali (Ar-
gélia) e Gaye//Griggs (Libéria).

Grupo “H”: Dekkiche/
Kallouche (Argélia)-Okello/
Thembo (Uganda) e  Dukun-
dane/Irangabiye (Burundi) e 
Gibson/Pritchard (Libéria).

FEMININOS

Grupo “A”: Mahassine/
Yakki (Marrocos)-Albertina/
Wushilang (Nigéria)

Grupo “B”: Irakoze/
Irankunda (Burundi)-Daka/
Manyele (Zâmbia) e Ana Paula/
Vanessa (Moçambique) e Biye-
la/Mpeti (Congo).

Grupo “C”: Ângela//
Natália (Moçambique)-Esther/
Mustapha (Nigéria) e Kam-
wemwe/Kaze (Burundi)-Ebti-
sam/Abdulbary (Sudão).

Grupo “D”: Rigobert/
Bonne (Maurícias) e Fatmata/
Fofana (Serra Leoa) e Zeroual/
Darrkhar (Marrocos)-Nour-
rice/Adeline (Seychelles) 

 RESULTADOS
DE ONTEM
FEMININOS (Período da 

manhã)
Grupo “A”: Benedicte/

Mianda (Congo)-Francis/Al-
bertina (Nigéria) 0-2

Ficou de fora: Mahassine/
Yakki (Marrocos) 

Grupo “B”: Ana Paula/Va-
nessa (Moçambique)-Daka/
Manyele (Zâmbia) 2-0 e Bi-
yela/Mpeti (Congo)-Irakoze/
Irankunda (Burundi) 2-0.

Grupo “C”: Ângela/Natália 
(Moçambique)-Ebtisam/Ab-
dulbary (Sudão) 2-0 e Ester/
Mustapha (Nigéria)- Kam-
wemwe/Kaze (Burundi) 2-0. 

Grupo “D”:  Rigob-
ert-Bonne (Maurícias)-Nour-
rice-Adeline (Seychelles) 2-0 
e Zeroual/Darrkhar (Marro-
cos)-Fatmata/Fofana (Serra 
Leoa) 2-0.

CRISTIANO Ronaldo continua 
a tentar resolver o futuro, mas o 
Manchester United mantém-se 
firme na intenção de ficar com 
o craque português. Ronaldo 
pediu, na terça-feira, a rescisão 
de contrato com os “red de-
vils”, mas a direcção recusou 
esse pedido, adiantaram ontem 
os ingleses do “Daily Mail”. 

O United voltou a referir 
que não tem vontade de ven-
der CR7 e as negociações entre 
as partes, que contaram com a 
presença de Jorge Mendes, aca-
baram por não chegar a bom 
porto. 

Ainda assim, revela o “Dai-
ly Mail”, Cristiano Ronaldo 
vai continuar no Manchester 
United com uma postura pro-
fissional, apesar de já ter feito 
saber aos responsáveis do clube 
inglês que deseja sair para po-
der jogar na Liga dos Campeões 
Europeus. 

O “Daily Mail” adianta, 
ainda, que o salário semanal do 
avançado português de 37 anos 

United recusa pedido
de saída de Cristiano

no Manchester United ronda os 
429 mil euros. 

Refira-se que Cristiano Ro-
naldo fez os exames médicos na 

terça-feira e na quarta esteve a 
assistir ao jogo-treino frente ao 
Wrexham, em que a equipa de 
Tem Hag ganhou por 4-1.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE INHASSORO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO LIMITADO

ANÚNCIO Nº. 04I060041/CL/No0002/2022

1. O Governo do Distrito de Inhassoro convida empresas interessadas, devidamente licenciadas, e que possuam qualificações jurídica, técnica, económico-financeira e regularidade 
fiscal a apresentarem propostas fechadas para o Concurso Limitado abaixo mencionado; O Certificado de Cadastro Único será uma vantagem. 
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los, na Secretaria do Servico Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Inhassoro, a partir do dia 29 de Julho  de 2022, mediante o pagamento não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), a ser depositada na conta n° 
218884963 do Servico Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Inhassoro - Milennium BIM

N° do 
Concurso

Objecto do Concurso
Classe Mínima do 

Alvará

Entrega das 
Propostas

Abertura das Propostas
Anúncio do 

Posicionamento dos 
Concorrentes

Garantia 
Provisória

(MT)
Data Hora Data Hora Local Data Hora

04I060041/
CL/
No0002/2022

Contratação de Empreitada de Obras 
para trabalhos de Pavimentação da 
Estrada em Blocos de Pavê numa 
extenção de 200metros na Rua da EDM. 

3. Classe, 
Categoria III, 
Subcategoria 1. a 
12ª .

29/7/2022 a 
11/8/2022 9.30 11/8/2022 10.00 SDPI 15/8/2022 10.00 49.000,00MT

3. As propostas deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de uma original (1) e duas (2) cópias, com validade de 90 dias.

4. A visita a via a ser intervencionada é de carácter obrigatória, a ser efectuada no dia 3/8/2022,  com partida marcada  para às  8.00 horas,  cujo o local de concentração é no 
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Inhassoro.

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 n.º 
5/2016, de 8 de Março.

Inhassoro, aos 27 de Julho de 2022
A Autoridade Competente
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“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA

depois as moçambicanas em-
balaram para uma vitória fol-
gada. 

Noutro jogo do Grupo 
“B”, Biyela/Mpeti (Congo) 
venceu a dupla do Burundi 
Irakoze/Irankunda, por 2-0.

VITÓRIA JUSTA
COM PARTES DISTINTAS

Havia alguma expectativa 
em ver como a dupla Natália 
Intego e Ângela Tembe, que 
fazia a sua estreia num “Af-
ricano” de seniores, iria se 

IVO TAVARES
em Agadir

com o patrocínio da

Ana Paula remata forte não dando hipóteses de defesa às zambianas

“TENDO em conta que era o primeiro jogo e tendo pela frente um 
adversário que nunca tínhamos defrontando, o nervosismo tomou 
conta de nós no primeiro “set”, mas depois de percebemos o jogo 
do adversário, um pouco mais lento, ao que estamos habituadas, 
ficamos mais confiantes. Mas, acima de tudo, apesar das dificulda-
des, fica esta primeira vitória e serve de experiência para os próxi-
mos desafios”, afirmou Ana Paula Sinaportar, melhor jogadora da 
Zona VI, na análise ao encontro.

Por outro lado, Ana Paula disse ser sempre bom entrar a vencer, 
até para marcar posição no ataque ao primeiro objectivo, que passa 
por passar da fase de grupos. 

“Com esta vitória demos um passo a frente para alcançar o pri-
meiro objectivo que é passar da fase de grupos. Penso ainda que ga-
nhamos mais força para os próximos jogos”, atirou.  

“DEFRONTAMOS uma equipa muito forte, adoptaram uma boa es-
tratégia.  De facto, apanharam-nos de surpresa. Mas demos o nosso 
máximo para vencer o jogo. Não conseguimos porque o adversário 
foi melhor. Agora vamos sentar, reflectir e ver o que erramos para 
estarmos melhores no jogo de amanhã (hoje)”, disse Jorge Monjane 
num breve balanço do jogo da estreia.

ANA PAULA

JORGE MONJANE

Bom arranque

Vamos melhorar

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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TEM lugar esta manhã, 
10.00horas, na sede da Fe-
deração Moçambicana de 
Futebol (FMF), em Maputo, 
o sorteio da fase nacional 
do Campeonato Africano 
de Futebol Escolar (CAFE), 
evento que acontece pela 
primeira vez na história do 
continente.

A competição irá envol-
ver 16 equipas escolares sub-
15 de ambos os sexos, sendo 
oito da cidade de Maputo e 
as restantes da província de 
Maputo.

Cada província será re-
presentada por quatro equi-
pas masculinas e outras tan-
tas femininas, que irão jogar 
no sistema clássico de to-
dos-contra-todos em duas 
voltas.

Durante o período lec-
tivo, as competições vão 
apenas acontecer aos sába-
dos no campo da Associação 
Académica (cidade de Ma-
puto) e no campo do Afrin 
(Matola), sendo que durante 
as férias escolares os jogos 
serão disputados às terças e 

PETROMOC e Atlético Mo-
çambique protagonizam esta 
noite, 20.30 horas, no pa-
vilhão do Grupo Desportivo 
Iquebal, aquele que é o duelo 
mais importante da 10.ª jor-
nada (a primeira da segunda 
volta) do Campeonato de Fu-
tsal da Cidade de Maputo.

É o encontro entre o pri-
meiro classificado, Atlético, 
que soma 24 pontos, e o ter-
ceiro, Petromoc, com 16. Se 
o Atlético ganhar virá a sua 
vantagem no comando da 
prova a alargar-se de cinco 
para oito pontos sobre o se-
gundo classificado, Iquebal, 
que este fim-de-semana 
não entrará em acção devido 
ao número ímpar (nove) de 
equipas na competição. 

Já a Petromoc procura 
ganhar para se igualar aos 
“maometanos” e, a partir 
dai, colocar-se como um 
verdadeiro candidato ao tí-
tulo.

Esta e outras razões fazem 
do embate desta noite, entre 
esses dois gigantes, apetecí-
vel e aguardado com enorme 
expectativa por amantes do 
futsal que, certamente, irão 
encher uma vez mais o pavi-

“ENTRAMOS em campo para tentar ganhar. Não será fácil, mas es-
tamos confiantes e temos trabalhado para tal e é aquilo que se viu 
no sábado, só nos faltou um pouco de sorte para que as bolas en-
trassem nas redes. Acreditamos que podemos concretizar as nossas 
oportunidades de golo, porque temos vindo a nos preparar. Esta-
mos juntos há praticamente um mês, o que vamos fazer na Zâmbia 
se calhar não tenha sido o que treinamos esta semana, é o conjunto 
de todos elementos que temos vindo a treinar desde a Taça COSA-
FA. Vamos tentar limar alguns erros que cometemos no sábado e 
tentar fazer um jogo perfeito. Tudo trabalha-se em campo e o trei-
nador tem nos dado os elementos necessários para que cheguemos 
a Zâmbia e possamos nos impor e se possível voltarmos com a eli-
minatória”.

O COSTA do Sol prepara-se 
para celebrar a conquista do 
Torneio de Abertura em bas-
quetebol sénior masculino ao 
nível da cidade de Maputo, 
quando hoje e amanhã en-
frentar as Águias Especiais e 
Maxaquene, em jogos da sex-
ta e sétima jornadas em que é 
favorito a vencer.

Invicto ao cabo de cinco 
jornadas e com 10 pontos na 
tabela classificativa, os “ca-
narinhos” têm larga vanta-
gem sobre a dispersa oposi-
ção e dificilmente irão perder 
nos dois jogos em falta. Esta 
noite, a partir das 18.00 ho-
ras, no pavilhão da Univer-
sidade Eduardo Mondlane, 
o Costa do Sol enfrenta as 
Águias Especiais.

Entretanto, nos outros jo-
gos da noite, no pavilhão do 
Maxaquene, as equipas “A” 
e “B” dos “tricolores” rece-
bem A Politécnica e Bravos 
do Norte, a partir das 17.45 e 
19.00 horas, respectivamen-
te. Finalmente, no campo 
do Ferroviário de Maputo, as 
equipas “B” e “A” dos “lo-
comotivas” jogam entre si a 
partir das 17.45 horas.

Amanhã, para a sétima e 
última jornada do Torneio de 
Abertura, no pavilhão da A 
Politécnica, a equipa da casa 
recebe o Ferroviário “B”, a 
partir das 16.45, precedido 
do embate entre A Politécni-
ca e Ferroviário “A”, pontuá-

vel para a sexta e última jor-
nada em seniores femininos.

Já no pavilhão do Maxa-
quene, a partir das 18.00 ho-
ras, o Maxaquene recebe o 
Costa do Sol, precedido, duas 
horas antes, pelo embate en-
tre Águias Especiais e Bravos 
do Norte. Os dois jogos são 
antecedidos pelo confronto 
entre o Maxaquene e Costa do 
Sol, em seniores femininos.

Em seniores femininos 
e na sequência da derrota 
na “secretaria” aplicada ao 
Costa do Sol, devido ao uso 
irregular das atletas Páscoa 
Matola e Inelda Chelene, re-
clamadas pelo Maxaquene, o 
Torneio de Abertura é agora 
liderado pelo Ferroviário de 
Maputo “A” com nove pon-
tos, um a mais que as   “ca-
narinhas”.

NAMPULA RODA 
TERCEIRA JORNADA

Entretanto, na provín-
cia de Nampula, o Elvis Alo-
ne Basquetebol Team pode 
chegar ao primeiro lugar do 
Grupo “B” do Campeona-
to Provincial, em seniores 
masculinos, quando a par-
tir das 17.00 horas visitar o 
Ferroviário de Nampula “B”, 
em jogo da terceira jornada 
marcado para o Pavilhão dos 
Desportos, na cidade capital 
do norte. 

Depois, às 18.30 horas, 
a Academia Militar Samora 

Machel joga com Mucupeli-
nhas “A”. Na tabela classifi-
cativa, Mucupelinhas lidera 
com quatro pontos, seguido 
consecutivamente por Elvis 
Alone com menos um, Mu-
cupelinhas “A” e Ferroviário 
de Nampula “B” com apenas 
um ponto e, em último lugar, 
a Academia Militar sem ne-
nhum ponto.

Amanhã, sábado, no 
mesmo palco, estão marca-
dos dois jogos de masculinos, 
pelo Grupo “A” e outros tan-
tos em femininos.

Em femininos, Mucupeli-
nhas e Napipine enfrentam a 
Escola Secundária de Nami-
copo e New Vision, às 13.30 
horas e 16.30 horas, respec-
tivamente. De permeio, às 
15.00 horas e 18.00 horas, 
IGCS e Napipine “B” defron-
tam Mucupelinhas “B” e New 
Vision, respectivamente.

Em femininos, Napipine e 
Ferroviário de Nampula par-
tilham a liderança com três 
pontos, seguidos pelo trio 
Mucupelinhas, Namicopo e 
New Vision, com dois pontos 
cada.

Já no Grupo “A”, Ferro-
viário de Nampula “A” lidera 
com quatro pontos, segui-
do pela dupla New Vision e 
Napipine “B” com três pon-
tos. Os dois últimos lugares 
são ocupados por Mucupeli-
nhas “B” e IGCS, ambos com 
um ponto. 

QUALIFICAÇÃO AO CHAN-2023

“Mambas” adaptam-se 
ao Estádio dos Heróis

A 
SELECÇÃO Nacio-
nal de Futebol rea-
liza na tarde de hoje 
o treino de adapta-
ção ao relvado do 

Estádio dos Heróis Nacionais, 
em Lusaka, capital zambia-
na, onde amanhã, sábado, 
a partir das 15.00 horas, vai 
defrontar a sua congénere da 
Zâmbia em desafio decisivo a 
contar para as eliminatórias 
de apuramento à fase final do 
Campeonato Africano de Fu-

tebol para jogadores internos 
(CHAN), a ter lugar próximo 
ano na Argélia.

O combinado moçam-
bicano deixa Maputo esta 
manhã num vôo charter, de-
vendo desembarcar em Lu-
saka pouco antes das 11.00 
horas, a tempo de os jogado-
res relaxarem para o primeiro 
contacto com o palco do jogo 
que vai decidir o futuro ime-
diato de ambos os conjuntos 
na competição. O vencedor 

da partida vai bater-se na 
próxima eliminatória com a 
Selecção do Malawi.

O último treino dos 
“Mambas”, em Maputo, teve 
lugar na manhã de ontem no 
Estádio Nacional do Zimpeto 
(ENZ), durante o qual Chi-
quinho Conde, seleccionador 
nacional, insistiu na assimi-
lação de movimentos ofensi-
vos e remates à baliza. 

O treinador considera 
que Moçambique tem, em 

Lusaka, a oportunidade de 
corrigir o que menos bem fez 
no jogo de Maputo, termi-
nando empatado sem golos, 
deixando a eliminatória em 
aberto sem vantagem prática 
para qualquer das equipas.

“O que fizemos de menos 
bom foi não termos conse-
guido marcar golos e vencer 
o jogo. Agora queremos rec-
tificar e concretizar para ga-
nhar o jogo. Se não der para 
ganhar, não pode dar para 

perder. Os jogadores estão a 
treinar arduamente e a res-
ponder positivamente. O di-
fícil no futebol é realmente 
concretizar as oportunidades 
de golo”, referiu.

Disse que será importan-
te os jogadores manterem a 
serenidade, não apenas os 
avançados, mas todos aque-
les que se envolverem numa 
acção, naquele espaço. “Es-
tamos a treinar arduamente 
e espero que os jogadores te-
nham tranquilidade e sere-
nidade para fazer golos, não 
ter medo de errar e continuar 
a insistir. É o que estamos a 
tentar fazer e vamos conse-
guir certamente. Estou con-
vencido que vamos conseguir 
marcar golos na Zâmbia”, 
afirmou o técnico dos “Mam-
bas”.

Os jogadores Chico e Me-
xer voltaram a treinar-se sem 
limitações, depois de queixas 
de dores. Chiquinho Conde 
disse que poderão jogar ama-
nhã, dependendo da estraté-
gia de jogo a adoptar.

Referiu que a única par-
ticipação dos “Mambas” na 
fase final do CHAN foi em 
2014, sob batuta técnica de 
João Chissano. A actual equi-
pa quer também entrar na 
história e está ciente de que 
esse feito passa por eliminar 
a Zâmbia.

“Mambas” deixam Maputo na manhã de hoje

EDMILSON

Estamos 
confiantes

BASQUETEBOL

Costa do Sol 
prepara festa

CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Apetecível Petromoc-Atlético esta noite

lhão do Iquebal.
Ainda esta noite, e a an-

teceder o Petromoc-Atléti-
co, O ADDEEC mede forças 
com Jovens da Comunidade, 
equipa estreante nesta pro-
va. O jogo tem início às 18.30 
horas, no mesmo recinto.

A disputa da 10.ª ronda 
prossegue amanhã com mais 

dois jogos. Às 18.45 horas, o 
“lanterna vermelha”, Beula 
FC bate-se com a Liga Des-
portiva. Às 20.45 horas, o 
ISCIM mede forças com Ges-
petro, penúltimo classifica-
do com apenas seis pontos.

Esta prova decorre no 
sistema clássico de todos-
-contra-todos em duas 

voltas. Os três primeiros 
classificados ganham aces-
so directo ao Campeonato 
Nacional, que terá lugar en-
tre os meses de Novembro 
e Dezembro numa cidade 
ainda por indicar. O Grupo 
Desportivo Iquebal é actual 
campeão da cidade de Ma-
puto em título.

“AFRICANO” DE FUTEBOL ESCOLAR

Sorteio marcado para
esta manhã em Maputo

quintas-feiras nos mesmos 
locais.

Da fase nacional serão 
apurados os representan-
tes de Moçambique que irão 
disputar a fase regional, em 

Setembro. O Campeonato 
Escolar Africano da CAF é 
um marco histórico sendo o 
primeiro programa e movi-
mento de futebol do género 
nas escolas de África.

O evento continental foi 
lançado em finais de Abril, 
em Maputo, pelo presidente 
da Confederação Africana de 
Futebol (CAF), Patrice Mot-
sepe.

Jogo de demonstração protagonizado por raparigas no dia do lançamento oficial do evento no campo do Costa do Sol

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Macron promete reforço 
contra terrorismo  
O PRESIDENTE francês, Emmanuel Macron, afirmou ontem 
que o seu país vai reforçar o seu apoio aos países do Sahel na 
luta contra o terrorismo, capacitando os exércitos incluindo 
equipamentos. “França também vai intensificar a sua coope-
ração no domínio da segurança não só com a Guiné-Bissau, 
mas com os países do Sahel no âmbito de uma estratégia glo-
bal do combate ao terrorismo em África”, destacou o Presi-
dente francês, durante uma declaração conjunta com o seu 
homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, no final de uma 
visita de trabalho ao país. Macron afirmou que os golpes de 
Estado na África Ocidental e ataques de grupos “jihadistas” a 
civis vão merecer “uma nova abordagem, com nova doutrina 
e método”. 

Neutralizados atacantes 
da base do PR maliano  
O EXÉRCITO maliano matou na quarta-feira entre 20 e 30 re-
beldes que alegadamente faziam parte da milícia responsável 
pelo ataque de semana finda a um quartel perto de Bamako, 
onde vive o Presidente do Mali e chefe da junta militar, segun-
do fontes locais. Durante os confrontos, na cidade de Sokolo, 
os militares apreenderam numerosas armas, três veículos e 
dezenas de motos, disseram à agência de notícias Efe fontes 
de segurança e residentes. O exército ainda não comunicou o 
número de possíveis feridos ou mortos nas suas fileiras neste 
incidente, que ocorreu 400 quilómetros a norte de Bamako, 
perto da fronteira com a Mauritânia, nem nas fileiras dos ale-
gados “terroristas”. 

Condenado à prisão         
ex-porta-voz de Ali Bongo 
O ANTIGO porta-voz presidencial do Gabão, Ike Ngouoni, foi 
condenado a oito anos de prisão pelo Tribunal Especial Crimi-
nal de Libreville por “desvio de fundos públicos” e “lavagem 
de dinheiro”, anunciou quarta-feira fonte judicial. Ngouoni 
tem ainda de pagar ao Estado uma multa de cerca de cinco 
milhões de meticais e 439 mil por perdas e danos. “É uma 
decisão injusta, implacável”, disse à AFP a advogada Carole 
Moussavou, reafirmando que os fundos administrados por 
Ngouoni “não eram públicos porque não vinham do Tesou-
ro, mas de uma conta privada”. “Não se trata de uma ques-
tão legal, mas política”, disse outro dos advogados de defesa, 
Anges-Kevin Nzigou, que anunciou que “nos próximos dias” 
será entregue um recurso da sentença. 

Pedido de perdão             
do Papa não é suficiente
O GOVERNO canadiano considerou ontem que o pedido de 
desculpas do Papa Francisco aos povos indígenas por abu-
sos nas escolas residenciais administradas pela igreja no país 
não é suficiente. A reacção oficial do Governo ocorreu quan-
do Francisco chegou à cidade de Quebec para reuniões com 
o Primeiro-ministro, Justin Trudeau, e a governadora-geral
Mary Simon, no âmbito da segunda etapa da visita papal. O 
Santo papa pediu na segunda-feira “perdão pelo mal cometi-
do” contra os nativos do Canadá, em particular nos interna-
tos para crianças geridos pela Igreja Católica, e lamentou que 
alguns dos seus membros tenham “cooperado” em políticas 
de “destruição cultural”. “Estou triste. Peço perdão”, referiu 
o sumo pontífice da Igreja Católica a milhares de nativos em
Maskwacis, no oeste do Canadá. 

EUA deve desejar 
reactivar acordo nuclear
O IRÃO disse na quarta-feira que os Estados Unidos têm de 
mostrar “na prática” que querem reactivar o acordo nuclear 
de 2015, depois de a União Europeia (UE) ter pedido às partes 
que aceitassem um projecto de acordo. “Os Estados Unidos 
sempre afirmam que querem um acordo, por isso este enfo-
que deve estar presente no texto do acordo e na prática”, disse 
o ministro das Relações Exteriores do Irão, Hossein Amir-Ab-
dollahian, ao alto representante de política externa da UE, 
Josep Borrell, em conversa telefónica, segundo o ministério 
iraniano.”Se os Estados Unidos derem um passo realista para 
uma solução e chegar a um acordo, todas as partes poderão 
chegar a um bom pacto”, acrescentou. Na terça-feira, Borrell 
disse que apresentou um projecto de acordo e advertiu as par-
tes que o aceitassem, caso contrário, “há risco de uma perigo-
sa crise nuclear, com a perspectiva de um maior isolamento 
para o Irão e o seu povo”.

Kim diz que dissuasão 
nuclear está pronta 
O LÍDER da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que o seu país 
está pronto para mobilizar a sua dissuasão de guerra nuclear 
e combater qualquer confronto militar dos Estados Unidos, e 
criticou o novo presidente da Coreia do Sul pela primeira vez, 
alertando que Seul está se aproximando da guerra. Kim fez as 
declarações durante um discurso em um evento para marcar 
o 69.º aniversário do armistício da Guerra da Coreia que dei-
xou as duas Coreias tecnicamente ainda em conflito, segundo
noticiou ontem a agência de notícias oficial KCNA. “Nossas
Forças Armadas estão preparadas para responder a qualquer
crise, e a dissuasão de guerra nuclear da nossa nação pronta”, 
sublinhou.

O 
PRESIDENTE gui-
neense, Umaro Sis-
soco Embaló, anun-
ciou ontem que a 
junta militar na Gui-

né Conacri se comprometeu 
em reduzir de 36 para 24 meses 
o período de transição, na se-
quência do golpe ocorrido em
Setembro de 2021 naquele país.

Embaló fez o anúncio 
numa declaração conjunta 
que fazia com o seu homólogo 
francês, Emmanuel Macron, 
que realizou uma visita de 
cerca de 12 horas à Bissau, no 
âmbito de um périplo africano 
que o levou ao Benim e Cama-
rões.

Falando na qualidade de 
presidente em exercício da 
Comunidade Económica de 

Estados da África Ociden-
tal (CEDEAO), Embaló disse 
ter alcançado aquela garantia 
durante a sua recente visita a 
Conacri, onde se reuniu com a 
junta militar no poder, liderada 
pelo coronel Mamady Doum-
bouya.

“Estive em Conacri, na 
companhia do presidente da 
Comissão (da CEDEAO) para 
fazer a junta militar perceber 
que a transição não pode ultra-
passar 24 meses. Tinham pro-
posto que seria em 36 meses”, 
afirmou Embaló.

O presidente em exercício 
da CEDEAO, durante os pró-
ximos 12 meses, disse também 
ter feito a mesma sugestão, de 
redução do período de transi-
ção à junta militar que governa 

o Burkina-Faso, aquando da
sua deslocação àquele país no
início desta semana.

“Brevemente a ministra 
dos Negócios Estrangeiros da 
Guiné-Bissau vai ao Mali para 
falar com a junta militar e de-
pois eu mesmo irei me encon-
trar e discutir com os meus 
irmãos malianos e penso que 
vamos encontrar um entendi-
mento”, afirmou Sissoco Em-
baló.

O dirigente considerou 
ser importante que haja re-
dução de período de transição 
na Guiné Conacri, no Burkina 
Faso e no Mali e ainda anun-
ciou estar “em cima da mesa” a 
criação de uma força anti-gol-
pe de Estado naquela região 
africana. (Lusa)

O MINISTRO dos Negócios Estrangei-
ros de Portugal, João Gomes Cravinho, 
defendeu ontem o aprofundamento 
das relações entre Europa e África, ar-
gumentando que “os tempos de dis-
rupção propiciam o envolvimento, di-
versificação e integração” entre os dois 
continentes.

“Há três dimensões cruciais que 
devem continuar a ser a âncora das 
relações europeias com África: envol-
vimento, diversificação e integração”, 
disse Cravinho no seu discurso de 
abertura do Fórum Eurafrica, que de-
corre desde ontem em Carcavelos, nos 
arredores de Lisboa.

No discurso, o ministro passou em 
revista os principais aspectos das rela-
ções entre os dois continentes, salien-
tando as vantagens do seu aprofunda-
mento e mostrando que a ligação entre 
os dois blocos económicos é mutua-
mente vantajosa.

Sobre o aprofundamento do envol-
vimento que considerou ser neces-
sário, o governante reconheceu que 
“África é, hoje, uma arena chave de 

interesses concorrentes e rivalidades 
geopolíticas”.

Os governos europeus, apontou, 
têm aumentado o envolvimento com 
o continente, o que é “uma oportu-
nidade a aproveitar porque é um pré-
-requisito para um nível maior e mais
profundo de compreensão, que por sua
vez é a base para fazer mais e melhor
juntos”, defendeu.

Elencou como principais fragilida-
des a crescente insegurança alimen-
tar, a primeira recessão em mais de 
25 anos, um crescente e insustentável 
peso da dívida, a necessidade de di-
versificar os fornecedores europeus de 
energia, entre outras.

Gomes Cravinho salientou ainda 
que “em tempos de disrupção, África 
e Europa podem juntar-se e investir à 
escala adequada para construir capaci-
tação e responder aos défices premen-
tes”.

O Fórum Eurafrica é uma boa opor-
tunidade para debater ideias que po-
dem gerar projectos benéficos para os 
dois continentes. (Lusa)

O PRESIDENTE do ANC, 
Cyril Ramaphosa, afirmou 
que o partido no poder 
quer recuperar a sua po-
pularidade apostando na 
responsabilização dos en-
volvidos na captura do Es-
tado.

O presidente do Con-
gresso Nacional Africano 
(ANC) discursou esta quar-
ta-feira num jantar de gala 
do partido, na véspera da 
sexta conferência política 
nacional, que ontem teve 
inicio.

O estadista sul-afri-
cano salientou que o ANC 
já fez várias conquistas ao 
abordar a captura do Esta-
do, indicando que o rela-
tório da comissão que in-
vestiga o assunto implicou 
vários membros de alto es-
calão do ANC, incluindo o 
ex-presidente Jacob Zuma, 

num esquema de corrup-
ção e desvio de fundos pú-
blicos.

Ramaphosa referiu que 
o partido usou os últimos
quatro anos para abordar
a captura do Estado e ac-
tualmente está envolvido
na estabilização das em-
presas estatais.

“Estamos a realizar 
uma avaliação completa 
do relatório da comissão 
de captura do Estado como 
parte de nosso esforço para 
corrigir os erros que foram 
cometidos e restaurar a re-
putação do ANC como um 
agente de mudança fun-
damental, credível, ético e 
popular”.

Indicou que o ANC se 
comprometeu a erradicar 
a corrupção fazendo uma 
revisão da sua política de 
distribuição de quadros e 

práticas de financiamen-
to do partido, entre outras 
questões.

Membros do ANC en-
volvidos na captura do 
Estado foram solicitados a 
aproximar-se da comissão 
de integridade do partido 
dentro de dois meses.

Na sequência, a contro-
versa resolução do partido 
deve dividir as opiniões, 
mais uma vez, na confe-
rência em curso.

Embora voltado para 
limpar a imagem do par-
tido, o ANC foi criticado 
pelos seus membros que 
olham a política pelas suas 
contradições.

As consequências da 
adopção da resolução leva-
ram à suspensão do secre-
tário-geral Ace Magashule, 
que enfrenta acusações de 
corrupção. (EWN)

O PRESIDENTE do parla-
mento são-tomense re-
jeita as acusações de forçar 
a aprovação de uma lei que, 
segundo a oposição, facilita 
a lavagem de dinheiro e sub-
linhou que o país já dispõe de 
normas contra o branquea-
mento de capitais.

“As actividades francas e 
‘offshore’ abrem caminhos à 
lavagem e branqueamento de 
capital? Isso é mesmo um ‘fait 
divers’. Ainda há bem pouco 
tempo, na legislatura anterior 
houve dinheiro que foi depos-
itado no banco, em quantidade 
avultada, e que foi aprendido. 
Essa lei (das zonas francas) 
não existia”, reagiu Delfim 
Neves, face às acusações pro-
feridas na terça-feira pelo 
secretário-geral da Acção 

Democrática Independente 
(ADI, oposição), Américo Ra-
mos.

“Estamos na iminência 
de um golpe de Estado in-
stitucional que resultará na 
venda a saque de São Tomé 
e Príncipe. Se forem para 
frente com este plano o nos-
so país cairá para o poço dos 
Estados falhados e paraíso 
de crime internacional e la-
vagem de dinheiro”, afirmou 
o secretário-geral da ADI.

Segundo a ADI, o pres-
idente do parlamento quer 
forçar o Presidente da 
República a promulgar a lei 
das actividades francas e ‘off-
shore’, após a sua aprovação 
“com uma maioria de ape-
nas 29 deputados e não uma 
maioria qualificada, que é de 

2/3, ou seja, 37 deputados”.
Delfim Neves refutou estas 

acusações, citando uma das 
alíneas do artigo 97.º da Con-
stituição para sustentar que 
a Assembleia Nacional tem 
competência para “apreciar, 
modificar ou anular os diplo-
mas legislativos ou qualquer 
medida de carácter normativo 
adoptados pelo órgão do pod-
er político que contrariem” a 
Constituição.

O presidente da Assem-
bleia Nacional clarificou 
também que “não estando 
tipificado o valor da maioria 
qualificada exigida pelo legis-
lador, matematicamente tudo 
o que seja superior a maioria
absoluta, é maioria qualifica-
da, ou seja, a partir de 29 a 55
deputados”. (Lusa)

ÁFRICA ainda não recebeu 
nenhuma dose de vacinas 
contra a varíola dos ma-
cacos,  declarada emer-
gência internacional de 
saúde na semana passada 
pela OMS, divulgou on-
tem o Centro Africano de 
Controlo e Prevenção de 
Doenças (África CDC).

“Não recebemos ne-
nhuma dose até agora. 
Ainda estamos a conver-
sar com os actores re-
levantes para encontrar 
uma maneira de trazer 
vacinas para o continen-
te”, disse Ahmed Ogwell, 
director interino do Áfri-
ca CDC, uma agência de-
pendente da União Afri-
cana (UA), durante uma 
videoconferência.

Segundo aquele res-
ponsável, os motivos 
pelos quais esses medi-
camentos ainda não che-
garam a África – o único 

continente que registou 
mortes desta doença – 
“são os mesmos que ex-
plicam a demora na ob-
tenção de vacinas contra 
a Covid-19 ou tratamento 
contra o HIV, há cerca de 
20 anos”: a propriedade 
intelectual desses produ-
tos e a falta de recursos 
(económicos) necessários 
para os adquirir.

Os países ricos, como 
os Estados Unidos ou os 
membros da União Euro-
peia (UE), estão adquirir 
os medicamentos reco-
mendados até agora para 
imunizar contra a varíola.

“Estamos a contactar 
os proprietários (intelec-
tuais) dos produtos para 
que eles compreendam 
a necessidade de se ter 
uma perspectiva de saú-
de pública e não apenas 
de negócios”, enfatizou 
Ogwell.

O director interino do 
África CDC referia-se ao 
açambarcamento precoce 
das vacinas contra a Co-
vid-19 pelos países ricos 
durante o primeiro ano da 
pandemia, o que fez com 
que o continente africano 
tivesse acesso aos medi-
camentos tardiamente.

Muitos países pobres 
do continente africano 
dependem quase intei-
ramente do programa de 
acesso equitativo COVAX 
(promovido pela OMS e 
outras organizações) e do 
mecanismo de aquisição 
colectiva estabelecido 
pela UA para a compra de 
vacinas.

Desde o início de 2022, 
mais de 18 mil casos da 
doença foram detectados 
em 78 países, dos quais 
mais de 2000 em 11 países 
africanos, onde houve 75 
óbitos. (Lusa)

Guiné Conacri reduz 
transição para dois anos

Umaro Sissoco Embaló, com o homólogo francês, Emmanuel Macron, em Bissau
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CAPTURA DO ESTADO NA RAS

ANC quer responsabilização 
dos envolvidos no escândalo

VARÍOLA DOS MACACOS

África ainda não 
recebeu vacinas

MNE PORTUGUÊS

Disrupção propicia relações 
euro-africanas mais profundas

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Líder do parlamento 
nega ter forçado lei 
de lavagem de dinheiro
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022
E 30 DE JUNHO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO E INDIVIDUAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 
E 30 DE JUNHO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DA POSIÇÃO FINANCEIRA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 
31 DE DEZEMBRO DE 2021

As melhores 
oportunidades para
o seu  investimento

vêm daqui
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 Valores Expressos em Meticais

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações.

  Grupo Banco  
 Notas Jun -22 Jun -21  Jun -22 Jun -21 

 

Resultado Líquido      3.644.035.300        2.266.385.611        3.617.915.934        2.256.356.530  
Itens que podem ser posteriormente reclassificados para o resultado:       
Resultado de justo valor sobre activos financeiros           (4.753.432)          (84.263.884)            (4.753.432)           (84.263.884)  

Imposto diferido           1.521.098            26.964.443              1.521.098             26.964.443  

         (3.232.334)          (57.299.441)            (3.232.334)           (57.299.441)  
Itens que não podem ser posteriormente reclassificados para o resultado:      
Remensuração de ganhos e perdas actuariais          94.355.440           (56.332.560)           94.355.440            (56.332.560)  

94.355.440           (56.332.560)           94.355.440            (56.332.560)  
     

Rendimento integral      3.735.158.406        2.152.753.610        3.709.039.040        2.142.724.529  
Resultado consolidado atribuível a:       
  Accionistas do banco     3.711.550.947        2.257.144.651        3.709.039.040        2.142.724.529  
  Interesses não controlados          23.607.459              9.240.959                         -                            -    
      3.735.158.406        2.266.385.610        3.709.039.040        2.142.724.529  
 

 Valores Expressos em Meticais

  Grupo Banco  

 Notas Jun -22 Dez-21  Jun -22 Dez-21 

 

      

ACTIVO  

  dos quais com acordo de recompra  

Crédito a clientes  

Investimentos financeiros 

Caixa e Disponibilidades em bancos centrais  7.8 17.354.324.106 22.050.636.647 17.354.323.300      22.050.635.841 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 7.9 4.492.186.926 7.912.650.482 4.492.183.367        7.912.646.923 

Aplicações em instituições de crédito  7.10 43.507.043.211 32.378.318.851 43.507.043.211      32.378.318.851 

Activos financeiros ao custo amortizado  7.11 47.386.225.175 39.805.041.829 47.386.225.175      39.805.041.829 

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral 7.11 6.406.689.764 5.255.359.330 6.406.689.764 5.255.359.330 

 - 563.061.130                          -           563.061.130 

7.12 64.454.056.520 65.899.209.705 64.622.394.363      66.076.815.640 

 - - 460.059 460.059 

Activos não correntes detidos para venda   1.245.955.655 1.177.880.527 1.245.955.655        1.177.880.527 

Propriedades de Investimentos 7.13 1.314.303.876 1.063.903.931 765.549.201           795.236.719 

Propriedade e equipamentos e activos de direito de uso 7.14 6.448.327.656 6.881.422.387 6.458.857.069        6.619.104.402 

Activos intangíveis  7.15 372.552.131 408.175.801 372.523.874           408.130.343 

Activos por impostos correntes  532.595.069 482.011.412 526.021.031           471.950.559 

Activos por impostos diferidos  59.837.498 50.663.332 57.999.546             48.877.683 

Outros activos  7.16 3.096.205.630 4.136.863.410 3.538.303.658        4.603.273.560 

TOTAL DO ACTIVO       196.670.303.217         187.502.137.644      196.734.529.273     187.603.732.266  
       PASSIVO  

     
Recursos de Bancos Centrais  7.17 160.413.178 203.471.420             160.413.178            203.471.420  

Recursos de instituições de crédito 7.17 1.017.490.143 1.138.691.443          1.017.490.143         1.138.691.443  

Recursos de clientes  7.18 152.597.810.480 146.531.379.331      152.630.021.569     146.563.736.700  

  dos quais recebidos como colateral com acordo de recompra                            - 557.436.403                            -              557.436.403  

Recursos Consignados   7.521.408.431 6.757.639.299          7.521.408.431         6.757.639.299  

Passivos por impostos correntes   627.908.536 17.407.637             622.762.536                           -   

Passivos por impostos diferidos   21.510.301 19.689.370               21.510.301              19.689.370  

Responsabilidades com fundo de pensões   186.156.276 167.686.689             186.156.276            167.686.689  

Outros passivos  7.19 10.446.734.762 8.626.752.747        10.533.010.499         8.747.052.090  

Provisões  7.20 468.862.397 490.016.752             468.862.397            490.016.752  

 TOTAL DO PASSIVO      173.048.294.504  163.952.734.688  173.161.635.330  164.087.983.763  
      

FUNDOS PRÓPRIOS  

Capital social  7.21       10.000.000.000  10.000.000.000  10.000.000.000  10.000.000.000  

Reservas e resultados transitados  7.22       10.248.626.124  8.578.009.741   10.233.038.211  8.589.191.981   

Acções próprias            (278.060.202)  (276.810.202)  (278.060.202)  (276.810.202)  

Resultado do exercício           3.644.035.300  5.217.000.86 6  3.617.915.934  5.203.366.724   

Accionistas do banco           3.620.427.838  5.193.781.560                           -                            -   

Interesses não controlados               23.607.462  23.219.306                            -                            -   

Interesses não controlados                 7.407.491  31.202.551                           -                            -   

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS         23.622.008.713           23.549.402.956        23.572.893.943       23.515.748.503         
TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS       196.670.303.217         187.502.137.644      196.734.529.273     187.603.732.266  

 

Grupo  Banco  

Notas Jun-22 Jun-21 Jun-22  Jun-21

Juros e rendimentos similares  7.1      10.126.122.300  8.865.458.683 10.139.224.934 8.878.144.432

Juros e encargos similares  7.1  (2.816.636.709)
 

   (2.624.366.309) (2.822.464.840
 

   (2.633.513.491)

Margem Financeira Estrita
  

      7.309.485.591        6.241.092.374        7.316.760.094  6.244.630.941

Comissões Líquidas Associadas ao Custo Amortizado   46.722.414             61.755.576 46.722.414 61.755.576

Margem Financeira        7.356.208.005  6.302.847.950  7.363.482.508  6.306.386.517

Ganhos/(perdas) desreconhecimento de activos financeiros  
ao justo valor através do rendimento integral

6.064.836 8.505.697 6.064.836 8.505.697

Rendimentos de instrumentos de capital 11.638.512 11.638.512 -
 Rendimento  de taxas e comissões 7.2        1.833.949.616        1.833.949.631 1.577.992.327  

Gastos com taxas e comissões 7.2        (470.850.841) (470.828.679)       (413.209.086) 

Resultados em operações financeiras 7.3  993.759.021           993.759.021 735.562.821

Outros rendimentos operacionais 7.4           660.854.072           633.876.434 669.457.185  

Outros gastos operacionais 7.4  (289.175.180)  

-

1.577.992.283

      (414.454.496)

735.562.821

         673.960.096

(309.605.476) (288.157.897) (308.790.704)

Resultados operacionais 10.102.448.042        8.574.808.875  10.083.784.366 8.575.904.757

Gastos com pessoal 7.5     (2.257.254.401)    (2.131.794.555)     (2.255.297.705) (2.129.930.978)

Outros gastos administrativos 7.6     (1.586.692.274) 1.529.540.850)     (1.585.933.026)    (1.528.900.686)

Imparidade de crédito a clientes e de instituições de crédito 7.10/7.12 (551.504.634)       (739.408.359)        (551.504.634)       (739.408.359)

Imparidade de activos financeiros

Imparidade de activos tangíveis

Depreciação de activos tangíveis e activos de direito de uso

Amortização de activos intangíveis

Provisões líquidas

7.11 (32.000.064) 14.668.716)          (32.000.064)         (14.668.716)

        (110.107.347) (606.362.254)   (110.107.347)         (606.362.254)

-          (70.454.753) - (70.454.753)

Imparidade de activos não correntes detidos para venda
e outros activos

7.13/7.14 (383.183.896)        (377.521.811) (393.320.427       (391.064.342)

(69.700.045)          (30.117.145) (69.682.845)         (30.091.012)

7.20             9.718.435 (35.334.488)              9.718.435 (35.334.488)

Resultados antes de impostos
 

5.121.723.816  3.039.605.944         5.095.656.753        3.029.689.169

Gasto de imposto:

7.7

 

Imposto corrente (622.762.536) - (622.762.536) -

Impostos retidos na fonte        (854.978.283)        (773.332.639)        (854.978.283) (773.332.639)
 

Correcção de imposto relativo a exercícios anteriores   - - -

Imposto diferido  52.303 112.306 -

-

-

Resultado Líquido       3.644.035.300        2.266.385.611         3.617.915.934        2.256.356.530

Resultado consolidado atribuível a:

Resultado por acção 3,75  2,32   3,72  2,31

Accionistas do Banco       3.620.427.840

23.607.459

2.257.144.651        3.617.915.934       2.256.356.530

Interesses não controlados 9.240.959 - -

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações.  

 Valores Expressos em Meticais
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO LÍQUIDA CONSOLIDADA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO LÍQUIDA INDIVIDUAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO LÍQUIDA INDIVIDUAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO LÍQUIDA CONSOLIDADA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

Vai
ou
não
vai?
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  Capital Acções 
Próprias  

Reservas de 
Justo valor  

Reserva Legal  Outras Reservas 
e Resultados 

Transitados  

Remensuração 
de ganhos e 

perdas 

actuariais 

Resultados do 
Exercício  

Interesses não 
controlados  

Total 

           

Saldo a 1 Janeiro 2022        10.000.000.000  (276.810.202)           (40.982.565)        3.465.112.763        5.101.273.911          52.605.632      5.193.781.560          54.421.857       23.549.402.956  

Rendimento integral do exercício            

Lucros   - - - - - -     3.620.427.838          23.607.462         3.644.035.300  

Reservas de justo valor (activos financeiros)                                -                        -              (15.514.481)                               -                                 -                            -                             -                             -              (15.514.481)  

Remensuração de ganhos e perdas actuariais                                 -                       -                                 -                                 -                                -                            -                              -                             -                                -    

                                -                       -              (15.514.481)                              -                                -                           -        3.620.427.838           23.607.462         3.628.520.819  

           

Dividendos aos accionistas                                -                       -                                 -                                -              101.279.444                         -     (3.642.356.707)                          -         (3.541.077.263)  

Compra líquida de acções                                -       (1.250.000)                             -                                 -                (2.928.750)                          -                             -                             -               (4.178.750)  

                               -        (1.250.000)                             -                                -                98.350.694                          -     (3.642.356.707)                          -         (3.545.256.013) 

           

Reforço de reservas através de resultados                                -                       -                                 -          1.561.010.017              26.770.153                          -     (1.551.424.853)                           -                36.355.317  

Aplicação do resultado líquido de 2021            

  Aumento do capital por incorporação das reservas                                 -                       -                                -                                 -                                 -                            -                             -                              -                                 -    

  Outros movimentos                                 -                       -                                 -                                 -    -                          -                             -          (47.014.366)            (47.014.366)  

                               -                       -                                 -           1.561.010.017              26.770.153                          -     (1.551.424.853)       (47.014.366)          (10.659.049) 

Saldo a 30 Junho de 2022         10.000.000.000  (278.060.202)           (56.497.046)        5.026.122.780         5.226.394.758         52.605.632      3.620.427.838           31.014.953       23.622.008.713  

 As notas anexas são parte integrante destas demonstrações

 Valores Expressos em Meticais

 
 

 

  Capital Acções 
Próprias  

Reservas de 
Justo valor  

Reserva Legal  Outras Reservas 
e Resultados 

Transitados  

Remensuração 
de ganhos e 

perdas 

actuariais 

Resultados do 
Exercício  

Interesses não 
controlados  

Total 

           

Saldo a 1 Janeiro 2021         10.000.000.000  (245.232.542)                  710.894         3.064.358.984  4.698.896.135        (41.749.808)    2.662.175.736           31.202.552       20.170.361.951  

Rendimento integral do exercício            

Lucros   - - - - - -    5.193.781.560          23.219.306         5.217.000.866  

Reservas de justo valor (activos financeiros)                               -                       -              (41.693.459) - - - - -           (41.693.459) 

Remensuração de ganhos e perdas actuariais                                -                        -                                -    - -            94.355.440                          -                             -                94.355.440  

                               -                       -              (41.693.459)                             -                                -            94.355.440      5.193.781.560           23.219.306         5.269.662.847  

           

Dividendos aos accionistas                               -                       -                               -                                -   32.759.288                          -    (1.335.845.931)                          -         (1.303.086.643) 

Compra líquida de acções                               -     (31.577.660)                              -                                -   (73.986.457)                        -                             -                             -            (105.564.117) 

                               -      (31.577.660)                              -                                -              (41.227.169)                         -     (1.335.845.931)                          -         (1.408.650.760) 

          Reforço de reservas através de resultados  - - - 400.753.779 925.576.027                        -     (1.326.329.805)                               -    

Reforço de reservas através de resultados         
   Aumento do capital por incorporação das reservas   - - - -   -                            -                              -                             -                                 -    

  Outros movimentos   - - - -   (481.971.082)                         -                             -                              -            (481.971.082) 

                               -                        -                                -              400.753.779           443.604.945                          -     (1.326.329.805) -         (481.971.082) 

Saldo a 31 Dezembro de 2021         10.000.000.000  276.810.202)           (40.982.565)       3.465.112.763         5.101.273.911  52.605.632  5.193.781.560           54.421.857      23.549.402.956  

 

 Valores Expressos em Meticais

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações.

  Capital Acções Próprias  Reservas de Justo 
valor 

Reserva Legal  Outras Reservas e 
Resultados 

Transitados 

Remensuração de 
ganhos e perdas 

actuariais 

Resultados do 
Exercício  

Total 

          

Saldo a 1 Janeiro 2022      10.000.000.000           (276.810.202)            (40.982.563)         3.463.969.786           5.113.599.130               52.605.628           5.203.366.724         23.515.748.503  

Rendimento integral do exercício          

Lucros  - - - - - -         3.617.915.934          3.617.915.934  

Reservas de justo valor (activos financeiros)  - -            (15.514.481) - - - -            (15.514.481) 

Remensuração de ganhos e perdas actuariais  - - - - - - - - 

                             -                                 -               (15.514.481)                              -                                  -                                 -            3.617.915.934           3.602.401.453  

          

Dividendos aos accionistas   - - - -            101.279.444  -       (3.642.356.707)       (3.541.077.263) 

Compra líquida de acções   -              (1.250.000) - -              (2.928.750) - -              (4.178.750) 

                              -                 (1.250.000)                              -                                 -                 98.350.694                               -          (3.642.356.707)       (3.545.256.013) 
          

Reforço de reservas através de resultados   - - -          1.561.010.017  - -       (1.561.010.017)  - 

Aplicação do resultado líquido de 2021          

  Aumento do capital por incorporação das reservas   - - - - - - - - 

  Outros movimentos  - - - - - - - - 

                             -                                  -                                 -             1.561.010.017                               -                                  -          (1.561.010.017)                              -   

Saldo a 30 Junho de 2022       10.000.000.000           (278.060.202)            (56.497.044)          5.024.979.803           5.211.949.824               52.605.628          3.617.915.934         23.572.893.943  

 

 Valores Expressos em Meticais

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações.

  Capital Acções Próprias  Reservas de Justo 
valor 

Reserva Legal Outras Reservas e 
Resultados 

Transitados 

Remensuração de 
ganhos e perdas 

actuariais 

Resultados do 
Exercício 

Total 

          

Saldo a 1 Janeiro 2021     10.000.000.000           (245.232.542)                  710.896           3.063.216.007          4.701.705.229             (41.749.812)         2.671.691.862        20.150.341.640  
Rendimento integral do exercício          

Lucros  - - - - - - 5.203.366.724          5.203.366.724  
Reservas de justo valor (activos financeiros)  - -            (41.693.459) - - - -            (41.693.459) 

Remensuração de ganhos e perdas actuariais  - - - - -              94.355.440  -               94.355.440  

                             -                                 -               (41.693.459)                              -                                 -                  94.355.440                  5.203.366.724           5.256.028.705  
          

Dividendos aos accionistas  - - - -               32.759.288                               -          (1.335.845.931)       (1.303.086.643) 

Compra líquida de acções                             -          (31.577.660,00)                              -                                 -               (73.986.457)                             -                                 -             (105.564.117) 

                   -          (31.577.660,00)                               -                                 -               (41.227.169)                              -          (1.335.845.931)       (1.408.650.760) 
          

Aplicação do resultado líquido de 2020  - - -            400.753.779             935.092.152  -       (1.335.845.931) - 
Reforço de reservas através de resultados          

  Aumento do capital por incorporação das reservas  - - - - - - - - 
  Outros movimentos  - - - -          (481.971.082) - -          (481.971.082) 

  -                                 -                               -              400.753.779              453.121.070                                -          (1.335.845.931)          (481.971.082) 

Saldo a 31 Dezembro de 2021     10.000.000.000           (276.810.202)            (40.982.563)         3.463.969.786           5.113.599.130               52.605.628          5.203.366.724        23.515.748.503  
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NOTAS ÀS CONTAS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS

SÍNTESE DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (doravante designado como BCI ou 
simplesmente Banco) é uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, 
constituída em 17 de Janeiro de 1996, por tempo indeterminado. A actividade 
operacional do BCI iniciou a 19 de Abril de 1997. O BCI tem a sua Sede em 
Maputo e rege-se pelos seus estatutos e demais legislação aplicável ao sector.

A actividade principal do BCI é a prestação de serviços bancários em todo 
o território nacional. As subsidiárias IMOBCI, Limitada (IMOBCI) e BPI 
Moçambique, SA (BPI Moçambique) dedicam-se à actividade imobiliária e à 
consultoria na área de Banca de Investimento, respectivamente. O conjunto do 
Banco e das subsidiárias é doravante designado por Grupo. A subsidiária BPI 
Moçambique, SA encontra-se sem actividade, estando em processo de fusão 
com o BCI.

2. BASES DE APRESENTAÇÃO
No seguimento do disposto no Aviso N.º 4/GBM/2007, de 30 de Março de 
2007, do Banco de Moçambique, as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 30 de Junho de 2022 foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”). As IFRS incluem as normas 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee. Estas 
demostrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio do 
custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor, e custo amortizado 
(investimentos detidos até a maturidade) para os activos e passivos financeiros.  

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS 
exige a formulação de julgamentos, estimativas e pressupostos de aplicação 
das políticas contabilísticas, estando as principais estimativas e interpretações 
associadas à aplicação das políticas contabilísticas.

As demonstrações financeiras anexas estão expressas em Meticais, 
arredondados para a unidade do Metical (MT) mais próxima.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS E INDIVIDUAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022
E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações.

  Grupo   Banco  

 Nota Jun -22 Dez-21  Jun -22 Dez-21 

       

Actividades operacionais    

Juros, comissões,  trading de moeda e outros rendimentos
recebidos

     9.378.457.738 19.189.121.246 9.315.833.318 18.700.218.450  

Juros, comissões e outros gastos pagos     (2.992.161.775) (6.215.583.321) (2.997.967.744) (6.232.893.020) 

Pagamento a empregados e fornecedores     (4.113.569.354) (7.896.767.370) (4.109.836.127) (7.888.264.914) 
Juros recebidos de Títulos       2.755.004.588 4.297.969.322 2.755.004.588 4.297.969.322  

Fluxo líquido proveniente de rendimentos e gastos      5.027.731.197       9.374.739.877        4.963.034.035       8.877.029.838

Reduções (aumentos) em:   

Aplicações em instituições de crédito   (11.452.198.938)      3.309.616.052    (11.458.133.930)      3.303.721.373  

Créditos a clientes      1.371.468.903          350.637.292        1.086.853.941          854.697.314  

Carteira de títulos    (8.685.716.345)  (15.700.634.791)     (8.713.077.958)  (15.768.104.045) 

Outros activos         977.518.424       (783.820.664)       1.377.334.458 (1.156.311.912)

Fluxo líquido proveniente de activos operacionais (17.788.927.956)  (12.824.202.111)   (17.707.023.489)  (12.765.997.270) 

Aumentos (reduções)  em: 

Recursos de Bancos Centrais e outras instituições de crédito (158.668.011)           54.845.116        (115.609.769)            61.544.112  

Recursos de clientes       5.912.743.008     (5.253.397.022)      5.912.589.728     (5.255.136.857) 

Outros passivos     (1.371.096.006)    (2.993.085.225)     (1.288.988.744)    (2.997.558.495) 

Fluxo líquido proveniente de passivos operacionais  4.382.978.991     (8.191.637.131)       4.507.991.215     (8.191.151.240)

Fluxo líquido das actividades operacionais   (8.378.217.768)   (11.641.099.365)      (8.235.998.239)   (12.080.118.672)

Actividades de investimento 

   

Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis  (186.289.249) (985.416.389) (328.508.778) (546.396.983) 

Alienação de imóveis em dação  160.338.474  156.058.411  160.338.474 156.058.411  

Fluxo líquido das actividades de investimento        (25.950.775)        (829.357.978)        (168.170.304)        (390.338.572)

Actividades de financiamento 

Compra de acções  (4.178.750)       (105.564.117)            (4.178.750)       (105.564.117) 

Dividendos distribuídos                           -          (842.353.076)                           -         (842.353.076) 

Fluxo líquido das actividades de financiamento          (4.178.750)       (947.917.193)           (4.178.750)       (947.917.193) 

 

 

Aumento de caixa e seus equivalentes    (8.408.347.293)  (13.418.374.537)    (8.408.347.293)  (13.418.374.436) 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 

Caixa e seus equivalentes no início do período     29.926.762.243     43.345.136.780     29.926.757.878      43.345.132.314  
   21.518.414.950     29.926.762.243    21.518.410.585      29.926.757.878  

       Conciliação com os saldos constantes do balanço:
      

  

 Grupo    Banco  

  

 Jun -22   Dez-21    Jun -22   Dez-21  

Caixa e equivalentes    21.518.414.950     29.926.762.243     21.518.410.585     29.926.757.878  

(+) Cheques a cobrar sobre Instituições de Crédito no estrangeiro  7.9        219.546.183            25.763.845           219.546.183            25.763.845  

(+) Cheques a cobrar sobre Instituições de Crédito no país  7.9        108.549.899            10.761.041           108.549.899             10.761.041  

Total    21.846.511.032    29.963.287.129     21.846.506.667      29.963.282.764  

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais  7.8   17.354.324.106     22.050.636.647      17.354.323.300      22.050.635.841  

Disponibilidades sobre instituições de crédito 7.9     4.492.186.926       7.912.650.482        4.492.183.367        7.912.646.923  

 

      

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As demostrações financeiras consolidadas do banco foram preparadas de 
acordo com as normas internacionais de relato financeiro (IFRS), emitidas pelo 
Internacional Accounting Standards Board (IASB).

4. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O Banco apresenta a sua demonstração da posição financeira em ordem 
de liquidez, com base na intenção e capacidade de recuperar ou liquidar os 
activos ou passivos da demonstração da posição financeira, classifica em 
activos ou passivos correntes aqueles para os quais a recuperação/liquidação 
ocorra dentro de 12 meses após a data do relatório e a mais de 12 meses após 
a data do relatório é classificado em activo ou passivo não corrente.

Os ativos e passivos financeiros são geralmente divulgados na forma bruta na 
demonstração consolidada e individual da posição financeira, excepto quando 
os critérios de compensação de IFRS forem atendidos.

5. MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E DIVULGAÇÕES 
As políticas contabilísticas adoptadas são consistentes com as utilizadas no 
exercício anterior:

i) Novas normas e emendas e interpretações emitidas pelo IASB com 

aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros

IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras (Emendas) – 

“Classificação de passivos como correntes ou não correntes”
Esta alteração introduzida à norma clarifica a classificação dos passivos como 
saldos correntes ou não correntes em função dos direitos que uma entidade 
tem de deferir o seu pagamento, no final de cada período de relato financeiro. 
A classificação dos passivos não é afectada pelas expectativas da entidade, ou 
por acontecimentos após a data de balanço, como seja o incumprimento de 
um dado acordo.

A emenda é de aplicação retrospectiva e com início em ou após 1 de Janeiro 
de 2023.

IAS 1 - Apresentação de Demonstrações Financeiras (Emendas) – 

‘Divulgação de políticas contabilísticas’

A alteração aos requisitos de divulgação de políticas contabilísticas que passam 
a ser baseadas na definição de “material” em detrimento de “significativo”. A 
informação relativa a uma política contabilística considera-se material caso, 

quando a sua ausência ou omissão, não permitem que os utilizadores das 
demonstrações financeiras compreendam outras informações financeiras 
incluídas nessas mesmas demonstrações financeiras.  As informações 
imateriais relativas a políticas contabilísticas não precisam de ser divulgadas.

Esta alteração é de aplicação para os períodos anuais com início em ou após 1 
de janeiro de 2023..

Alterações à IAS 12 – Imposto diferido relacionados com ativos e 

passivos decorrentes a uma transação única

As alterações esclarecem que os pagamentos que liquidem um passivo são 
fiscalmente dedutíveis, contudo trata-se de uma questão de julgamento 
profissional se tais deduções são atribuíveis ao passivo que está reconhecido 
nas demonstrações financeiras ou ao ativo relacionado. Isto é importante para 
determinar se existem diferenças temporárias no reconhecimento inicial do 
ativo ou do passivo.
De acordo com estas alterações, a exceção de reconhecimento inicial não é 
aplicável às transações que originaram diferenças temporárias tributáveis e 
dedutíveis iguais. Apenas é aplicável se o reconhecimento de um leasing ativo 
e um leasing passivo derem origem a diferenças temporárias tributáveis e 
dedutíveis que não sejam iguais.

Esta emenda é de aplicação obrigatória em períodos com início em ou após 1 
de Janeiro de 2023.

6. SUMÁRIO DAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS SIGNIFICATIVAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação destas 

demonstrações financeiras, foram aplicadas de forma consistente ao longo 
dos exercícios aqui apresentados.

6.1 OPERAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA (IAS 21)

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados e 
apresentados em Meticais, a moeda funcional e de apresentação do grupo e 
do Banco.
As operações em moeda estrangeira são inicialmente convertidas para 
Meticais à taxa de câmbio divulgada pelo BdM em vigor à data da transacção. 
À data do balanço, os activos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são convertidos para Meticais à taxa de câmbio diária divulgada 
pelo Banco de Moçambique e as diferenças cambiais são reconhecidas na 
demonstração do rendimento integral do período a que dizem respeito.

Moeda 30-06-2022 

EUR  63,86  63,49  

USD  66,59  75,50  

ZAR  3,92  

63,83  

72,27  

4,02  4,45  

31-12-2021 30-06-20201

Juros de recursos de Bancos Centrais

Grupo Banco 
  

Juros e rendimentos similares 

  

Juros de disponibilidades 1.382.365 644.147 1.382.309 644.101

Juros de aplicações em instituições de crédito 1.146.537.001 1.741.017.432 1.146.537.001 1.741.017.432

Juros de crédito a clientes 5.612.888.399 5.196.831.462 5.625.991.089 5.209.517.257

Juros de activos financeiros 3.365.314.535 1.926.965.642 3.365.314.535 1.926.965.642
           

10.126.122.300 
           

8.865.458.683 
          

10.139.224.934  
           

8.878.144.432 

Juros e encargos similares  

 

  

6.789.521 7.960.052 6.789.521 7.960.052

Juros de recursos de outras instituições de crédito 25.658.328 20.977.552
                

25.658.328 20.977.552

Juros de depósitos de clientes 2.607.942.181 2.312.378.496 2.607.942.181 2.312.378.496

Juros de recursos consignados 148.234.946 200.927.240
              

148.234.946 200.927.240

Juros de passivos financeiros  6.001.244 52.321.168
                  

6.001.244 52.321.168

Outros juros e encargos similares 22.010.489 29.801.801
                

27.838.620 38.948.983
            

2.816.636.709 2.624.366.309 
           

2.822.464.840 2.633.513.491

             
7.309.485.591 6.241.092.374 7.316.760.094

           
6.244.630.941 

 

Jun-21Jun-22 Jun-21Jun-22

Os activos não monetários em moeda estrangeira valorizados ao custo histórico 
são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que a transacção 
ocorreu.
Os activos não monetários em moeda estrangeira valorizados ao justo valor 
são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data de determinação do justo 
valor.

7. UTRAS NOTAS ÀS CONTAS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS

7.1 MARGEM FINANCEIRA ESTRITA
Esta rubrica tem a seguinte composição:

7.2 RENDIMENTO LÍQUIDO DE TAXAS E COMISSÕES
Esta rubrica decompõe-se como segue:

7.3 RESULTADOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Grupo
 

Banco
   

  Jun -22 Jun -21 Jun -22 Jun -21 

Rendimentos de taxas e comissões      

                
  

Por garantias prestadas 187.437.626 144.381.573 187.437.626 144.381.573 

                
Por serviços prestados 246.745.007 234.481.522 246.745.007 234.481.522 

 

  
                
  

Por operações realizadas por conta de terceiros 35.895.200 30.993.875 35.895.200 30.993.875 

Banca Electrónica 

 

894.042.220 

              

939.319.345 

 

894.042.220 939.319.345 

Comissões da banca de investimentos - 25.251.904 - 25.251.904 

Outros rendimentos de comissões

  

469.829.563 

              

203.564.064 

 

469.829.578 203.564.108 

                        
 

1.833.949.616 1.577.992.283 1.833.949.631 1.577.992.327 

 

Gastos com taxas e comissões

    

                    
 

                  
 

                  
 

Por serviços prestados por terceiros 1.759.621 2.562.690 1.737.444 1.317.236 

 
                

Banca Electrónica 363.691.748 364.479.927 363.691.748 364.479.927 

Comissões de correspondentes 31.009.250 34.173.228 31.009.250 34.173.228 

Outros gastos com comissões 74.390.222 13.238.651 74.390.237 13.238.695 

470.850.841 414.454.496 470.828.679 413.209.086 

1.363.098.775 1.163.537.787 1.363.120.952 1.164.783.241 

  Grupo  Banco  

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21  

Ganhos em operações financeiras
   

Operações cambiais
           

67.226.963.674  
          

592.182.120.512 
 

67.226.963.674  592.182.120.512 

Outras Operações                  22.124.523 

 
                    3.060.695 

 
                  22.124.523 3.060.695 

          
67.249.088.197 

 
          

592.185.181.207 

 

67.249.088.197 

 

592.185.181.207 

Perdas em operações financeiras

  
Operações cambiais

           

66.254.547.453 

 
          

591.442.490.427 

 

66.254.547.453 

 

591.442.490.427 

Outras Operações

                     

781.723 

                     

7.127.959 

 
                       

781.723 

 

7.127.959 

66.255.329.176 591.449.618.386 66.255.329.176 591.449.618.386 

Resultados líquidos em operações financeiras 993.759.021 735.562.821 993.759.021 735.562.821 
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7.4 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

7.9 DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica tem a seguinte composição:

A rubrica Depósitos no Banco de Moçambique inclui os depósitos constituídos para satisfazer as exigências de constituição de reservas obrigatórias. O regime em 
vigor à data de 30 de Junho de 2022, previsto no Aviso n.º 08/GBM/2019 do Banco de Moçambique, determina a manutenção de depósitos em moeda nacional 
junto do Banco Central a um coeficiente de 10.50%, e em moeda estrangeira de 11.50%, sobre o saldo médio dos depósitos de residentes, depósitos de não 
residentes e depósitos do Estado. Estes depósitos obrigatórios não são remunerados.

7.10 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica tem a seguinte composição:

À data do balanço, o perfil da maturidade das aplicações em instituições de crédito é o seguinte:

O movimento na imparidade apresentou-se como segue:

7.5 GASTOS COM PESSOAL
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Nos períodos em análise, a rubrica de remunerações inclui os seguintes custos relativos a remunerações atribuídas aos membros do Conselho de Administração 
do banco:

• MZN 86.912.264 (2021: MZN 79.906.163), relativos a remunerações mensais; e
• MZN 49.530.205 (2021: MZN 39.269.333), relativos a outras remunerações.  

O valor da contribuição do banco para a segurança social ascende a MZN 82.855.646 (2021: MZN 70.942.451).

Efectivos 

Nos exercícios findo a 30 de Junho de 2022 e 30 de Junho de 2021, o número de efectivos, em média e no final do período, eram os seguintes:

7.6 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

7.7 RESULTADO POR ACÇÃO
Esta rubrica tem a seguinte composição:

O resultado por acção é obtido através da divisão do resultado do exercício pelo número médio de acções (número total de acções excluindo as acções próprias). 
No exercício findo não existiam instrumentos convertíveis pelo que o resultado diluído é o mesmo que o resultado básico por acção.

7.8 CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Jun-21 

Média do período Final do período Média do período Final do período 

Quadros superiores  116  118  106  106 
Outros quadros  1.370  1.367  1.401  1.393
Administrativos  1.231  1.210  1.184  1.163
Outros colaboradores  43  38  48  43

2.756                      2.733 2.735                      2.705  

 

  Grupo  Banco  
  Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21 

Fornecimentos de terceiros
     

Água, energia e combustíveis
                

106.702.887 
               

112.727.111 
               

106.594.802 112.717.111 
 

Material de consumo corrente
                  

62.493.602 
                 

68.194.524 
                 

62.493.602 68.194.524 
 

Outros fornecimentos de terceiros
                  

23.331.885 
                 

22.048.566 
                 

23.331.885 22.048.566 
 

                
192.528.374 

               
202.970.201 

               
192.420.289 

               
202.960.201 

 
Serviços de terceiros

    
Informática

 
180.027.338 137.541.437 

 
180.027.338 137.541.437

 
Deslocações, estadias e representações

 
44.682.392 33.628.209 

 
44.682.392 33.628.209

 
Publicidade e edição de publicações

 
80.741.210 77.423.399 

 
80.741.210 77.423.399

 
Conservação e reparação

 
226.678.026 222.257.198 

 
226.678.026 222.257.198

 
Serviços de consultoria

 
114.955.322 80.242.574 

 
114.805.322 79.873.604

 
Serviços de limpeza

 
37.154.456 34.759.916 

 
37.154.456 34.759.916

 
Rendas e alugueres

 
27.844.124 47.617.211 

 
27.603.711 47.530.011

 
Comunicações e despesas de expedições 408.372.565 405.592.869 

 
408.372.565 405.592.869

 
Segurança e Vigilância

 
72.946.760 59.694.498 

 
72.946.760 59.694.498

 
Transferência de fundos

 
49.607.158 56.497.227 

 
49.607.158 56.497.227

 
Formação

 
23.298.904 25.927.533 

 
23.298.904 25.927.533

 
Seguros

 
34.474.330 39.082.533 

 
34.474.330 39.082.533

 
Recrutamento

 
1.244.908 1.528.922 

 
1.244.908 1.528.922

 
Banco de dados

 
29.412.575 22.344.793 

 
29.412.575 22.344.793

 
Outros Serviços de Terceiros

                  
62.723.832 82.432.330 

 
62.463.082 82.258.336

 

             
1.394.163.900 

            
1.326.570.649 

            
1.393.512.737 

            
1.325.940.485 

 

             1.586.692.274             1.529.540.850             1.585.933.026             1.528.900.686  

 

Grupo  Banco 

Jun-22  Jun-21  Jun-22  Jun-21  

Resultado do Exercício (A) 3.644.035.300 2.266.385.611  3.617.915.934 2.256.356.530 

Número total de acções (B) 1.000.000.000 1.000.000.000  1.000.000.000 1.000.000.000 

Número de acções próprias (C) 27.806.020 24.523.254  27.806.020 24.523.254 

Número médio de acções excluindo as acções próprias ( B-C)  972.193.980 975.476.746  972.193.980 975.476.746

Resultado por acção [A/(B-C)] 3,75 2,32  3,72 2,31

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21  

Caixa              5.313.679.311                           6.855.282.376             5.313.678.505             6.855.281.570  

Depósitos no Banco de Moçambique             12.040.644.795            15.195.354.271            12.040.644.795                        15.195.354.271  

            17.354.324.106            22.050.636.647            17.354.323.300            22.050.635.841  

 

Grupo  Banco  

Jun-22  Dez-21  Jun-22  Dez-21

Depósitos à ordem e outras disponibilidades 
 Em instituições de crédito no país 3.559 3.559  - -

Em instituições de crédito no estrangeiro 4.164.087.285            7.876.122.037  4.164.087.285 7.876.122.037 
4.164.090.844  

           
7.876.125.596  4.164.087.285  7.876.122.037 

Cheques a cobrar  

Em instituições de crédito no país 108.549.899                   10.761.041 
 

108.549.899 10.761.041

Em instituições de crédito no estrangeiro 219.546.183 
                

25.763.845  219.546.183 25.763.845                 
328.096.082 

                
36.524.886  328.096.082 36.524.886 

             
4.492.186.926  

           
7.912.650.482  

           
4.492.183.367 7.912.646.923

  Grupo  Banco  

 Jun-22 Dez-21 Jun-22  Dez-21  

Até 1 mês   37.947.517.058 24.585.304.570      37.947.517.058  24.585.304.570

Entre 1 e 3 meses   3.513.337.365 5.553.294.960        3.513.337.365  5.553.294.960

Entre 3 meses e 1 ano   2.043.633.529 2.239.244.367        2.043.633.529  2.239.244.367

Entre 1 e 3 anos                          2.147.467 -                           2.147.467 -

Superior a 3 anos   807.175 914.651                 807.175  914.651

  43.507.442.594 32.378.758.548      43.507.442.594  32.378.758.548

Imparidade   (399.383) (439.697)                (399.383) (439.697)

       43.507.043.211 32.378.318.851      43.507.043.211  32.378.318.851

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21 

Outros rendimentos operacionais     

  

                 

Despesas de expediente 128.588.347 116.115.761 128.588.347 116.115.761 

Emissão de extractos,cheques  4.114.688 3.784.434  4.114.688 3.784.434 

Livro de cheque/caderneta poupança  65.283.060 60.498.910  65.283.060 60.498.910 

Reembolso de despesas  57.203.590 66.602.223  57.203.590 66.602.223 

Recuperação de crédito e Juros incobráveis  159.095.950 255.672.829  159.095.950 255.672.829 

Outros rendimentos operacionais                    246.568.437 171.285.939  219.590.799 166.783.028 

                   660.854.072                   673.960.096                   633.876.434                   669.457.185 

Outros gastos operacionais    

Quotizações e donativos  846.861 2.318.475  846.861 

                     

2.318.475 

Impostos e taxas  6.074.288 5.320.061  5.057.005 4.505.289 

Perdas em outros activos tangíveis  8.155.440 559.871  8.155.440 559.871 

Encerramento de contas  135.279.382 157.182.216  135.279.382 157.182.216 

Outros gastos operacionais  138.819.209 144.224.853  138.819.209 144.224.853 

                   289.175.180                   309.605.476                   288.157.897                   308.790.704 

                   371.678.892                   364.354.620                   345.718.537                   360.666.481 

 

  Grupo Banco 

  Jun-22  Jun-22 Jun-21 

Remuneração dos Órgãos de gestão e
fiscalização  

136.442.469
              

119.175.497
 

136.442.469
              

119.175.497
 

Remuneração dos empregados 1.860.042.153
           

1.780.850.424 1.858.458.331
           

1.779.275.371 

Encargos Sociais Obrigatórios 88.165.546 75.451.714
 

88.092.242                 75.382.060
 Encargos Sociais facultativos

 
114.128.709

              
113.806.436

 

114.128.709
              

113.806.436

 Responsabilidades com pensões 19.552.500 13.744.000

 

19.552.500

                

13.744.000

 

Outros gastos com pessoal 38.923.024 28.766.484 38.623.454 28.547.614

2.257.254.401 2.131.794.555 2.255.297.705 2.129.930.978

Jun-21 

Grupo  Banco  

Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Aplicações em instituições de crédito no país    

Mercado monetário interbancário  21.000.005.138 15.955.557.083  21.000.005.138  15.955.557.083

Empréstimos - curto prazo  1.142.023 1.204.859 1.142.023  1.204.859

Empréstimos - médio e longo prazo  3.107.141 1.366.572 3.107.141  1.366.572

Depósitos  169.229.000 169.149.500 169.229.000  169.149.500

Juros a receber  41.708.457 84.321.601  41.708.457  84.321.601

21.215.191.759 16.211.599.615       21.215.191.759 16.211.599.615

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro  

Depósitos  20.042.432.712 16.163.150.572      20.042.432.712 16.163.150.572

Aplicações a muito curto prazo 2.235.100.000 -      2.235.100.000 -

Juros a receber  14.718.123 4.008.361              14.718.123 4.008.361

 22.292.250.835         16.167.158.933      22.292.250.835         16.167.158.933 

Imparidade  (399.383)                (439.697)                (399.383) (439.697)

 43.507.043.211       32.378.318.851      43.507.043.211       32.378.318.851

  Grupo Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22  Dez-21  

        Saldo em 1 de Janeiro   

   Reforço líquido da imparidade  

439.697 656.623  439.697  656.623  

  (44.726) 10.116  (44.726)  10.116  

   Utilizações/ Regularizações                      4.412  (227.042)  4.412                  (227.042)  

                399.383             439.697                399.383  439.697
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  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22  Dez-21

Cedência com acordo de recompra       

   Valor de aquisição                 -            563.456.719                -            563.456.719  

                -            563.456.719                -             563.456.719  

   Justo valor positivo/ negativo                      -                 (395.589)                    -                 (395.589)  

                -            563.061.130                -             563.061.130  

 

  Grupo  Banco  

 Jun-22 Dez-21 Jun-22  Dez-21  

Instrumentos de dívida  

Emitido por entidades nacionais  

   Obrigações do Tesouro             14.084.273.570             12.189.079.217            14.084.273.570             12.189.079.217  

   Bilhetes do Tesouro             33.467.333.892            27.750.321.779            33.467.333.892            27.750.321.779  

Emitido por entidades estrangeiras       

Obrigações  FAST FERRY                   54.865.382                58.526.888                  54.865.382                58.526.888  

            47.606.472.844            39.997.927.884            47.606.472.844            39.997.927.884  

Imparidade                (220.247.669)              (192.886.055)               (220.247.669)              (192.886.055)  

            47.386.225.175            39.805.041.829            47.386.225.175            39.805.041.829  

 

7.11 ACTIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO / AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DO RENDIMENTO INTEGRAL
De acordo com a IFRS 9, o Banco classifica a sua carteira de títulos em dois grupos: 

• Activos financeiros ao custo amortizado; e
• Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral.

No exercício em análise a rubrica dos activos financeiros ao custo amortizado apresenta o seguinte detalhe para o Grupo e para o Banco:

Activos financeiros ao custo amortizado

  Grupo  Banco  

Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Instrumentos de dívida  

Emitido por entidades nacionais  

   Obrigações do Tesouro                534.587.319                555.071.219                534.587.319                555.071.219  

   Bilhetes do Tesouro             5.695.901.396             3.947.499.570             5.695.901.396             3.947.499.570  

           6.230.488.715             4.502.570.789             6.230.488.715             4.502.570.789  

Outros títulos     

   Acções               176.201.049                189.727.411                176.201.049                189.727.411  

              176.201.049                189.727.411                176.201.049                189.727.411  

             6.406.689.764             4.692.298.200             6.406.689.764             4.692.298.200  

No exercício em análise a rubrica dos activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral, apresenta o seguinte detalhe para o Grupo e para o Banco:

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral

No exercício em análise a rubrica dos activos financeiros com acordo de recompra, apresenta o seguinte detalhe para o Grupo e para o Banco

O movimento na imparidade dos activos financeiros ao custo amortizado e ao justo valor através do rendimento integral apresentou-se como segue:

Em termos de maturidade residual, os Activos financeiros distribuem-se do seguinte modo:

Activos financeiros ao custo amortizado

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21 

Maturidade de 1 mês                 5.906.965.661  963.799.190                5.906.965.661             963.799.190  

Maturidade superior a 1 mês < 6 meses             24.041.399.720  14.331.072.598            24.041.399.720             14.331.072.598  

Maturidade superior a 6 meses < 12 meses             4.561.586.084  13.257.516.474            4.561.586.084             13.257.516.474  

Maturidade superior a 12 meses             13.096.521.379  11.445.539.622            13.096.521.379             11.445.539.622  

            47.606.472.844            39.997.927.884            47.606.472.844            39.997.927.884  

Imparidade                (220.247.669)               (192.886.055)               (220.247.669)               (192.886.055) 

            47.386.225.175            39.805.041.829            47.386.225.175            39.805.041.829  

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21

Maturidade de 1 mês                 151.535.103                392.864.433                151.535.103                392.864.433  

Maturidade superior a 1 mês < 6 meses              4.326.311.564             3.083.303.931             4.326.311.564             3.083.303.931  

Maturidade superior a 6 meses < 12 meses                 1.274.185.857                558.615.054                1.274.185.857                558.615.054  

Maturidade superior a 12 meses                 654.657.240                657.514.782                654.657.240                657.514.782  

             6.406.689.764             4.692.298.200             4.692.298.200             4.692.298.200  

             6.406.689.764             4.692.298.200             4.692.298.200             4.692.298.200  

 

7.12 CRÉDITO A CLIENTES
Em termos consolidados, o crédito a clientes apresenta-se como segue:

Em termos individual, o crédito a clientes apresenta-se como segue:

Em 30 de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021, a estrutura sectorial da carteira de crédito do Banco é a seguinte:

Grupo  

  Jun-22  Dez-21  

 Moeda Nacional  Moeda 

Estrangeira  

Total  Moeda Nacional  Moeda 

Estrangeira  

Total 

       
Crédito a residentes        

Empresas        

  Empréstimos     13.031.810.368    11.515.537.503    24.547.347.871    14.688.010.746     11.967.950.753    26.655.961.498  

  Créditos em conta corrente      1.774.156.687      1.282.765.597       3.056.922.285      2.345.816.688      1.704.238.136      4.050.054.824  

  Locação financeira-mobiliário          697.753.376                            -           697.753.376         736.828.698                            -           736.828.698  

  Locação financeira-imobiliário       2.357.139.822                            -        2.357.139.822      2.917.673.546                             -        2.917.673.546  

  Cartões de crédito         197.191.960                            -           197.191.960          172.079.082                            -           172.079.082  

  Desconto de letras e livranças         246.668.581         144.563.075         391.231.656          237.214.030                                    490.074.777  

  Descobertos bancários         461.116.607          165.112.100          626.228.707         454.096.915          353.994.796      808.091.710  

   18.765.837.400     13.107.978.275    31.873.815.676     21.551.719.705     14.279.044.431     35.830.764.136  

Particulares        

  Habitação      1.665.188.355         144.406.568      2.003.783.456      2.009.027.494          218.314.169      2.227.341.663  

  Consumo    21.057.778.396           2.978.803    19.548.793.224    15.158.947.678           18.280.350   15.177.228.028  

  Outros créditos       1.251.277.465                            -        1.497.374.292      1.777.335.326                             -        1.777.335.326  

    23.974.244.216          147.385.371    24.121.629.587    22.880.131.030          169.819.942    23.049.950.972  

    42.740.081.616     13.255.363.646     55.995.445.263    44.431.850.735     14.448.864.374    58.880.715.108  

Juros a receber, líquidos de rendimentos 
diferidos 

                 
1.328.005.841  

                    
256.108.780  

                 
1.584.114.621  

                 
1.501.753.745  

                    
139.072.775  

                 
1.640.826.520  

      57.579.559.884      60.521.541.628  

Comissões associadas ao custo  
amortizado (líquidas)  

                     
(71.395.053) 

                     
(32.742.266) 

                   
(104.137.319) 

                     
(85.333.534) 

                     
(26.246.870) 

                   
(111.580.404) 

Crédito e juros vencidos     14.853.417.033         1.542.997.851   16.396.414.884     14.273.935.252         607.665.532     14.881.600.784  

Imparidade (Nota 9.8)      (9.417.780.929)      
(9.392.352.303) 

      64.454.056.520      65.899.209.705  

 

252.860.747    

Banco 

 Jun-22  Dez-21  

 Moeda Nacional  Moeda 
Estrangeira  

Total  Moeda Nacional  Moeda 
Estrangeira  

Total 

       
Crédito a residentes        

Empresas        

  Empréstimos   13.031.810.368    11.515.537.503   24.547.347.871   14.688.010.746    11.967.950.753   26.655.961.498  

  Créditos em conta corrente      1.940.552.384     1.282.765.597      3.223.317.981     2.522.479.994      1.704.238.136     4.226.718.130  

  Locação financeira - mobiliário         697.753.376                           -         697.753.376         736.828.698                           -           736.828.698  

  Locação financeira - imobiliário      2.357.139.822                           -       2.357.139.822     2.917.673.546                            -       2.917.673.546  

  Cartões de crédito         197.191.960                            -          197.191.960         172.079.082                           -           172.079.082  

  Desconto de letras e livranças        246.668.581        144.563.075         391.231.656         237.214.030                            252.860.747        490.074.777  

  Descobertos bancários         461.116.607        165.112.100        626.228.707        454.096.915         353.994.796      808.091.710  

   18.932.233.097   13.107.978.275   32.040.211.373    21.728.383.011   14.279.044.431    36.007.427.442  

Particulares        

  Habitação     1.665.188.355        144.406.568      1.809.594.923      1.844.853.762        158.929.694     2.003.783.456  

  Consumo   21.057.778.396          2.978.803   21.060.757.199   19.537.902.976          10.890.248   19.548.793.224  

  Outros créditos     1.251.277.465                          -       1.251.277.465     1.497.374.292                           -       1.497.374.292  

   23.974.244.216        147.385.371    24.121.629.587   22.880.131.030        169.819.942    23.049.950.972  

   42.906.477.313   13.255.363.646    56.161.840.960   44.608.514.041    14.448.864.374    59.057.378.414  

Juros a receber, líquidos de rendimentos 
diferidos 

                 
1.329.947.987  

                    
256.108.780  

                 
1.586.056.767

  57.747.897.727 

 
                 

1.502.696.374  
                    

139.072.775  
                 

1.641.769.149  

          60.699.147.563  

Comissões associadas ao custo 
amortizado (líquidas)  

                     
(71.395.053) 

                     
(32.742.266) 

                   
(104.137.319) 

                     
(85.333.534) 

                     
(26.246.870) 

                   
(111.580.404) 

Crédito e juros vencidos    14.853.417.033         1.542.997.851   16.396.414.884    14.273.935.252         607.665.532    14.881.600.784  

Imparidade do crédito      (9.417.780.929)     (9.392.352.303) 

     64.622.394.363      66.076.815.640  

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

      

Agricultura e Pescas                1.237.427.069 
 

            1.345.405.020 
 

             1.237.427.069 
 

             1.345.405.020 
 

Indústria                  1.510.416.756               826.201.275                  1.510.416.756               826.201.275  

Energia                2.921.457.147              3.326.822.382               2.921.457.147              3.326.822.382  
Construção                6.347.789.137              7.053.158.215               6.347.789.137               7.053.158.215  
Hotelaria e Turismo                1.792.432.941               1.967.914.635               1.792.432.941               1.967.914.635  

Comércio e Serviços              11.121.491.281 
 

           12.463.095.197 
 

          11.121.491.281 
 

           12.463.095.197 
 

Transportes              10.853.837.734             11.135.957.957             10.853.837.734           11.135.957.957  
Instituições Financeiras não monetárias                   179.817.423                  196.691.093                  179.817.423                  196.691.093  

Particulares             29.163.130.870             27.651.444.295            29.163.130.870             27.651.444.295  
Outros               7.264.059.789 

 
            7.795.625.822 
 

            7.430.455.486 
 

            7.972.289.128 
             

72.391.860.147  
          

73.762.315.892  
           

72.558.255.844  
           

73.938.979.198        

Juros a receber, líquidos de rendimentos diferidos               1.584.114.621              1.640.826.520               1.586.056.767              1.641.769.149  

Comissões associadas ao custo amortizado (líquidas)                  (104.137.319)                (111.580.404)               (104.137.319)                (111.580.404) 

Imparidade do crédito             (9.417.780.929)             (9.392.352.303)            (9.417.780.929)             (9.392.352.303) 
              

64.454.056.520  
          

65.899.209.705  
           

64.622.394.363  
           

66.076.815.640  

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21    

   Saldo em 1 de Janeiro  

   
Reforço líquido da imparidade no ano

 
192.886.055  125.416.802  192.886.055 125.416.802  

 

32.000.064  69.417.715  32.000.064 69.417.715  

   Utilizações  (4.638.450)  (1.948.462)  (4.638.450) (1.948.462)  

                220.247.669             192.886.055                220.247.669             192.886.055  

82 999 1224

84 092 1224

87 092 1224

faladaki@bci.co.mz

+258 

+258 

+258 

Atendimento 24h todos os dias

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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7.13 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
A rubrica Propriedades de Investimento apresentou a seguinte evolução, relativa a valores brutos e depreciações, nos períodos findos em 30 Junho de 2022 e 31 
de Dezembro de 2021:

O movimento ocorrido nas Propriedades e equipamentos e activos de direito de uso tangíveis do Grupo durante os exercícios em análise foi o seguinte:

7.14 PROPRIEDADES E EQUIPAMENTOS E ACTIVOS DE DIREITO DE USO
Em 30 de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

O movimento ocorrido nas Propriedades e equipamentos e activos de direito de uso do Banco durante os exercícios em análise foi o seguinte:

Depositar dinheiro
a Qualquer Hora

ATM de Depósito

P
U
B

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21

Imóveis em uso  5.845.660.584 5.904.355.883            5.838.840.536             5.897.535.835  

Activos do direito de uso  1.157.622.924 1.236.354.707            1.304.783.919             1.439.641.852  

Equipamento     

  Mobiliário e material  446.828.870 445.131.230               446.156.550                444.458.910  

  Maquinas e ferramentas  139.883.355 136.047.409               139.883.355                136.047.409  

  Equipamento informático  1.898.137.770 1.887.703.172            1.895.492.078             1.885.057.480  

  Instalações interiores  12.320.903 12.320.903                 12.320.903                  12.320.903  

  Veículos  494.214.401 466.358.094               483.274.109                455.417.802  

  Equipamento de segurança  376.463.746 376.553.492               376.463.746                376.553.492  

  Outros equipamentos  1.565.987.959 1.557.668.576            1.564.326.498             1.556.000.402  

Outros activos tangíveis  12.564.881 12.564.881                 12.564.881             12.564.881  

Activos em curso  536.683.547 673.636.114               474.017.849                308.956.985  

            12.486.368.940                        12.708.694.461            12.548.124.424            12.524.555.951  

Depreciação acumulada             (5.565.586.532)           (5.354.817.321)            (5.616.812.602)           (5.432.996.796) 

Imparidade acumulada                (472.454.753)              (472.454.753)              (472.454.753)              (472.454.753) 

             6.448.327.656             6.881.422.387             6.458.857.069             6.619.104.402  

 

Movimentos durante o período de passivos de locação (incluídos em 'Outros passivos' na Nota 7.19):

7.15 ACTIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica apresentava a seguinte decomposição em 30 de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021:

 Jun-22  Dez-21  

Em 1 de Janeiro        984.797.515        1.219.755.845  

Adições                               -     -  

Acréscimo de juros              26.208.858          64.052.664  

Pagamentos          55.622.566      (299.010.994)  

Saldo no fim do periodo           1.066.628.940    984.797.515  

 

  Grupo  Banco 

  Jun-22 Dez-21  Jun-22  Dez-21  

Sistema automático de tratamento de dados                 771.148.467                771.148.467                770.555.884                770.555.884  

Outros activos intangíveis                 423.823.634                423.823.634                423.823.634                423.823.634  

Activos intangíveis em curso                 217.278.417                183.202.041                217.071.162                182.994.786  

1.412.250.518  1.378.174.142  1.411.450.680  1.377.374.304  

Amortização acumulada
 

(1.026.703.658) (957.003.612) (1.025.932.077) (956.249.232) 

Imparidade acumulada  (12.994.729) 
(12.994.729)  (12.994.729) (12.994.729)   

                372.552.131                408.175.801                372.523.874                408.130.343  

 

Em 30 de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021, a maturidade residual do crédito vincendo incluindo os juros já decorridos apresentava a seguinte estrutura:

No mesmo período, a antiguidade do crédito e juros vencidos apresenta a seguinte estrutura:

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Até três meses            2.414.011.168           3.973.953.930           2.414.011.168           3.973.953.930  

Superior a três meses e inferior a um ano            3.693.911.056           3.318.181.949           3.862.248.899           3.495.787.884  

Superior a um ano e inferior a cinco anos           32.619.447.289          28.740.971.888          32.619.447.289          28.740.971.888  

Superior a cinco anos           18.852.190.371          24.488.433.860          18.852.190.371          24.488.433.860  

          57.579.559.884          60.521.541.627          57.747.897.727          60.973.680.419  

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Até três meses            5.381.530.644           4.435.475.175           5.381.530.644           4.435.475.175  

De três a seis meses            1.668.656.598              1.127.976.829           1.668.656.598              1.127.976.829  

De seis meses a um ano               1.093.795.915           609.639.933              1.093.795.915           609.639.933  

De um a três anos            1.990.149.376           7.913.158.040           1.990.149.376           7.913.158.040  

Mais de três anos               6.262.282.352              795.350.808              6.262.282.352              795.350.808  

          16.396.414.884          14.830.714.605          16.396.414.884          14.881.600.785  

 

A Imparidade de crédito apresenta a seguinte evolução:

  Grupo  Banco 

  Jun-22  Dez-21 Jun-22 Dez-21

Saldo em 1 de Janeiro                9.392.352.303                8.387.424.846                9.392.352.303  8.387.424.846 

Utilizações                 (526.120.734) (1.227.705.254)               (526.120.734)  (1.227.705.254)

Reforço líquido da imparidade no ano

Saldo no fim do período

                551.549.360  2.232.632.711 551.549.360 2.232.632.711 

9.417.780.929  9.392.352.303 9.417.780.929 9.392.352.303 

Amortização acumulada
 

Da qual:
 

5.510.622.554  5.535.500.898 5.510.622.554 5.535.500.898 

Imparidade acumulada  3.907.158.375  3.856.851.405 3.907.158.375 3.856.851.405 

                9.417.780.929                511.778.699                408.130.343  9.392.352.303  

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21

Valor Bruto       

Aquisições  

Início do período  

            302.000.000                -             -                -

1.186.781.227 1.316.534.663 876.368.746 1.006.122.182 

 

Alienações e abates                (417.711.519)                                             (400.281.337)                              (341.218.094)    

Reclassificações                 400.281.337                211.464.658                400.281.337                211.464.658  

             1.471.351.045             1.186.781.227                876.368.746             876.368.746  

Depreciação acumulada       

Início do período                 122.877.296                  104.476.131                  81.132.027                  67.573.747  

Depreciação do período                   34.170.785                  85.154.708                  29.687.518                  82.050.583 

Alienações e abates                  (68.466.946)                               (19.281.419)                    (68.466.946)                              (19.281.419)

Reclassificações                  68.466.034                  (47.472.124)                 68.466.946                  (49.210.884) 

                157.047.169                122.877.296                  110.819.545                  81.132.027  

             1.314.303.876             1.063.903.931                765.549.201                795.236.719  

 

(341.218.094)

  Imóveis em 
uso  

Equipamento  Outros activos 
tangíveis  

Activos em 
curso 

Activos do 
direito de uso  

Total  

Custo         

1 de Janeiro de 2021     5.771.232.436    4.532.983.298          1.066.008.254      764.312.069       1.439.691.531  13.574.227.588  

Aquisições            -         28.056.446                         -          763.489.669                          -        791.546.115  

Alienações e abates        -    (43.066.965)                         -                          -                           -   (43.066.965) 

Reavaliações        -    -                         -                          -                           (46.932.212)     (46.932.212) 

Reclassificações      48.158.970       (5.720.000)    (1.441.306.758)         (11.807.665)   (156.404.612)    (1.567.080.065)  

Transferências         84.964.477       369.530.097                      387.863.385       (842.357.959)                       -                           -   

31 de Dezembro de 2021     5.904.355.883     4.881.782.876    12.564.881       673.636.114     1.236.354.707  12.708.694.461  

Aquisições                          -            -                         -          (7.567.598)                         -          (7.567.598)  

Alienações e abates                                 (65.910.969) -                        -                           -          (126.160.969) 

Reavaliações                          -                           -                           -                            -         317.400      317.400  

Reclassificações          -         (23.343.232)       13.484.774    (79.055.898)  

Transferências          1.554.701       141.315.043       -     (142.869.744) -                        -     

31 de Dezembro de 2022      5.845.660.584     4.933.843.717        12.564.881       536.683.547    1.157.616.209  12.486.368.938         

 

Depreciação e imparidade acumulada        

 

1 de Janeiro de 2021       1.198.620.055     3.380.609.749                                                -          416.090.843    5.267.074.799  

Depreciação do exercício        125.364.359       387.291.254                         -                           -         202.819.325       715.474.937  

Imparidade do período         272.454.753                        -          250.018.118                         -                           -          22.436.635  

Alienações e abates                         -       (41.343.395)                        -                            -                           -        (41.343.395) 

Reavaliações                         -       -                        -                            -                           (91.553.033)        (91.553.033) 

Reclassificações             (4.353)         1.469.528                         -                           -         (46.283.044)         (44.817.870)  

31 de Dezembro de 2021      1.596.434.813     3.728.027.136       21.736.034                         -         481.074.091    5.827.272.074  

Depreciação do exercício         63.231.341       188.197.384                         -                           -          97.584.386       349.013.111  

 

Alienações e abates                          (4.518.750)      (58.139.692)                        -                           -                            -          (62.658.442)  

Reavaliações                           -                           -                           -                           -         (82.457.958)       (82.457.958) 

Reclassificações                 38.265            (11.055.259)                         -                            -         17.889.490       6.872.497  

30 de Dezembro de 2021     1.655.185.670     3.847.029.569                          21.736.034                         -         514.090.009    6.038.041.282         

 

Valor Líquido        

 

30 de Junho de 2022      4.190.474.913    1.086.814.148          (9.171.153)       536.683.547        643.526.200    6.448.327.656  

31 de Dezembro de 2021     4.307.921.069    1.153.755.740       (9.171.153)       673.636.114     755.280.617   6.881.422.387  

(88.914.357)

     (60.250.000)

271.754.152 

  Imóveis em 
uso  

Equipamento  Outros activos 
tangíveis  

Activos em 
curso  

Activos do 
direito de uso  

Total 

Custo         

1 de Janeiro de 2021        5.764.412.388     4.517.056.820           1.066.008.254        781.435.377   13.692.089.078  

Aquisições             -         28.056.446                          -          701.632.940              489.546.115  

Alienações e abates        -    (43.066.965)                          -                           -    

      1.642.978.676 

-  

                       -       (43.066.965)

Reavaliaçõe        -    -                          -                           -                                (46.932.212)       (46.932.212)

Reclassificações                    48.158.970      (5.720.000)       (1.441.306.758)         (11.807.665)                          (156.404.612)        1.567.080.065)  

Transferências        84.964.477             369.530.097                         387.863.385     (842.357.959)                         -                            -    

31 de Dezembro de 2021      5.897.535.835     4.865.856.398     12.564.881       308.956.985     1.439.641.852   12.524.555.951  

Aquisições                          -            -                          -          294.432.402                          -          294.432.402  

Alienações e abates                               (60.250.000      (65.910.969)                         -                           -                           -         (126.160.969)

Reavaliações                          -                           -                           -                            -         317.400       317.400  

Reclassificações           -              (23.343.232) -      13.498.205     (135.175.334)    (145.020.361) 

Transferências           1.554.701        141.315.043       -    (142.869.744)                        -    - 

31 de Dezembro de 2021      5.838.840.536     4.917.917.239          12.564.881        474.017.849     1.304.783.919   12.548.124.423  

        
Depreciação e imparidade acumulada         

1 de Janeiro de 2021         1.202.102.455    3.376.777.714          250.018.118                        -          483.062.673     5.311.960.960  

Depreciação do exercício         125.364.359        386.075.175                        -                         -         236.305.240        747.744.773  

Alienações e abates         -                              (40.319.916)   -                          -                           -             (40.319.916)  

Imparidade do período         272.454.753                         -          250.018.118                          -                           -                22.436.635  

Reavaliações                          -       -                        -                            -                           (91.553.033)       (91.553.033) 

Reclassificações            (4.353)          1.469.528                          -                          -              (46.283.044)     (44.817.870) 

31 de Dezembro de 2021      1.599.917.213    3.724.002.501        -                          -         581.531.836       5.905.451.549  

Depreciação do exercício        63.231.341        188.101.083                          -                          -              112.300.485        363.632.909  

Alienações e abates                           (4.518.750)         (58.139.692)                         -                           -                          -         (62.658.442) 

Reavaliações                          -                            -                            -                            -         (124.031.158)      (124.031.158) 

Reclassificações                 38.265                 (11.055.259)                          -                            -                17.889.490                6.872.497  

31 de Dezembro de 2022      1.658.668.070     3.842.908.632          -                          -               587.690.653    6.089.267.355 
        

Valor Líquido         

31 de Junho de 2021      4.180.172.466   1.075.008.607         12.564.881       474.017.849        717.093.266     6.458.857.068  

31 de Dezembro de 2020      4.297.618.622     1.141.853.897         12.564.881            308.956.985     858.110.017     6.619.104.402  

 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O movimento na imparidade apresentou-se como segue:

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21
 

Saldo em 1 de Janeiro       

  Reforço líquido da imparidade no ano                98.728.556                1.130.066.344                98.728.556                1.130.066.344 

921.499.496               278.672.269 916.893.206 274.065.979 

 

  Utilizações                       (3.547.423)                       (487.239.117)                      (3.547.423)                      (487.239.117)  

                1.016.680.629                921.499.496                1.012.074.339                916.893.206  

 

  Grupo   Banco  

  Jun-22  Dez-21  Jun-22 Dez-21  
 

Recursos de Bancos Centrais       

  Empréstimos                 160.043.999                202.960.096                160.043.999                202.960.096  

  Juros a pagar                       369.179                       511.324                      369.179                      511.324  

                160.413.178                203.471.420                160.413.178                203.471.420  

 

Grupo  Banco  

Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Devedores e outras aplicações  

  Devedores empresas do grupo -    -     387.690.521 386.686.891 

  Outros devedores residentes 1.316.132.057  1.400.427.026  1.385.206.267 1.477.391.243 

  Devedores não residentes 137.543.482  149.057.121  136.623.482 148.137.121 

           1.453.675.539 1.549.484.147             1.909.520.270 2.012.215.255  

Rendimentos a receber  

  Outros rendimentos a receber 53.194.470  56.949.424                  53.194.470 56.949.424  

53.194.470 56.949.424                  53.194.470 56.949.424  

Despesas com encargos diferidos  

  Rendas  26.411.037 10.024.286  8.611.282 10.102.038 

  Seguros  8.711.900 16.923.515  8.711.900 16.923.515 

  Outras Despesas com encargos diferidos  238.723.599 125.651.794  238.723.599 125.651.794 

 273.846.536 152.599.595                256.046.781 152.677.347  

Outras contas de regularização  

  Contas de compensação 2.018.657.699 2.680.445.546  2.018.657.699 2.680.445.546 

  Outras contas internas 313.963.777 618.884.194  312.958.777 617.879.194 

            2.332.621.476            3.299.329.740             2.331.616.476 3.298.324.740 
 

Imparidade (1.016.680.629) (921.499.496)  (1.012.074.339) (916.893.206)  

3.096.205.630 4.136.863.410             3.538.303.658 4.603.273.560 

Nos exercícios em análise, os Activos intangíveis em curso referem-se, essencialmente, a despesas incorridas com o desenvolvimento de aplicações informáticas 
e projectos de desenvolvimento que não tinham ainda entrado em funcionamento nestas datas.

7.16 OUTROS ACTIVOS
A rubrica de Outros activos apresenta a seguinte composição: 

7.17 RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
A rubrica de recursos de Bancos Centrais tem a seguinte composição:

A rubrica de recursos de outras instituições de crédito tem a seguinte composição:

7.18 RECURSOS DE CLIENTES
O Grupo tem a seguinte composição para esta rubrica: 

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Recursos de instituições de credito no pais       

  Depósitos                 354.637.784                294.048.143                354.637.784                294.048.143  

  Juros a pagar                   19.192.317                  22.266.893                  19.192.317                  22.266.893  

                373.830.101                316.315.036                373.830.101                316.315.036  

Recursos de instituições de credito no estrangeiro       

  Depósitos                 641.439.929                611.035.045                641.439.929                611.035.045  

  Empréstimos                 -                203.247.890                -                203.247.890  

  Juros a pagar                     2.220.113                    8.093.472                    2.220.113                    8.093.472  

                643.660.042                822.376.407                643.660.042                822.376.407  

             1.017.490.143             1.138.691.443             1.017.490.143             1.138.691.443  

 

Jun-22 Dez-21

Moeda Nacional  Moeda 
Estrangeira  

Total Moeda 
Nacional  

Moeda 
Estrangeira  

Total 

Depósitos a ordem 

 

73.576.447.278 15.098.022.420 

 

88.674.469.698 15.509.478.904 70.245.718.392 85.755.197.296 

Depósitos com pré-aviso 56.657.196 38.482.657 95.139.853 48.564.987 

40.171.956.698 

38.713.158 87.278.145 

Depósitos a prazo

  

41.163.886.357 22.042.061.675 

 

63.205.948.032 19.462.809.151 59.634.765.849 

Outros depósitos

 

- -

   

- 557.436.402 - 557.436.402 

Cheques e ordens a pagar 
 

190.863.439 
 

4.408.396 
 

195.271.835 216.414.512 7.001.206 223.415.718 

114.987.854.270  37.182.975.148  152.170.829.418  111.240.090.991    35.018.002.419    146.258.093.410  

Juros a pagar
 

355.321.005  71.660.057 
 

426.981.062  238.547.139 34.738.782 
 

273.285.921  

115.343.175.275  37.254.635.205  152.597.810.480  111.478.638.130    35.052.741.201  146.531.379.331  

Jun-22 Dez -21 

 Moeda Nacional  Moeda 

Estrangeira  

Total Moeda 

Nacional  

Moeda 

Estrangeira  

Total 

Depósitos a ordem 
 

73.608.658.310 88.706.680.787 70.278.075.704 15.509.478.958 85.787.554.662 

Depósitos com pré-aviso  56.657.196 38.482.657 

22.042.061.675 

15.098.022.477 

95.139.853 48.564.987 38.713.158 87.278.145 

Depósitos a prazo 41.163.886.357 63.205.948.032 40.171.956.698 19.462.809.151 59.634.765.849 

Outros depósitos

Cheques e ordens a pagar

- - - 557.436.405 - 557.436.405 

190.863.439 4.408.396 195.271.835 216.414.512 7.001.206 223.415.718 

115.020.065.302  37.182.975.205  152.203.040.507  111.272.448.306    35.018.002.473  146.290.450.779 

Juros a pagar 355.321.005 71.660.057 426.981.062 238.547.139 34.738.782 273.285.921 

115.375.386.307 37.254.635.262 152.630.021.569 111.510.995.445    35.052.741.255    146.563.736.700 

O Banco tem a seguinte composição para esta rubrica:

A maturidade residual das operações a prazo, incluindo os depósitos com pré-aviso, apresentava a seguinte estrutura:

  Grupo  Banco  

  Jun-22 Dez-21  Jun-22 Dez-21

Ate 1 mês             34.772.496.294            36.694.745.378            34.772.496.294            36.694.745.378  

Entre 1 e 3 meses              13.936.047.802            8.977.312.250             13.936.047.802            8.977.312.250  

Entre 3 meses e 1 ano             14.032.137.977            13.485.783.323            14.032.137.977            13.485.783.323  

Entre 1 e 3 anos                 229.890.606                245.199.441                229.890.606                245.199.441  

Superior 3 anos                 330.515.206                319.003.602                330.515.206                319.003.602  

            63.301.087.885            59.722.043.994            63.301.087.885            59.722.043.994  

 

7.19 OUTROS PASSIVOS
A rubrica de outros passivos apresenta a seguinte composição:

Grupo  Banco  

Jun-22  Dez-21 Jun-22 Dez-21

Credores

Fornecedores 221.855.419 197.223.021  221.855.419 197.223.021 

Passivos de locação (IFRS 16) 979.294.437 860.345.353  1.066.628.940 984.797.515 

Outros credores (28.023.484) 19.335.989  (28.023.484) 19.335.989 

Impostos retidos 175.165.830 192.721.236  174.001.808 191.673.390 

1.348.292.203 1.269.625.599  1.434.462.683 1.393.029.915  

Encargos a pagar  

Gastos com pessoal 419.771.198 393.979.109  419.761.251 392.673.271 

Rendas 14.887.307 2.184.870  15.117.307 2.414.870 

Outros encargos a pagar 4.339.700.959 2.177.395.988  4.339.586.162 2.175.366.857 

4.774.359.464 2.573.559.967             4.774.464.720 2.570.454.998  

Receitas com rendimentos diferidos  

  Outras receitas com rendimentos diferidos 223.123.893 249.068.746                223.123.893 249.068.746 

223.123.893 249.068.746                223.123.893 249.068.746  

Outras contas de regularização 

  Contas de compensação 1.940.550.457 1.012.595.859  1.940.550.457 1.012.595.859 

  Outras contas Internas 2.160.408.746 3.521.902.576  2.160.408.746 3.521.902.572 

4.100.959.203 4.534.498.435  4.100.959.203 4.534.498.431 

10.446.734.762 8.626.752.747  10.533.010.499 8.747.052.090 

A rubrica Outros Passivos inclui, fundamentalmente:

(i) Passivo de locação: encontra-se registado nesta rubrica o montante actualizado do passivo de locação (movimentos ocorridos durante o período);
(ii) Outros passivos: encontra-se registado nesta rubrica o montante relativo a operações com terceiros aguardando liquidação;
(iii) Gastos com pessoal: encontra-se registado nesta rubrica fundamentalmente o subsídio de férias a pagar no ano seguinte;
(iv) Outros encargos a pagar: são registados nesta rubrica os encargos a pagar relativos aos serviços prestados por diversos fornecedores;

7.20 PROVISÕES 
O movimento ocorrido nas Provisões durante os exercícios em análise foi o seguinte:

7.21 CAPITAL SOCIAL
A actual estrutura accionista do BCI – Banco Comercial e de Investimentos, S.A., decompõe-se da seguinte forma:

As contas do BCI são consolidadas pelo grupo Caixa Geral de Depósitos, S.A., entidade que controla o Banco.

7.22 RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS
O movimento ocorrido no Grupo durante o período em análise foi o seguinte:

  Jun-22 Dez-21

  Nº de acções  % Valor  Nº de acções  % Valor 

Accionista         

Caixa Participações, SGPS, S.A.             5.100.000.000  51,00%          5.100.000.000            510.000.000  51,00%          5.100.000.000  

Banco BPI, S.A.            356.731.952  35,67%          3.567.319.520            356.731.952  35,67%          3.567.319.520  

Caixa Geral de Depósitos, S.A.             105.074.967  10,51%          1.050.749.670            105.074.967  10,51%          1.050.749.670  

BCI (Acções Próprias)               27.806.020  2,78%             278.060.200              27.681.020  2,77%             276.810.200  

Outros                   387.061  0,04%                 3.870.610               512.061  0,05%               5.120.610  

         1.000.000.000  100%         10.000.000.000         1.000.000.000  100%         10.000.000.000  

 

  Grupo  Banco  

  Jun-22  Dez-21 Jun-22 Dez-21

Provisões para garantias e compromissos       

Em 1 de Janeiro                   152.943.601                 64.741.045                  152.943.601                  64.741.045  

Reforço líquido da provisão no período                   (9.718.435)                    87.437.246                  (9.718.435)                    87.437.246  

                                                                                                                            Ajustamentos                       125.117                               765.310                         125.117                               765.310    

                143.350.283                  152.943.601                143.350.283                  152.943.601  

Provisões para operações qualificadas       

Em 1 de Janeiro                   12.929.655                  12.929.655                  12.929.655                  12.929.655  

Reforço líquido da provisão no período                                -                                 -                                 -                                 -   

                                                                                             

 

                 12.929.655                  12.929.655                  12.929.655                  12.929.655  

Provisões diversas     

Em 1 de Janeiro                 324.143.497                349.045.500                324.143.497                349.045.500  

Reforço líquido da provisão no período                   -                63.067.467                  -                63.067.467  

Utilizações                  (11.561.037)                (47.729.733)                (11.561.037)                (47.729.733) 

Ajustamentos                  -                 (40.239.738)                 -                 (40.239.738)  

 

               312.582.460                324.143.497                312.582.460                324.143.497  

                468.862.397                490.016.752                468.862.397                490.016.752  

 Reserva Legal  Reservas de 
Justo valor  

Outras Reservas 
e Resultados 

Transitados  

Remensuração 
de ganhos e 

perdas actuariais  

Total 

Saldo 1 de Saldo 1 de Janeiro 2021          3.064.358.984 710.894          4.698.896.135              (41.749.808)         7.722.216.205  
Retenção de resultados 2020             400.753.779                                -            443.604.945                               -            844.358.724  

Prémio de compra de acções             - -            (73.986.457)                               -            (73.986.457)  

Outras transacções                                -   (41.693.459)              32.759.288            94.355.440            85.421.269  

Saldo 31 de Dezembro 2021           3.465.112.763                    (40.982.565)      5.101.273.911            52.605.632          8.578.009.741  

Saldo 1 de Janeiro 2021           3.465.112.763                    (40.982.565)     5.101.273.911            52.605.632         8.578.009.741  

Retenção de resultados 2021              1.561.010.018                                -              101.279.443                              -               1.662.289.461  
Prémio de compra de acções                                -                                  -              (2.928.750)                              -              (2.928.750)

Outras transacções                                -              (15.514.481)             26.770.153              -              11.255.672  

Saldo 30 de Junho 2022           5.026.122.781            (56.497.046)         5.226.394.757              52.605.632          10.248.626.124   
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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 insolvência é medido pelo rácio de solvabilidade. O Banco e os seus 

accionistas estão comprometidos em deter capital suficiente para manter o 
rácio de solvabilidade acima do mínimo exigido pelo Banco de Moçambique. 
Em 30 de Junho de 2022, o Rácio de solvabilidade era de 25,81% (2021: 23,12%). 
O mesmo manteve-se acima do recomendado pelo Banco de Moçambique, 

facto que comprova a solidez financeira do BCI.
Para esta melhoria, destaca-se a capacidade de geração interna de fundos 
próprios decorrentes dos lucros da actividade do Banco e do aumento 

considerável das reservas.

Risco de Mercado

Jun-22  Dez-21

   

Capital social             10.000.000.000  10.000.000.000 

Acções próprias                (278.060.202) (276.810.202)

 9.721.939.798            9.723.189.798  

 

Reservas de Justo valor   (56.497.044) (40.982.562)

Outras Reservas e Resultados Transitados             13.303.751.469  11.644.390.757 

Reservas de transição IFRS 9            (3.014.216.214)  (3.014.216.214)

 10.233.038.211            8.589.191.981  

Resultado do exercício              3.617.915.934            5.203.366.724 

            23.572.893.943  23.515.748.503 

 

Jun-22 Dez-21  

Fundos próprios de base

Capital realizado  10.000.000.000 10.000.000.000 

Prémios de Emissão de Capital 864.265.127 864.265.127 

Reservas, resultados retidos 12.516.401.548 10.854.112.087 

Reservas de reavaliação negativas, 
activos intangíveis e outros 
elementos dedutíveis

(3.734.292.062) (3.752.738.459)

Tier I Capital Total 19.646.374.613 17.965.638.755 

Outros  8.273.816  8.448.127 

Empréstimos subordinados - -

 

Tier II Capital total  8.273.816  8.448.127 

Dedução aos fundos próprios totais (629.659.471) (539.235.644)

  Fundos próprios elegíveis          19.024.988.958 17.434.851.237  

Activos ponderados pelo
risco de crédito

No balanço 66.190.525.001 

Fora do balanço 4.818.656.458 5.375.728.911 

66.976.535.346 

Risco Operacional 2.448.688.660 2.210.290.915 

Risco de Mercado 263.643.460 855.126.434 

Rácio de adequação de fundos
próprios de base (Tier I)

26,65% 23,82%

Rácio de adequação de fundos
próprios de base (Tier II)

0,01% 0,01%

Rácio de Solvabilidade 25,81% 23,12% 

Risco Operacional 

Jun-22  Dez-21

 Posições Líquidas Posições Líquidas 

 Longas  Curtas  Longas  Curtas  

DIVISAS:      

USD   255.626.897   -     839.140.728   -

EUR   -    9.138.514   -

ZAR  3.725.683  -   -  2.445.329 

GBP   571.076   -     3.571.084   -

DKK   157.384   -     495.886   -

JPY   23.733   -     445.799   -

NOK   245.839   -     505.669   -

SEK   157.252   -     570.808   -

CHF   916.699   -     670.148   -

AUD   -  96.033     587.798   -

CNY   2.218.897      -   -  106.760

Total    263.643.460   5.274.901   855.126.434   2.552.089 

Cobertura do Risco Cambial              263.643.460 855.126.434 

 

4.305.868   

Jun-22 Dez-21 

Ano n-2 Ano n-1 Ano n  Ano n-2 Ano n-1 Ano n 

Juros e Rendimentos Similares (+) 16.788.077.440   16.235.989.064  18.667.861.609  18.571.068.100    16.788.077.440 16.235.989.064  

Juros e Encargos Similares (-)  6.642.877.546  5.473.067.720   5.344.321.899  8.886.667.981      6.642.877.546     5.473.067.720  

Rendimentos de Instrumentos de Capital (+)  2.304.297     1.839.450  -           -                        2.304.297                1.839.450  

Comissões Recebidas (+)  2.908.221.975   2.686.557.999   3.471.160.044    2.602.571.623      2.908.221.975     2.686.557.999  

Comissões Pagas (-)  646.031.782   711.018.231   897.296.003       573.534.842         646.031.782        711.018.231  

Resultados de Operações Financeiras (+)  1.591.418.392   1.545.917.706   1.662.062.614    1.609.742.790      1.591.418.392     1.545.917.706  

Outros Resultados Operacionais (+)  738.119.493   1.039.141.747   1.349.714.556    818.046.326        738.119.493        1.039.141.747  

 Total das Actividades ao Método do Indicador Básico   
  14.739.232.269  15.325.360.015  18.909.180.922  14.141.226.017    14.739.232.269   15.325.3015  

 

Média para o Cálculo dos Requisitos Mínimos de Capitais 
 

                          16.324.591.068   14.735.272.767 
 Taxa de ponderação

 
15%

 
15%

Risco Operacional
     

2.448.688.660           
2.210.290.915  

 

 Reserva Legal  Reservas de 
Justo valor  

Outras Reservas 
e Resultados 

Transitados  

Remensuração 
de ganhos e 

perdas actuariais  

Total 

Saldo 1 de Janeiro 2021           3.063.216.007               710.894         4.701.705.231              (41.749.812)          7.723.882.320 
Retenção de resultados 2020              400.753.779                               -           485.880.358                              -            886.634.137  

Prémio de compra de acções              -                               -           (73.986.457)                             -            (73.986.457)  

Outras transacções                               -              (41.693.459)                             -             94.355.440          52.661.981  

Saldo 31 de Dezembro 2021          3.463.969.786                    (40.982.565) 5.113.599.132            52.605.628          8.589.191.981  

Saldo 1 de Janeiro 2021           3.463.969.786                    (40.982.565)         5.113.599.132            52.605.628         8.589.191.981  
Retenção de resultados 2021              1.561.010.018                               -              101.279.443                             -              1.662.289.461  
Prémio de compra de acções                                 -                                -              (2.928.750)                              -              (2.928.750)

Outras transacções                                -              (15.514.481)                             -                -               (15.514.481)  

Saldo 30 de Junho 2022          5.024.979.804            (56.497.046)        5.211.949.825              52.605.628          10.233.038.211   

O movimento ocorrido no Banco durante o período em análise foi o seguinte:

7.23 CAPITAL
O BCI mantém uma gestão activa de capital que lhe permite cobrir os riscos 
inerentes à sua actividade. A gestão do capital do Banco é feita através das 

regras e de acordo com os rácios e limites prudenciais estabelecidos pelo 

Banco de Moçambique, cumprindo integralmente com os requisitos mínimos 

impostos.

Gestão de capital 

O principal objectivo da gestão de capital é assegurar o cumprimento dos 

requisitos mínimos e a manutenção dos rácios saudáveis para assegurar 

a continuidade e sustentabilidade do negócio e maximizar o valor dos 
accionistas.

Mediante alterações das condições económicas e características de risco da 

actividade do Banco, a estrutura de capitais pode sofrer ajustamentos para 

melhor se adequar à nova situação. Os objectivos, as políticas e os processos, 
referentes à gestão de capital do banco foram reforçados significativamente, 
em particular no exercício de cálculo da adequação interna de capital no 
âmbito do ICAAP e de Stress Testing.

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

31-Dez-21

1 2 3 = 1 - 2 1 2 3 = 1 - 2 1 2 3 = 1 - 2

Valor Antes de 

Imparidade e 

Amortizações

Imparidade e 

Amortizações
Valor Líquido B=A-(C+D+E)

Valor Antes de 

Imparidade e 

Amortizações

Imparidade e 

Amortizações
Valor Líquido

Valor Antes de 

Imparidade e 

Amortizações

Imparidade e 

Amortizações
Valor Líquido

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 17.717.403.326 -  17.717.403.326 -  17.717.402.520 -  17.717.402.520 806 -  806 22.050.611.596

11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.492.186.919 -  4.492.186.919 (32.211.089) 4.492.183.360 -  4.492.183.360 32.214.648 -  32.214.648 7.912.650.489

153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos para negociação -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) Activos financeiros disponíveis para venda 6.406.689.760 -  6.406.689.760 -  6.406.689.760 -  6.406.689.760 -  -  -  4.692.298.190
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 43.507.442.580 399.380 43.507.043.200 -  43.507.442.580 399.380 43.507.043.200 -  -  -  32.378.318.850

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

(1) - 53010 - 53018 
Crédito a Clientes 73.861.954.773 9.417.780.930 64.444.173.843 (168.337.843) 74.030.292.616 9.417.780.930 64.612.511.686 -  -  -  65.899.279.668

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à maturidade 47.386.225.170 -  47.386.225.170 -  47.386.225.170 -  47.386.225.170 -  -  -  39.805.041.830

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  563.061.130

21 Derivados de cobertura -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda 1.770.546.800 524.591.150 1.245.955.650 -  1.770.546.800 524.591.150 1.245.955.650 -  -  -  1.177.880.520

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento 1.425.123.425 -  1.425.123.425 -  876.368.750 -  876.368.750 548.754.675 -  548.754.675 1.145.035.962

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 12.611.175.514 6.200.086.900 6.411.088.614 -  12.548.124.430 6.200.086.900 6.348.037.530 63.051.084 -  63.051.084 6.903.119.755

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 1.411.478.927 1.038.926.810 372.552.117 -  1.411.450.670 1.038.926.810 372.523.860 28.257 -  28.257 408.175.798

24 - 357 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 1 -  1 (460.059) 460.060 -  460.060 -  -  -  1

300 Activos por impostos correntes 532.595.068 -  532.595.068 -  526.021.030 -  526.021.030 6.574.038 -  6.574.038 482.011.413

301 Activos por impostos diferidos 59.837.502 -  59.837.502 -  57.999.550 -  57.999.550 1.837.952 -  1.837.952 50.663.329

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 

3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)
Outros Activos 1.919.424.916 1.012.074.340 907.350.576 (470.626.288) 2.361.522.944 1.012.074.340 1.349.448.604 28.528.260 -  28.528.260 4.668.538.417

Total do Activo 213.102.084.682 18.193.859.510 194.908.225.172 (671.635.278) 213.092.730.240 18.193.859.510 194.898.870.730 680.989.720 -  680.989.720 188.136.686.948

D. Outras actividades

Perímetro 

consolidação 

NIC/NIRF

MODELO I

Balanço - Contas Consolidadas (Activo)

Rubricas Activo

30-Jun-22

A. Perímetro consolidação NIC/NIRF
B. Ajustamentos 

C. Actividade bancária

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO I

Balanço - Contas Consolidadas (Passivo)

Rubricas

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 160.413.180 -  160.413.180 -  203.471.420

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação -  -  -  -  -  

43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -  -  -  -  -  

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito
998.935.440 (168.337.843) 998.935.440 168.337.843 911.307.560

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 152.597.810.481 (32.211.089) 152.630.021.570 -  146.736.710.011

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos -  -  -  -  -  

44 Derivados de cobertura -  -  -  -  -  

45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas -  -  -  -  -  

47 Provisões 468.862.390 -  468.862.390 -  490.016.750

490 Passivos por impostos correntes 627.908.540 -  622.762.540 5.146.000 17.407.637

491 Passivos por impostos diferidos 21.510.300 -  21.510.300 -  19.689.370

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital -  -  -  -  -  

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

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

5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos 16.410.776.116 (470.626.288) 16.423.471.356 457.931.048 16.208.681.243

Total de Passivo 171.286.216.448 (671.175.219) 171.325.976.776 631.414.891 164.587.283.991

55 Capital 10.000.000.000 (142.276.500) 10.000.000.000 142.276.500 10.000.000.000

602 Prémios de emissão 864.265.130 -  864.265.130 -  864.265.130

57 Outros instrumentos de capital -  -  -  -  -  

-56 Acções próprias (278.060.200) -  (278.060.200) -  (276.810.200)

58 + 59 Reservas de reavaliação (56.497.040) -  (56.497.040) -  (40.982.570)

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 9.440.858.043 134.408.950 9.425.270.130 (118.821.037) 7.754.727.180

64 Resultado do exercício 3.644.035.300 3.617.915.934 26.119.366 5.217.000.866

-63 (Dividendos antecipados) -  -  -  -  -  

62 Interesses Minoritários 7.407.491 7.407.491 -  -  31.202.551

Total de Capital 23.622.008.724 (460.059) 23.572.893.954 49.574.829 23.549.402.957

Total de Passivo + Capital 194.908.225.172 (671.635.278) 194.898.870.730 680.989.720 188.136.686.948

30-Jun-22

31-Dez-21
Passivo

A. Perímetro de 

Consolidação 

NIC/NIRF

B. Ajustamentos 

B=A-(C+D+E)

C. Actividade 

bancária

E. Outras 

Actividades

31-Jun-21

Rubricas

A. Perímetro 

consolidação 

NIC/NIRF

B. Ajustamentos 

B=A-(C+D+E)

C. Actividade 

bancária

D. Outras 

actividades

Perímetro 

consolidação 

NIC/NIRF

79 + 80 Juros e rendimentos similares 10.183.919.546 (13.102.690) 10.197.022.180 56 8.929.825.759

66 + 67 Juros e encargos similares (2.827.711.541) 18.930.821 (2.833.539.672) (13.102.690) (2.626.977.809)

Margem financeira 7.356.208.005 5.828.131 7.363.482.508 (13.102.634) 6.302.847.950

82 Rendimentos de instrumentos de capital 11.638.512 -  11.638.512 -  -  

81 Rendimentos com serviços e comissões 1.833.949.616 (15) 1.833.949.631 -  1.577.992.283

68 Encargos com serviços e comissões (470.850.841) 15 (470.828.679) (22.177) (414.454.496)

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 

836 (1) + 838 + 83900 + 83910

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

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 5.672.000 -  5.672.000 -  1.733.060

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 972.416.210 -  972.416.210 -  739.630.080

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 47.757.700 -  47.757.700 -  3.258.980

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 

835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848

Outros resultados de exploração 345.656.839 (20.544.231) 319.696.484 46.504.586 363.801.016

Produto bancário 10.102.448.041 (14.716.100) 10.083.784.366 33.379.775 8.574.808.873

70 Custos com pessoal (2.257.254.401) -  (2.255.297.705) (1.956.696) (2.131.794.555)

71 Gastos gerais administrativos (1.586.692.274) -  (1.585.933.026) (759.248) (1.529.540.850)

77 Amortizações do exercício (452.883.940) 14.716.100 (463.003.272) (4.596.768) (407.638.956)

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 9.718.435 -  9.718.435 -  (35.334.488)

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 

7631 + 765 +766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 -

8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (583.504.698) -  (583.504.698) -  (754.077.080)

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações (110.107.347) -  (110.107.347) -  (676.817.000)

Resultados antes de impostos 5.121.723.816 -  5.095.656.753 26.067.063 3.039.605.944

650 (1.477.740.819) -  (1.477.740.819) -  (773.332.639)

651 -  -  -  -  

74 - 86

Impostos

Correntes

Correção de imposto relactivos a exercicios anteriores

Diferidos 52.303 -  -  52.303 112.306

640
Resultados após impostos 3.644.035.300 -  3.617.915.934 26.119.366 2.266.385.611

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400    Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

641 Interesses minoritários -  

Resultados consolidados do exercício 3.644.035.300 -  3.617.915.934 26.119.366 2.266.385.611

30-Jun-22

MODELO II

Demonstração de Resultados - Contas Consolidadas

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 160.413.180 203.471.420

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação -                            -                            

43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -                            -                            

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito 998.935.440 911.307.560

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 152.630.021.570 146.769.067.380

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos -                            -                            

44 Derivados de cobertura -                            -                            

45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas -                            -                            

47 Provisões 468.862.390 490.016.750

490 Passivos por impostos correntes 622.762.540       -                            

491 Passivos por impostos diferidos 21.510.300 19.689.370

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital -                            -                            

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

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 16.423.471.356 16.226.151.186

Total de Passivo 171.325.976.776 164.619.703.666

Capital

55 Capital 10.000.000.000 10.000.000.000

602 Prémios de emissão 864.265.130 864.265.130

57 Outros instrumentos de capital -                                -                                

-56 Acções próprias (278.060.200) (276.810.200)

58 + 59 Reservas de reavaliação (56.497.040) (40.982.570)

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 9.425.270.130 7.765.909.420

64 Resultado do exercício 3.617.915.934 5.203.366.724

-63 (Dividendos antecipados) -                                -                                

62 Interesses minoritários -                                -                                

Total de Capital 23.572.893.954 23.515.748.504

Total de Passivo + Capital 194.898.870.730 188.135.452.170

MODELO III

Rubricas Passivo 30-Jun-22 31-Dez-21

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Valor antes
de provisões,
imparidade

e amortizações

Provisões, imparidade
e amortizações

 Valor Líquido 

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 17.717.402.520 -                                  17.717.402.520 22.050.610.790

11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.492.183.360 -                                  4.492.183.360 7.912.646.930

153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos para negociação -                           -                                  -                              -                             

153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados -                           -                                  -                              -                             

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) Activos financeiros disponíveis para venda 6.406.689.760 -                                  6.406.689.760 4.692.298.190

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 43.507.442.580 399.380 43.507.043.200 32.378.318.850
14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 

5210 (1) - 53010 - 53018 

Crédito a Clientes 74.030.292.616 9.417.780.930 64.612.511.686 66.076.885.603

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à maturidade 47.386.225.170 -                                      47.386.225.170 39.805.041.830

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra - -                                      - 563.061.130          

21 Derivados de cobertura -                               -                                      -                              -                             

25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda 1.770.546.800 524.591.150 1.245.955.650 1.177.880.520

26 - 3581 (1) - 3602 (1) Propriedades de investimento 876.368.750 -                                  876.368.750 876.368.750

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 12.548.124.430 6.200.086.900 6.348.037.530 6.537.972.370

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 1.411.450.670 1.038.926.810 372.523.860 408.130.340

24 - 357 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 460.060 -                                  460.060 460.060

300 Activos por impostos correntes 526.021.030 -                                  526.021.030 471.950.560

301 Activos por impostos diferidos 57.999.550 -                                  57.999.550 48.877.680
12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 

3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)

Outros Activos 2.361.522.944 1.012.074.340 1.349.448.604 5.134.948.567

Total de activos 213.092.730.240 18.193.859.510 194.898.870.730 188.135.452.170

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)

Rubricas Activo

30-Jun-22

31-Dez-21

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



PUBLICIDADE 11Sexta-feira, 29 de Julho de 2022

BCI - Demonstrações Financeiras - Junho 2022 11

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS
As presentes demonstrações financeiras anuais do Banco Comercial e de Investimentos, SA, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 28 de Fevereiro de 2022 e vão assinadas em seu nome, por:

                                 Francisco Pinto Machado Costa               Pedro Ferraz Correia dos Reis

                  (Presidente da Comissão Executiva)                   (Administrador com o Pelouro Financeiro)
                  ______________________________       ________________________________________

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Rubricas 30-Jun-22 30-Jun-21

79 + 80 Juros e rendimentos similares 10.197.022.180 8.942.511.508
66 + 67 Juros e encargos similares (2.833.539.672) (2.636.124.991)

Margem financeira 7.363.482.508 6.306.386.517

82 Rendimentos de instrumentos de capital 11.638.512 -  

81 Rendimentos com serviços e comissões 1.833.949.631 1.577.992.327

68 Encargos com serviços e comissões (470.828.679) (413.209.086)
- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910 Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados -  -  
- 694 + 834+832 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 5.672.000 1.733.060
- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 972.416.210 739.630.080
- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 47.757.700 3.258.980
- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 319.696.484 360.112.877

Produto bancário 10.083.784.366 8.575.904.755
70 Custos com pessoal (2.255.297.705) (2.129.930.978)
71 Gastos gerais administrativos (1.585.933.026) (1.528.900.686)
77 Amortizações do exercício (463.003.272) (421.155.354)
784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 9.718.435 (35.334.488)
760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 

8724 - 8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações (583.504.698) (754.077.080)

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações (110.107.347) (676.817.000)

Resultados antes de impostos 5.095.656.753 3.029.689.169

Impostos
650    Correntes (1.477.740.819) (773.332.639)
651    Correção de imposto relactivos a exercicios anteriores -  -  

74 - 86    Diferidos -  -  

640 Resultados após impostos 3.617.915.934 2.256.356.530

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400    Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

Demonstração de Resultados - Contas Individuais

MODELO IV
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Atendimento 24h todos os dias
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