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Os trabalhos de reabilitação da linha poderão ser concluídos no primeiro trimestre do próximo ano

O REPRESENTANTE-RESI-
DENTE do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em Mo-
çambique, Alexis Mayer, de-
fende que a continuação e o 
fortalecimento das reformas 
é crucial para a economia de 
Moçambique.

Falando quinta-feira, em 
Maputo, no quadro de um 
encontro de reflexão com os 
empresários nacionais, Mayer 
sustentou que neste momento 
a sua instituição definiu como 
prioridades a diversificação 
da economia, o investimento 
no capital humano e infra-es-
truturas bem como a melhoria 
da qualidade e capacidade das 
instituições, para além do Gás 
Natural Liquefeito (GNL). 

Esclareceu que o Progra-
ma do Governo, com o apoio 
do FMI, visa aprofundar algu-
mas das reformas necessárias, 
tais como o reforço da esta-
bilidade macro-económica, 
para que ela seja sustentável 
e consistente com o cresci-
mento inclusivo com vista à 

redução da pobreza e desi-
gualdades, reformas macro-
-críticas, medidas estruturais
e sociais, entre as quais a ges-
tão das finanças públicas, go-
vernação e redes de protecção 
social.

No mesmo encontro, o 
presidente da Associação de 
Comércio, Indústria e Ser-
viços (ACIS), Luís Magaço, 
destacou a importância da re-
toma do apoio do FMI a Mo-
çambique, considerando-a, 
a par de outros, um sinal que 
poderá influenciar positiva-
mente a recuperação da eco-
nomia nacional.

“Temos experimentado 
a restituição do clima de paz 
nas regiões centro e norte, 
o alívio de medidas restriti-
vas, no âmbito da contenção
da pandemia da Covid-19 e a
retoma dos projectos de pe-
tróleo e gás no Norte do país”,
disse Magaço. 

Justificou que ao eleger 
este tema sobre a Retoma do 
Apoio do FMI a Moçambique, 

a sua organização pretende 
que os empresários tenham 
noções sobre o meio onde 
actuam. “Estamos convictos 
de que esta actividade que 
realizamos ajudará muito às 
empresas nas decisões estra-
tégicas que tiverem que tomar 
adiante”, disse.

Já o representante do ban-
co Société Générale Moçam-
bique, Tomás Chale, defendeu 
que a recuperação da estabili-
dade macroeconómica nacio-
nal exige uma acção contínua 
e integrada numa abordagem 
holística por parte dos princi-
pais actores-chave do desen-
volvimento do país. 

“Todas estas peças são 
fundamentais para que, tra-
balhando em conjunto, pos-
samos transformar o enorme 
potencial de Moçambique em 
várias áreas, numa realida-
de demonstrada em termos 
de crescimento económico 
e desenvolvimento humano 
nas próximas décadas”, sali-
entou. 

A PROCURADORA-GERAL da República, Beatriz Buchili, 
reiterou esta semana que os ofendidos no processo das dí-
vidas não declaradas são o Estado e o povo moçambicanos, 
sendo por isso que Moçambique é o único país com jurisdi-
ção para julgar este caso.

Beatriz Buchili respondia, assim, aos deputados da opo-
sição na Assembleia da República, que defendem a posição 
de que todos os arguidos envolvidos no processo devem ser 
julgados nos Estados Unidos.

Conforme explicou a PGR, a Constituição da República 
proíbe, terminantemente, a extradição de cidadãos nacio-
nais do território moçambicano. Por isso, segundo ela, há o 
dever de assegurar que qualquer cidadão nacional que tenha 
cometido crimes no país seja julgado em Moçambique, in-
dependentemente de onde se encontre, tal é o caso de Ma-
nuel Chang, antigo ministro das Finanças. 

Buchili disse ser por esta razão que se está a desenvolver 
esforços para permitir que respondam em território nacio-
nal.

“Não se percebe que deputados venham, agora, tomar 
posição contrária a esta norma constitucional, defendendo a 
extradição de cidadãos moçambicanos para os Estados Uni-
dos da América para serem julgados por crimes cometidos em 
território nacional. Parece-nos contraditória a vossa posição 
sobre este caso e a defesa do povo moçambicano, enquanto 
seu representante nesta Magna Casa”, observou a magistrada. 
Lembrou que as autoridades norte-americanas absolveram 
o único réu por elas julgado por se ter comprovado que não
tinham jurisdição para o efeito. 

A Procuradora-Geral da República questionou as vanta-
gens que Moçambique terá com o julgamento dos réus nos 
Estados Unidos pois, como disse, o julgamento naquela ju-
risdição é no interesse do Estado e dos cidadãos americanos 
e nunca do país e do seu povo.

FREDERICO JAMISSE,

Em Kampala

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
afirmou ontem, em 
Kampala, no mo-
mento de fazer o ba-

lanço da visita de Estado, que 
a cooperação entre Moçambi-
que e o Uganda está relançada. 

“Chegamos à conclusão 
de que o ambiente na rela-
ção bilateral é dos melhores 
e existe contactos entre nós, 
razão pela qual nesta visita es-
colhemos áreas, mesmo que 
poucas, que nos permitam 
realizações concretas para 
podermos dar um salto”, su-
blinhou Nyusi na conferência 
de imprensa que concedeu 
a jornalistas moçambicanos 
momentos antes de deixar a 
capital ugandesa de regresso a 
Maputo.

O Chefe do Estado disse 
que levava ao Uganda uma 
mensagem de agradecimen-
to do povo moçambicano, 
por tudo aquilo que o país da 
África Oriental tem feito por 
Moçambique. Nyusi falou das 
relações existentes, lembran-
do que Museveni e outros 
seus compatriotas receberam 
treinos em Montepuez (Cabo 
Delgado), sendo que nos últi-

PR NO BALANÇO DA VISITA AO UGANDA

Relançámos a cooperação

mos tempos eles têm apoiado 
Moçambique no combate ao 
terrorismo. “No combate ao 
terrorismo, há apoio e devo 
agradecer ao Presidente Mu-
seveni por aquilo que está a 
fazer”, disse.

Segundo o mais alto ma-

gistrado da nação, nesta visita 
foram revistos pontos de coo-
peração acordados na primei-
ra reunião da Comissão Mista, 
realizada em 1998, mas que 
depois não registaram avan-
ços. Nyusi acredita que dora-
vante muita coisa vai mudar. 

A nível da diplomacia, o 
Presidente da República re-
feriu que o Uganda reiterou 
o seu apoio incondicional à
candidatura de Moçambique
a membro não permanente
do Conselho de Segurança das
Nações Unidas. 

Afirmou que a visita serviu 
para a busca de experiências 
de gestão de projectos por 
parte dos veteranos de luta de 
libertação do Uganda. “Foi-
-nos apresentado um grupo
de combatentes que estão
a ser empoderados”, disse,

deixando clara a pretensão de 
replicar a experiência em Mo-
çambique.

Nyusi revelou ter aborda-
do também com o homólogo 
ugandês questões relaciona-
das com a sustentabilidade das 
Forças de Defesa e Segurança. 
“Eles (os ugandeses) têm pou-
cos recursos, mas criaram um 
movimento que torna a segu-
rança sustentável. E nesse as-
pecto devo agradecer ao Pre-
sidente Museveni pelo apoio 
que tem concedido”, subli-
nhou. 

Os dois estadistas discu-
tiram também parcerias nas 
áreas do turismo, transportes, 
comércio e indústria. Refe-
riu-se particularmente a esta 
última, lembrando que os 
ugandeses criaram uma zona 
industrial, a partir do nada, 
implantando fábricas que 
agora estão a contribuir para o 
desenvolvimento do país.

Sobre uma das fábricas, 
nomeadamente a de produção 
de tijoleira, o Presidente Nyu-
si disse que breve uma similar 
será implantada em Moçam-
bique. “Podemos montar a 
fábrica na Manhiça, por causa 
da matéria-prima (abundan-
te). O mercado está garanti-
do, incluindo o sul-africano”, 
afirmou.

“DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Moçambique
é único país 
com jurisdição 
para julgar o caso

DEFENDE O FMI

Continuação de reformas
é crucial para a economia

LINHA DE MACHIPANDA

Reabilitação decorre dentro das previsões
O PRESIDENTE do Conselho 
de Administração da Empre-
sa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), Mi-
guel Matabel, disse acreditar 
que as obras de reabilitação 
da linha-férrea de Machipan-
da, que liga o Porto da Beira e 
a zona fronteiriça com o Zim-
babwe, possam ser concluí-
das no primeiro trimestre do 
próximo ano.

Falando há dias ao “Notí-
cias”, Miguel Matabel asse-
gurou que neste momento a 
execução dos trabalhos situa-
-se em cerca de 60 por cento.

“A reabilitação da linha
de Machipanda continua e, 
como meta, queremos que no 
primeiro trimestre de 2023 
as obras estejam terminadas, 
conforme o projectado”, sus-
tentou.

Lançado em Agosto de 
2019, com a duração de dois 
anos, o projecto de reabilita-
ção da linha-férrea de Machi-
panda está avaliado em 200 
milhões de dólares.

A linha de Machipanda, 
com uma extensão de 318 
quilómetros, é crucial para o 

Centro do país e a economia 
do vizinho Zimbabwe. 

Entretanto, o transpor-
te de mercadorias via férrea 
neste corredor tem sido inefi-
ciente, pelo facto de os com-
boios levarem longas horas de 
viagem, dado que não podem 
exceder a velocidade de 30 
km/h por causa do estado da 
linha.

A empresa transporta 
anualmente cerca de 300 mil 
toneladas de produtos. 

Segundo fontes da com-
panhia, com a reabilitação 
da mesma poderão ser movi-
mentados até 300 milhões de 
toneladas por ano, o que re-
presentará um grande ganho 
para os CFM e seus clientes, 
principalmente os da Repú-
blica do Zimbabwe.

Enquanto executa as 
obras, a firma investe tam-
bém na aquisição de equipa-
mento circulante. Foi assim 
que em Fevereiro deste ano 
inaugurou quatro locomoti-
vas e 150 vagões, o que per-
mitiu o incremento da capa-
cidade de manuseio de carga 
na região.

Mais água para Mueda
Infecções por Covid-19
poderão aumentar no país

Lei impõe formação
de líderes religiosos

Mundo celebra Dia do Jazz

Silvino Moiane no Fórum 
Económico Japão-África 

Erosão ameaça destruir 
infra-estruturas no Lago

O ABASTECIMENTO de água no distrito de Mueda, 
província de Cabo Delgado, poderá registar melhorias 
nos próximos tempos. Para o efeito, o Fundo de Inves-
timento e Património do Abastecimento de Água (FI-
PAG) - Área Operacional de Pemba, anunciou o lan-
çamento de um concurso público para a contratação 
de um empreiteiro que vai executar as obras comple-
mentares do sistema de abastecimento do recurso para 
o Centro de Reassentamento de Eduardo Mondlane,
na vila de Mueda. Os trabalhos serão financiados pelo
Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF).

O MINISTRO da Indústria e Comércio, Silvino More-
no, participa próxima terça-feira, em Nairobi, a capi-
tal do Quénia, no Fórum Económico Público-Privado 
Japão-África, que tem como objectivo promover a 
cooperação entre empresas privadas das duas partes 
nas áreas do comércio, investimento, infra-estruturas 
e energia. Moreno será um dos oradores no tema so-
bre integração e industrialização em África. O evento 
realiza-se uma vez em cada três anos, juntando altos 
funcionários dos sectores público e privado do Japão 
e de África.

A EROSÃO lacustre ameaça destruir algumas in-
fra-estruturas sociais no distrito do Lago, pro-
víncia do Niassa. Em causa está a devastação de 
árvores e outros recursos que protegem os so-
los. O administrador do distrito do Lago, Dikson 
Chongo, descreve a situação de preocupante. “O 
que acontece na zona de Chuanga é que as águas 
estão a invadir a terra e as nossas acções de pro-
tecção têm sido diluídas, muitas vezes pela acção 
humana”, disse o administrador, citado pela Rá-
dio Moçambique. 
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Click da Semana Tema de Fundo

NOVAS periferias, como as do 
Chamanculo, Mafalala e Pola-
na-Caniço, só para citar alguns 
exemplos da própria capital do 
país, podem estar a nascer em 
muitos bairros de expansão por 
falta de rigor no ordenamento 
territorial. 

Os cidadãos aproveitam-se 
da distracção dos governos lo-
cais para construir as suas re-
sidências desordenadamente, 
sem obedecer os mínimos pa-
drões arquitectónicos estabele-
cidos pelas autoridades munici-
pais ou distritais. 

Referimos-nos a zonas que 
nalgum momento criaram a 
“ilusão” de estarem devida-
mente estruturadas, por serem 
novas ao ponto de, nalguns de-
les, ainda não disporem de ser-
viços básicos, como água, ener-
gia, escolas e hospitais.

Portanto,  “Conversas ao Sá-
bado” defende um melhor de-
senho destes lugares, de modo 
a que antes mesmo destes serem 
instalados se saiba como serão 
no futuro. Neste sentido, cada 
construção seria erguida como 

que a montar, perfeitamente, 
um parafuso deslocado. 

Isto passa por uma maior fis-
calização das autoridades locais, 
desde os círculos dos bairros até 
aos municípios ou distritos, pois 
parte dos culpados por esta si-
tuação são alguns nativos ven-
dedores de terra. 

“Conversas ao Sábado” en-
tende, por isso, que este é um 
problema sério e sensível, bas-
tando uma pequena distracção 
do Governo para se erguerem 
novas periferias, verdadeiros 
exemplos de desordenamento 
urbano.

A desordem nestes lugares 
chega a ser assustadora, porque 
é normal alguns cidadãos senti-
rem-se capazes de substituir as 
autoridades locais, criando um 
ambiente de anarquia. 

Chegam, por exemplo, a fe-
char ruas estratégicas, alegando 
estarem a reforçar a segurança 
das suas casas, susceptíveis a 
roubos, criando assim uma es-
pécie de “condomínios” isola-
dos. 

Foi o que aconteceu ainda 

este ano no distrito de Marra-
cuene, província de Maputo, 
tendo gerado muita confusão 
entre os moradores. É que al-
guns se sentiram lesados com 
esta medida extrema, defen-
dendo que se fecharam vias al-
ternativas e cruciais em tempos 
chuvosos.

Queremos com isso dizer que 
esta atitude pode estar a mostrar 
que cada um faz e desfaz nos 
bairros de expansão e, quando 
é assim, abre-se um espaço de 
anarquia a vários níveis, afec-
tando igualmente o ordena-
mento territorial. 

Portanto, há que controlar os 
ânimos dos cidadãos, o que sen-
do extremamente necessário, 
o “Conversas ao Sábado” reco-
nhece não ser fácil.

Entretanto, alertamos que 
pode ter sido assim que alguns 
acomodados na cidade de Ma-
puto construíram comparti-
mentos de madeira e zinco nos 
terraços dos prédios, levando a 
periferia para um lugar devida-
mente organizado antes da in-
dependência do país.

Evitemos criar 
novas periferias!

Matola esburacada e irreconhecível 
ESTÁ difícil, ou seja, impossível circular nas estradas do município da 
Matola, província de Maputo, tudo por causa dos buracos que tomaram 
conta das vias.

Se antes da queda das últimas chuvas constituía uma autêntica gin-
cana contornar os buracos para prosseguir com a marcha, agora o ce-
nário tomou contornos gravosos. Os automobilistas não só não encon-
tram formas de circular condignamente,  como se vêem obrigados a 
permanecer horas a fio nos pontos críticos. 

Por causa desta situação, os veículos aceleram a sua danificação e 
os “chapeiros” deixaram de usar estas estradas com o mesmo receio. 
Ao abdicarem das vias degradadas, os transportadores deixam de ace-
der a alguns bairros, facto que faz com que os munícipes dependam de 
boleias ou andem a pé para entrar e sair das suas zonas de residência, 
tais como os bairros Machava-Socimol, Nkobe, Matola-Gare, Sidwava, 

Mathlemele, entre outros. 
Igualmente, devido à disputa do melhor pedaço de asfalto ou terra 

que ainda resta das estradas, registam-se acidentes de viação do tipo 
choque entre carros, para além de outras tantas que ficam na lama en-
taladas quando procuram pelos melhores caminhos para circular.

Porque o cenário de degradação deixa a cidade da Matola, o maior 
parque industrial do país, numa situação de imagem extremamente 
destruída e enfraquecida, é de esperar que as autoridades municipais 
coloquem mãos-à-obra para reverter a situação o mais rápido possível, 
visto que se estão a verificar transtornos elevados, sem falar dos bairros 
que ficaram isolados.

E como uma palavra vale mais do que mil palavras, deixamos à dis-
posição do leitor estas fotografias captadas pelo nosso colega Félix Ma-
tsinhe. 

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

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

4021

Aumenta adesão
à venda de roupa usada

Exposição venda de roupa usada ontem na capital do país

O 
NÚMERO de exposi-
tores de roupa usada 
aumentou na quinta 
edição da feira temá-
tica realizada ontem, 

na baixa da cidade, em compa-
ração com as edições passadas.

Trata-se de feiras organiza-

das pelo Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo com objecti-
vo de dar oportunidade a ven-
dedores informais de exporem 
os seus produtos, mas também 
sensibilizá-los a abandonarem 
a venda em locais impróprios.

Na presente edição, só nas 

primeiras horas do dia foram 
registados cerca de 260 feiran-
tes, contra 205 que expuseram 
na feira anterior.

“Introduzimos de forma tí-
mida, mas sentimos que há ten-
dência de subida do número de 
expositores e compradores em 

SEGURANÇA PRIVADA

Empresa SSP já está a pagar salários
A EMPRESA de segurança privada SSP já 
está a pagar o salário em atraso aos seus 
trabalhadores, confirmaram ontem os 
gestores desta entidade localizada na ci-
dade de Maputo.   

Segundo o director executivo da SSP, 
Miguel Nhamussua, em atraso estava 
apenas a remuneração de Março.

Entretanto, alguns trabalhadores da 

empresa haviam dito semana passada ao 
nosso jornal estarem em dívida quatro 
meses.

Miguel Nhamussua disse ainda que 
normalmente a empresa paga ordenados 
no dia 10 de cada mês. No início deste 
mês, ao ver que não havia condições para 
o cumprimento de tal regra, por razões
que não mencionou, os gestores elabora-

ram uma nota reportando o atraso, com 
promessa de que o ordenado de Março 
seria pago a partir do dia 28 de Abril. 

Além de denunciarem atrasos no 
pagamento dos salários, os trabalhado-
res queixaram-se igualmente de des-
pedimentos em massa, o que, segundo 
Nhamussua, resulta de processos disci-
plinares.  

cada edição. Isso é satisfatório, 
apesar de esperarmos melhorar 
alguns aspectos nas próximas 
edições”, disse Danúbio Lado, 
vereador do Desenvolvimento 
Económico Local.

Explicou que o município 
iniciou com meios próprios, 
mas actualmente conta com 
parceiros.

E espera que mais apoian-
tes se juntem à iniciativa, como 
forma de melhorar o ambiente 
de venda, com mais sombri-
nhas, mesas de exposição, en-
tre outros elementos.

“É um processo evolutivo e 
esperamos crescer ao ponto de 
criar zonas pedonais onde se 
possa desenvolver a actividade, 
mas também aumentar os dias 
de exposição para que decorra 
de forma quinzenal ou sema-
nal”, disse.

Lado explicou ainda que as 
exposições acontecem também 
nos distritos municipais, sendo 
que a quarta teve lugar no Ka-
Mubukwane. Em breve deverá 
decorrer mais uma no KaMa-
xakeni.

Águas negras impedem acesso 
aos prédios na Malhangalene
MORADORES do bairro da 
Malhangalene B estão preo-
cupados com a acumulação 
de águas negras, que impe-
dem o acesso aos prédios e 
exalam cheiro nauseabun-
do no Largo de Nyazónia, 
na cidade de Maputo.  

Segundo denunciaram, 
a situação dura há mais 
de uma semana. António 
Mendes contou que é difí-
cil conviver com tamanha 

imundície, sendo que para 
sair de casa é obrigado a 
saltar o muro de vedação 
para contornar as águas 
negras.

“Além disso, no local 
onde a água está estagnada 
passa a tubagem da água 
que abastece um bloco vizi-
nho, cujo estado se desco-
nhece. É bem provável que 
as pessoas estejam a beber 
água contaminada”, acres-

centou.
Para prevenir possíveis 

danos, Mendes e a sua fa-
mília não usam água da 
torneira até que a situação 
volte à normalidade.

Hélio Cossa, outro mo-
rador, considera a situação 
um atentado à saúde pú-
blica, acrescentando que as 
crianças estão confinadas 
dentro de casa porque não 
têm onde brincar.

A EMISSÃO de bilhetes de 
identidade (BI) retomou 
esta semana em Marra-
cuene, após quase um mês 
de interrupção, em resul-
tado do roubo do equi-
pamento de captação de 
dados.

A retoma da actividade 
foi possível com a alocação 
de um dispositivo portátil.

Antes da reposição do 
equipamento, os utentes 
tinham de recorrer à ci-

dade de Maputo, facto que 
acarretava mais custos, 
devido ao transporte.  

Em contacto com o 
“Notícias”, a porta-voz 
da Direcção Nacional 
de Identificação Civil 
(DNIC), Gilda Lameque, 
explicou que o serviço é 
prestado de forma con-
dicionada, uma vez que 
periodicamente os fun-
cionários devem enviar o 
dispositivo móvel à sede 

da instituição, na Matola, 
para descarregar a infor-
mação recolhida.

“Por exemplo, ontem o 
atendimento foi suspenso 
para descarregamento dos 
dados”, informou.

Entretanto, indicou 
que decorrem investiga-
ções para identificar os 
malfeitores, ao mesmo 
tempo que se reforçou a 
segurança das instalações 
para evitar roubos. 

Retoma emissão de BI em Marracuene

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  010/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,01 4,09      4,05
  Botswana Pula 5,25 5,36      5,31
  eSwatini Lilangueni 4,01 4,09      4,05
  Mauricias Rupia 1,46 1,49      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,72 3,79      3,75

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 485,82 495,50    490,66
  Malawi Kwacha 78,54 80,10     79,32
  Tanzânia Shilling 27,24 27,78     27,51
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,96 13,21     13,09
  Canada Dolar 49,69 50,68     50,19
  China/Offshore Renminbi 9,53 9,72      9,63
  China Renminbi 9,58 9,77      9,68
  Dinamarca Coroa 8,95 9,12      9,04
  Inglaterra Libra 79,28 80,87     80,08
  Noruega Coroa 6,81 6,94      6,88
  Suécia Coroa 6,46 6,59      6,53
  Suíça Franco 64,99 66,29     65,64
  União Europeia Euro 66,57 67,90     67,24

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,8481400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.911,16000
Venda..............  1.911,93000

Maputo,  03.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

PUBLICIDADE

EM CABO DELGADO

ADIN avalia reposição 
de infra-estruturas

A 
AGÊNCIA de De-
s e n v o l v i m e n -
to Integrado do 
Norte (ADIN) está 
a avaliar as ne-

cessidades orçamentais para a 
reposição de infra-estruturas 
destruídas pelos terroristas nos 
distritos de Palma e Mocimboa 
da Praia, na província de Cabo 
Delgado.

O porta-voz da ADIN, João 
Machatine, explicou ontem, em 
Maputo, que existem muitas in-
fra-estruturas que já beneficia-
ram de reabilitação nos distritos 
de Macomia e Quissanga, no 
âmbito do processo de recupe-
ração de Cabo Delgado, estima-
da em 300 milhões de dólares 
norte-americanos.

 Machatine, que falava numa 

sessão do Comité de Supervi-
são da ADIN que, entre outros 
aspectos, visava fazer a apre-
sentação do relatório e balanço 
de actividades realizadas, bem 
como debater o plano econó-
mico, social e orçamental para o 
presente ano. 

“Durante o ano de 2021 e o 
primeiro trimestre de 2022, a 
ADIN trabalhou num contexto 

adverso, de restrição orçamen-
tal, efeitos dos ciclones, da pan-
demia da Covid-19 e da acção 
dos terroristas na região norte”, 
disse.

Segundo apuro o “Notícias”, 
no entanto, com os recursos 
do Orçamento do Estado e em 
coordenação com os parceiros, 
foram realizadas vários traba-
lhos de apoio à população víti-

A TAXA de juro de referência 
para as operações de crédito 
em Moçambique vai subir 50 
pontos base para 19,1 por cento 
em Maio, após sete meses sem 
alterações, anunciou ontem a 
Associação Moçambicana de 
Bancos (AMB).

Calculada pela AMB e pelo 
Banco de Moçambique (BM), a 
taxa tem por base um indexan-
te único orçado pelo Banco 
Central, que passa de 13,3 para 
13,8 por cento, e um prémio de 
custo de 5,3 por cento defini-
do pela AMB, que se mantém 
inalterado.

A subida acontece depois 
do BM ter decidido aumentar a 
taxa de juro de política mone-
tária no final de Março, o que 
influencia a fórmula de cálculo.

A criação de uma única 
taxa de juro de referência para 
as operações de crédito, co-
nhecida por “prime rate”, foi 
acordada entre o Banco Cen-
tral e a AMB em Junho de 2017, 
para eliminar a proliferação de 
taxas de referência no custo do 
dinheiro.

Na altura, foi lançada com 
um valor de 27,75 por cento, 
que desceu 865 pontos base 
desde então.

O objectivo é que todas as 
operações de crédito sejam 
baseadas numa taxa única, 
“acrescida de uma margem 
(spread), que será adicionada 
ou subtraída à “prime rate” 
mediante a análise de risco” 
de cada contrato, explicam os 
promotores.

Taxa de juro de referência
sobe para 19,1% em Maio

Standard Bank regista lucro 
de cinco mil milhões de meticais
O STANDARD  Bank registou um 
lucro líquido de cinco mil mi-
lhões de meticais no exercício 
económico de 2021, apenas 9% 
abaixo de 2020, e o qual corres-
ponde um retorno sobre capitais 
próprios de 16.6%.

No mesmo período, os pro-
veitos cresceram em 8%, de 13.9 
mil milhões para 15 mil milhões 
de meticais. Por sua vez, a mar-
gem financeira aumentou em 
20%, de 8.9 mil milhões para 
10.7 mil milhões de meticais.

De acordo com o administra-
dor-delegado do Standard Bank, 
Bernardo Aparício, este cresci-
mento deveu-se ao aumento da 
carteira de crédito em 7%. 

“Em termos de capital, o 
Standard Bank mantém uma 
posição robusta apresentando 
um rácio de solvabilidade de 
22.2%, significativamente acima 
do mínimo regulamentar de 12% 
acrescido de um adicional de 2% 
exigido ao banco pelo regulador 
face à classificação de banco sis-

témico”, disse. 
Já o rácio de liquidez se fixou 

nos 76.5%, bem acima dos 25% 
exigidos na regulação, o que sig-
nifica que o banco está adequa-
damente capitalizado e tem a 
liquidez necessária para oportu-
nidades de crescimento futuras. 

Do ponto de vista de cus-
tos, o Standard Bank registou 
um aumento de cerca de 17% 
como reflexo de diversos facto-

res que caracterizaram o exercí-
cio do ano 2021, com destaque 
para a pandemia da Covid-19, 
que levou o banco a investir em 
meios humanos, tecnológicos e 
de protecção para os seus cola-
boradores e clientes, bem como 
investimentos na infra-estrutura 
tecnológica no âmbito da estra-
tégia “Prontos para o Futuro”. 

O rácio de eficiência acom-
panhou esta realidade, tendo 

subido de 47.3% em 2020 para 
51.2% em 2021.

“Durante o ano, o banco 
procurou formas de criar um 
ambiente construtivo para que 
os seus colaboradores se sentis-
sem motivados e executassem as 
suas tarefas com excelência, aju-
dando-os, também, no seu de-
senvolvimento pessoal”, disse. 

A fonte acrescentou que 

houve, igualmente, necessidade 
de criar meios de comunicação 
seguros em toda a organização, 
incluindo garantir que todos os 
colaboradores tivessem as ferra-
mentas e o equipamento neces-
sários para executarem devida-
mente as suas tarefas. 

Como forma de ajudar a Pe-
quenas e Médias Empresas (PME) 
a contrapor os desafios impostos 
pela pandemia, o Standard Bank 
promoveu em 2021 o concurso 
“Acelere o Seu Negócio”, atra-
vés do qual o banco ofereceu um 
total de 18 milhões de meticais, 
para além de outros benefícios 
de apoio ao negócio.

“Ainda no campo de apoio às 
PME, através da sua incubadora 
de negócios, o banco promoveu 
o iDeate e iCreate, iniciativas
que têm como objectivo ajudar
os empreendedores a transfor-
mar as suas ideias em planos de
negócios concretos e acelerar o
crescimento de empresas, res-
pectivamente”, salientou.

Aumenta demanda por
espaços para investimentos
na Zambézia

A PROVÍNCIA da Zambézia 
está a registar uma deman-
da por espaços para a im-
plementação de projectos 
de investimentos. Dada a 
exiguidade para iniciati-
vas empresariais que visam 
revitalizar a economia, al-
guns investidores nacionais 
e estrangeiros têm optado 
por desistir das suas pre-
tensões.

A Secretária de Estado 
na província da Zambé-
zia, Judith Mussácula, que 
avançou a informação re-
centemente  na cidade de 
Quelimane,  durante uma 
audiência concedida aos 
sindicalistas da Organiza-
ção dos Trabalhadores de 
Moçambique (OTM-CS), 
disse  haver muito espaço 
aparentemente desocupa-
do quando, na realidade,  
já foram requeridos para 
a exploração  sem que, no 
entanto,  nenhuma activi-
dade esteja  a acontecer no 
terreno.

“Os requerentes devem  
iniciar com as actividades 
propostas ou  então devol-
ver a terra ao  Estado para 
que ela seja repassada a 
quem precisa. A província 
da Zambézia precisa de in-

vestimentos para  reanimar 
a sua economia dilacerada 
por  factores conjunturais”, 
disse. 

Entretanto, a dirigente 
referiu que no contexto de 
garantias da legalidade, 938 
empresas foram inspeccio-
nadas, de um plano inicial 
de 680, o que corresponde 
um cumprimento acima de 
cem por cento. Indicou que 
naqueles centros de produ-
ção foram empregues  mais 
de dez mil trabalhadores, 
dos quais, 565 estrangeiros 
e  que 19 foram repatriados 
devido a várias irregulari-
dades. 

O Secretário Executivo 
da Organização dos Tra-
balhadores Moçambica-
nos (OTM) na província da 
Zambézia, Caetano Galhar-
do, disse que a situação do 
trabalhador é de extrema 
miséria devido aos baixos 
salários, péssimas condi-
ções de trabalhos e incapa-
cidade de suportar o custo 
de vida. 

Segundo Galhardo, o 
mercado laboral na provín-
cia da Zambézia é caracte-
rizado pela proliferação de 
estruturas de contratos de 
trabalho a prazo certo, si-

tuação que aumenta o grau 
de incertezas e degrada 
ainda mais as condições de 
vida dos trabalhadores e 
seus dependentes. 

A massa laboral que 
ainda está empregue está 
numa situação de pobreza 
devido à erosão do poder de 
compra decorrente de bai-
xos salários praticados pelo 
patronato e que não cobrem 
as despesas de uma  cesta 
básica. 

A OTM manifestou 
preocupação, ainda, com a 
falta de partilha de infor-
mações sobre os estágios 
de projectos âncoras para o 
crescimento da província. 

“Por exemplo,  ainda 
não sabemos em que está-
gio está a implementação 
dos projectos da Linha-fér-
rea Chitima-Macuse e do 
Porto de Águas Profundas, 
ambos desenhados para a 
Zona Económica Especial 
e Franca Industrial de Mo-
cuba”, disse.

De referir que muito re-
centemente, os empresá-
rios de Mocuba manifesta-
ram o seu desapontamento 
devido à falta de execução 
dos projectos âncoras dese-
nhados para aquele região. 

 Zambézia tem um grande potencial para atracção de investimento na área agrícola

ma dos terroristas, reconstru-
ção dos distritos da zona norte 
de Cabo Delgado, no âmbito da 
implementação do plano de re-
construção da província (PRCD 
2021-2024) e  empreendidas 
acções geradoras de emprego e 
desenvolvimento regional.

“Neste momento, assiste-se 
o regresso espontâneo da popu-
lação devido ao restabelecimen-
to da ordem e segurança pelas 
FDS. Como ADIN, a nossa pers-
pectiva é de promover a rápida 
transição da fase de apoio emer-
gencial para a fase desuporte a 
programas de desenvolvimen-
to”, frisou.

O porta-voz acrescentou 
que a Agência está empenha-
da na redução de desemprego, 
através de capacitação profissio-
nal de jovens; consolidar a sua 
presença na região e; manter a 
facilitação de articulação com 
as FDS e os parceiros de apoio ao 
desenvolvimento.

“Queremos também pro-
mover programas que aumen-
tem a rentabilidade do sec-
tor familiar, em particular das 
mulheres produtoras, para que 
possam obter meios de vida sus-
tentáveis, bem como aumen-
tar a competitividade do sector 
privado, por via de desenvolvi-
mento de cadeias de valor, como 
forma de aceder às oportunida-
des de mercado”, disse.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Marracuene, através do Fundo dos Parceiros e Orçamento do

Estado para implementação do Plano Operacional do SDSMAS, Marracuene -2022 convida entidades singulares, micro, 
pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único, interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o
seguinte concurso:

Nº Concurso
Modalidade de 

Concurso
Objecto do Concurso Custo de Caderno

03/22/04K050201-M/UGEA Concurso Limitado
Manutençao e reparaçao de viaturas - Lote 1
Fornecimento de combustível e lubrificantes - Lote 2

1000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí- los 
no endereço indicado no número 5 deste anúncio, pela importância não reembolsável.

3. O valor deverá ser depositado no Millenium BIM na conta de receita n.º 79950117

4. O período de validade das propostas será de 30 (trinta) dias.

5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessões públicas, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes 
que desejarem comparecer, de acordo com o seguinte quadro:

Nº do Concurso 
Prazo de Entrega das 

propostas
Data e Hora de Abertura

Valor da Garantia 
Provisória (MT)

03/22/04K050201-M/UGEA 11/5/2022 às 10.00 horas 11/5/2022 às 10.20 horas Não exigidas

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.º 5/2016, de 8 de Março

7. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos;
§ Título de Propriedade;
§	 Certificado de Cadastro Único;
§ Fotocópia de BI autenticado (do representante da empresa)
§ Alvará de Actividade Comercial;
§ Outros documentos que julgue convenientes.

Endereço: Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Marracuene-UGEA
Rua do Hospital, Bairro Massinga 

Distrito de Marracuene, próximo ao Instituto Nacional de Saúde –Marracuene ou Instituto Superior Gwaza Muthine

N.B.1. Data da indicação do posicionamento dos concorrentes: 16/5/2022 – Concurso Limitado

Assinatura

(Ilegível)
3692

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MORRUMBENE

--------&--------
SECRETARIA DISTRITAL DE MORRUMBENE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DE CONCIRSO  
Concurso Limitado N° 001/GDM/UGEA/2022

1. O Governo do Distrito de Morrumbene convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas para o seguinte 
concurso por lotes:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los pela 
importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) para cada conjunto, assim como fazerem 
entrega das suas propostas no seguinte endereço. 

Endereço: Secretaria Distrital de Morrumbene, Vila Sede, Bairro Cimento, Telefax 293 - 41106. 

3. O período da validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega.

4. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e está prevista para o dia 6 de Maio de 2022, com partida no edifício do 
Governo do Distrito, pelas 9.00 horas.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 20 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Sessões 
do Governo do Distrito.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Morrumbene, aos 25 de Abril de 2022

A Secretária Permanente Distrital

Carlota Alberto Caetano

(Especialista de Educação)
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HIGIENE E ALIMENTOS

Duplica capacidade 
de análises laboratoriais

A 
CAPACIDADE analíti-
ca às amostras de água, 
alimentos, entre outros 
produtos de primeira 
necessidade no Labora-

tório de Higiene de Águas e Ali-
mentos, na cidade da Beira, será 
duplicada nos próximos tempos, 
passando das actuais 100 amos-
tras para 200 mensais.  

A informação foi revelada 
ontem pelo chefe da unidade de 
apoio, Arnaldo Cumbana, du-
rante a reabertura do Laboratório 
de Higiene de Águas e Alimen-
tos, após beneficiar de obras de 
reabilitação e requalificação pós-

-ciclone Idai.
De acordo com a fonte, an-

tes da reabilitação existiam la-
boratórios que funcionavam no
mesmo compartimento, o que
dificultava, algumas vezes, a re-
cepção e testagem de algumas
amostras.

Segundo Cumbana, o maior
número de análises no dia-a-dia 
são de águas de consumo huma-
no de modo a formular algum
juízo sobre o estado higiénico e
sanitário da potabilidade do cha-
mado “precioso líquido” e dum
alimento.

“Hoje em dia há muitas em-

presas que estão a abrir furos de 
água para o consumo humano e 
nós temos a responsabilidade de 
fazer a análise da sua qualidade. 
Fazemos o mesmo processo para 
o FIPAG, apesar de ser uma ins-
tituição que também testa, mas
sempre controlamos para ga-
rantir que esteja em boas condi-
ções”, frisou.

Na componente de alimen-
tos, nomeadamente os cereais 
e os seus derivados, o chefe da-
quele laboratório explicou que a 
Inspecção Nacional das Activi-
dades Económicas (INAE) res-
ponsabiliza-se em trazer ao local 

amostras em caso de dúvidas 
do seu estado de forma a serem 
submetidas a análises entomo-
lógicas.

Entretanto, sobre as visitas 
realizadas nas infra-estruturas, 
elucidou que as obras tiveram 
como principais intervenções a 
decapagem das alvenarias e lajes 
de cobertura, substituição das 
janelas e portas para de alumí-
nio, substituição das armaduras 
de lâmpadas, tomadas, inter-
ruptores, tecto falso, revisão do 
sistema de ventilação e tubagens 
de abastecimento de água, esgo-
tos e pintura geral.

Infra-estrutura vai 
servir outras regiões
ENQUANTO isso, a secre-
tária de Estado em Sofala, 
Stella Zeca, que orientou a 
cerimónia, defendeu que a 
instituição fará a inspecção 
de fontes, colheita e aná-
lise de água designada ao 
consumo humano, análises 
químicas e microbiológicas 
de alimentos.  

Stella Zeca recordou que 
a unidade não realiza ape-
nas as colheitas e análises 
da província de Sofala mas 
também toda de região a 
centro do país, nomeada-
mente Manica, Tete e Zam-
bézia. 

Reconheceu que vai 
contribuir para ajudar os 
vários programas do Go-
verno no âmbito da nu-
trição no que concerne ao 
controlo da água e alimen-
tos, de modo a evitar situa-
ções que possam compro-
meter a saúde pública.

“Poderá servir de espa-
ço de estágio e investigação 
para complementar a ma-
téria leccionada nas diver-
sas instituições públicas e 
privadas que têm laborató-
rios mas não com todos os 
instrumentos necessários 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR

Sobe para três número de mortos
SUBIU ontem de dois para três o nú-
mero de vítimas mortais por into-
xicação alimentar, numa ocorrên-
cia registada no periférico Bairro da 
Munhava, concretamente na zona de 
Casquinha, na cidade da Beira

Segundo o porta-voz do Banco de 
Socorros do Hospital Central da Beira, 
Ricardo Molinho, para além da mãe, 
de 29 anos de idade, e sua filha de três 
anos, que morreram na quarta-feira, 
outra menor da mesma família, de 15 
anos de idade, também perdeu a vida 
já no leito do Hospital Central da Bei-
ra.

A última vítima sucumbiu depois 
de ter sido submetida a cuidados in-

tensivos nos Serviços de Urgência e 
Reanimação daquela unidade sanitá-
ria, mas o seu estado clínico deterio-
rou-se, acabando por perder a vida.

Clinicamente, os menores, de 
cinco e nove anos de idade,  interna-
dos na Pediatria do Hospital Central 
da Beira, encontravam-se ontem 
estáveis e sem sintomas, decorren-
do, no entanto, a monitoria de ob-
servação médica, e poderão mesmo 
beneficiar de alta na próxima segun-
da-feira.

As quatro vítimas em alusão de-
ram entrada naquele hospital de refe-
rência em estado considerado crítico, 
com sinais de injecção de produtos 

tóxicos, como ratex.
No entanto, Molinho considerou 

prematuro determinar qualquer con-
clusão às reais causas deste episódio. 
Contudo, o chefe da família, Manuel 
Charles, revelou que a sua esposa tro-
cara caril com uma vizinha para a re-
feição da noite.

Por outro lado, afirmou enfrentar 
imensas dificuldades para suportar as 
despesas fúnebres, principalmente na 
compra de três caixões, numa altura 
em que médicos legistas, técnicos do 
Serviço Nacional de Investigação Cri-
minal e membros da Polícia da Repú-
blica de Moçambique trabalham para 
o esclarecimento deste caso.

para uma análise completa. 
É importante que as várias 
instituições de ensino de 
laboratório promovam en-
contros para melhorarem 
os seus serviços”, reco-
mendou. 

Stella Zeca lembrou que 
o Plano Quinquenal do Go-
verno aponta como sua pri-
meira prioridade a necessi-
dade de expandir o acesso
e melhorar a qualidade de

saúde e a fortificação e con-
trolo da água e alimentos.

Congratulou-se pelo 
facto de as obras terem ob-
servado o critério de resi-
liência de modo que a in-
fra-estrutura não sofra os 
mesmos danos em tempos 
de eventos ciclónicos.

Na ocasião, a dirigen-
te agradeceu ao parceiro 
de cooperação GAIN pelo 
apoio prestado, no valor 
de 7.968.451,99 meticais, 
para a reabilitação e requa-
lificação da infra-estrutura 
e reiterou o comprome-
timento do Executivo de 
continuar a trabalhar no 
sentido de merecer outros 
apoios. 

Por sua vez, o direc-
tor-geral da GAIN, Gas-
par Cuambe, disse que o 
momento marca o fim de 
uma jornada destinada a 
restaurar as condições e o 
brilho que a infra-estrutu-
ra precisava para oferecer 
melhores serviços aos seus 
utentes.

Cuambe adiantou que 
esta actividade enquadra-
-se no âmbito de um amplo
plano de intervenções que
a sua instituição desem-
bolsou em consonância e
alinhamento com o Plano

Quinquenal do Governo, 
consubstanciado no pro-
grama nacional de fortifi-
cação de alimentos que visa 
suprir o défice de micronu-
trientes aos mais vulnerá-
veis.

O director-geral da 
GAIN explicou que o pro-
grama tem como objectivo 
garantir que os alimentos 
de primeira necessidade 
tenham micronutrientes 
necessários para a nutrição 
estável das populações.

Neste sentido, Gaspar 
Cuambe fez saber que a sua 
instituição, em colaboração 
com o Ministério da Indús-
tria e Comércio, apoiou o 
Laboratório de Higiene de 
Águas e Alimentos da Beira 
na reabilitação da infra-es-
trutura, desenvolvimento 
de um plano de “marke-
ting”, treinamento dos 
técnicos, entre outros au-
xílios.

“Conscientes dos desa-
fios de desnutrição crónica 
prevalecente no país, em 
geral, e em Sofala, em par-
ticular, vamos continuar a 
envidar esforços para mo-
bilizarmos mais recursos 
para assistirmos tecnica-
mente os laboratórios de 
referência”, prometeu. 

Vista frontal do laboratório recentemente reinaugurado após reabilitação

Stella Pinto reinaugurando o edifício

Gaspar Cuambe, director-geral da GAIN

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Tete correm 
seus termos legais, uns Autos de Carta Precatória (Execução Ordinária), nº 
08/2022, em que é exequente: FNB - FIRST NACIONAL BANK, MOÇAMBIQUE, 
SA, move contra os executados: MULTIFLORA DECOR, LIMITADA, ANA DA 
GRAÇA LUÍS ERNESTO e MÁRIO JORGE CÂNDIDO, no qual foi requerida a 
venda judicial por meio de arrematação que será proposta em carta fechada, 
do seguinte bem:

Verba Única
1 (um) imóvel, localizado no Bairro Chingodzi, cidade de Tete, descrito sob o 
nº dois mil setecentos e noventa e doze, folhas cento e dezasseis, do livro B 
Dez (B10), acha-se inscrito provisoriamente desde sete de Maio de dois mil 
e quinze, avaliado em 17 111 000,00MT (dezassete milhões, cento e onze 
mil meticais).

Assim, são convidadas todas as pessoas com interesse na compra do bem 
acima mencionado, a entregarem as suas propostas no Cartório da Quinta 
Secção Comercial deste Tribunal, até dez (10) minutos antes do início da 
sessão, que está marcada para a segunda praça, no próximo dia 10 do mês 
de Maio do ano de 2022, pelas 14.00 horas, data em que proceder-se-á À 
abertura das propostas, pela metade do preço da avaliação, cujo acto podem 
os proponentes assistir.
Para constar passou-se o presente edital e outros de igual teor que vão afixados 
em lugares por lei, designados.

Tete, aos 25 de Abril de 2022
A Escrvã de Direito

Maria de Conceição Santos

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Solano Rota Sitão
3754

Dezasseis milhões com 
acesso a fontes de água 

A
PENAS 16 milhões dos 
cerca de 30 milhões 
de moçambicanos 
têm acesso a fontes 
seguras de água nas 

cidades, vilas e zonas rurais do 
país.

Segundo dados revelados 
pela Administração de In-
fra-Estruturas de Água e Sa-
neamento (AIAS), órgão do 
Ministério das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídri-
cos, este número de benefi-
ciários é alimentado por 1258 
sistemas de abastecimento, 
dos quais 1100 nas zonas rurais 
e 130 nas vilas. Destes últimos, 
50 são intervencionados.

A preocupação foi mani-
festada esta semana, na cida-
de de Maputo, no seminário 
de reflexão sobre a sustenta-
bilidade dos serviços de abas-
tecimento de água em aglo-
merados populacionais rurais, 
pequenas cidades e vilas.

A directora-geral da AIAS, 
Rute Nhamucho, disse que o 
sector tem ainda muitos desa-
fios pela frente, sobretudo na 
construção e manutenção dos 
sistemas. 

As zonas rurais, com uma 
média de cobertura de 60 por 
cento, devem merecer aten-
ção especial, equacionando 
questões como sustentabili-
dade, manutenção e opera-
ção, enquanto se constroem 
novas fontes.

Conforme explicou, a sus-
tentabilidade dos sistemas de 
abastecimento de água está 

também relacionada à capaci-
dade e vontade de pagar pelos 
beneficiários.

O inspector-geral do Mi-
nistério das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídri-
cos, Daniel Baloi, referiu que 
a melhoria das condições de 
abastecimento de água é um 
esforço conjunto do Gover-
no, parceiros de cooperação 

e sector privado, com o ob-
jectivo de elevar a qualidade 
de vida e acelerar a cobertura 
universal.

“Apesar das melhorias que 
o Governo introduziu no apri-
moramento da gestão, atrac-
ção de investimentos, alarga-
mento dos níveis de cobertura 
e na melhoria relativa dos ser-
viços, devem-se acrescer os

desafios de sustentabilidade 
dos sistemas de abastecimen-
to de água que resultam, po-
tencialmente, da combinação 
da estrutura de recursos, es-
cala de operações, deficiên-
cias de gestão que podem ser 
ultrapassadas” - disse.

Referiu que os principais 
desafios que se colocam à sus-
tentabilidade na provisão dos 

serviços de abastecimento de 
água e saneamento estão rela-
cionados com a fraca viabili-
dade financeira dos sistemas, 
que poderão causar abandono 
dos operadores em resultado 
dos custos operacionais ele-
vados, com destaque para os 
da energia eléctrica, peças so-
bressalentes e produtos quí-
micos.

Necessário mais investimento para o abastecimento de água 

O MINISTRO da Saúde, Armindo Tiago, ad-
mite a possibilidade de aumento considerá-
vel de infecções por Covid-19 nos próximos 
tempos no país.

Trata-se de um aumento que poderá ser 
influenciado pela actual situação sanitária na 
vizinha África do Sul, que nos últimos dias 
regista subida do número de infecções pelo 
novo coronavírus.

Tiago explicou que a proximidade entre 
os dois países, que partilham a maior linha 
de fronteira, com cerca de 500 quilómetros, 
é um dos factores para a previsão do aumen-
to de casos positivos no país.

 Esclareceu que esta nova vaga poderá 
ser caracterizada por casos leves, tendo em 
conta os níveis de vacinação contra a doença 
no país.

“E para que o país continue nesta via, é 
importante que todos adiram à vacinação, 
de acordo com as recomendações do sec-
tor”, apelou.

O ministro da Saúde falava quinta-feira, 
na Ponta do Ouro, no distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, na abertura da Reu-
nião Nacional do programa Geração Biz.

O evento, que ontem terminou, juntou 
coordenadores e directores das áreas que li-
dam com o sector da juventude e adolescen-
tes a nível provincial e nacional. 

Enquanto isso, um paciente que se en-
contrava internado devido a complicações 
respiratórias ligadas à Covid-19 teve alta 
hospitalar ontem, período em que as auto-

ridades sanitárias registaram quatro novos 
episódios da doença.

O doente encontrava-se a receber cui-
dados médicos num centro de internamento 
em Tete e deverá prosseguir com o trata-
mento em isolamento domiciliar. No sentido 
inverso, uma pessoa foi internada, manten-
do em três o número de doentes em obser-
vação médica, um dos quais se encontra nos 
cuidados intensivos.

Dados do Ministério da Saúde indicam 
que os quatro infectados foram identificados 
em 697 amostras de indivíduos com sinto-
mas sugestivos da Covid-19 e contactos de 
casos positivos, representando uma positi-
vidade de 0,57 por cento.

Entre quinta-feira e ontem, não houve 
registo de recuperados da doença, elevando 
para 65 o número de infectados em isola-
mento domiciliar ou institucional. 

Quanto à vacinação, mais 11.912 indiví-
duos maiores de 18 anos foram imunizados, 
elevando para 14,8 milhões o cumulativo de 
pessoas que tomaram pelo menos uma dose 
da vacina contra a Covid-19.

Até ontem, 13,8 milhões estavam com-
pletamente vacinadas e 340.293 profissio-
nais de saúde, idosos em lares de terceira 
idade e doentes crónicos tinham a sua imu-
nidade restaurada com a toma da dose de 
reforço.

A cobertura da vacinação atingiu 91,2 por 
cento dos mais de 15.2 milhões previstos no 
Plano Nacional.

COVID-19

MISAU admite possibilidade 
de aumento de infecções

O SECTOR privado nacio-
nal vai investir sete milhões 
de dólares (448 milhões de 
meticais) em iniciativas 
de prevenção e combate à 
malária, como contribu-
to rumo à eliminação da 
doença no país, até 2030.  

O valor, fruto de res-
ponsabilidade social de 
várias empresas, foi anun-
ciado  segunda-feira, em 
Maputo, nas celebrações do 
Dia Mundial de Luta contra 
a Malária, que decorreram 
sob o lema “Construindo a 
resiliência e equidade para 
acabar com a malária”. 

Assumiram o compro-
misso a Associação Nacio-
nal de Jovens Empresá-
rios de Moçambique, que 
se ofereceu a doar redes 
mosquiteiras para os mais 
necessitados do país; e a 
ExxonMobil, que reafirmou 
o investimento de 300 mil
dólares (19,2 milhões de
meticais) para o desenvol-
vimento de dois programas, 
sendo um na província de
Manica e outro em Cabo
Delgado.

Desde 2017, a Exxon-
Mobil já investiu mais de 

LUNTA CONTRA MALÁRIA  

Sector privado vai investir 7 milhões USD  

Pulverização intra-domiciliária

um milhão de dólares (64 
milhões de meticais) em 
projectos de pesquisa e pre-
venção da malária nas pro-
víncias de Maputo, Sofala, 
Manica, Zambézia, Nam-
pula e Cabo Delgado.

O compromisso foi ainda 
reassumido pela Kenmare e 
pela Vodacom. A primeira 
vai manter o financiamento 

para os próximos três anos 
nos 14 bairros dos distritos 
de Larde e Moma, província 
de Nampula, em cerca de 
1,6 milhão de dólares, para 
a pulverização intradomici-
liária, distribuição de redes 
mosquiteiras, bem como 
para a vigilância entomoló-
gica da malária.

Já a Vodacom, que apoia 

uma iniciativa transfrontei-
riça de luta contra a malária 
em Moçambique, África do 
Sul e Eswatini, afirma que 
protegeu três milhões de 
vidas desta patologia e que 
vai manter o foco na ino-
vação com vista a alcançar 
resultados e impactos em 
pouco tempo.

O evento foi organiza-

do pela Vestergaard, fabri-
cante de redes mosquitei-
ras PermaNet, e a Goodbye 
Malária, organização afri-
cana dedicada ao combate 
à doença na África Austral, 
em parceria com o Ministé-
rio da Saúde. 

Patrick Sieyes, chefe 
do Crescimento Global na 
Vestergaard, afirmou que, 
como parceiro do sector 
privado, a sua empresa está 
dedicada à inovação e pro-
cura de soluções eficazes e 
duradoiras para eliminar a 
doença. 

“Apoiamos os objectivos 
do Fundo Global para anga-
riar 18 mil milhões de dóla-
res para salvar 20 milhões 
de vidas”, sublinhou.

Estas entidades e outras 
estão a dar o seu contribu-
to em resposta aos apelos 
do Governo para a união 
de esforços na procura de 
soluções para os principais 
problemas de saúde, como 
a malária, que anualmen-
te tira a vida a centenas de 
moçambicanos, sendo uma 
das principais causas de in-
ternamento nas unidades 
sanitárias. 

HCN com número de 
camas inferior ao definido 
O MINISTRO da Saúde, 
Armindo Tiago, reco-
nhece que o número de 
camas no Hospital Cen-
tral de Nampula (HCN) é 
inferior ao definido nos 
padrões dos hospitais 
centrais.

O Ministério da Saúde 
aprovou, em 2021, que 
um hospital deste nível 
deve ter 700 a 1200 ca-
mas.

Actualmente, o HCN 
tem capacidade de inter-
namento de 550 camas, 
sendo 226 de pediatria e 
91 de ginecologia-obs-
tetrícia, para uma popu-
lação de mais de um mi-
lhão de habitantes.

“Este número é in-
ferior ao definido nos 
padrões dos hospitais 

centrais, aprovado pelo 
Ministério da Saúde em 
2021, que é de 700 a 1200 
camas”, reconheceu.

Em períodos de pico, 
pode ocorrer uma taxa 
de ocupação de camas 
acima da capacidade. 
Como soluções a curto 
prazo, foram identifi-
cadas unidades sanitá-
rias-satélites, nomeada-
mente o Hospital Geral 
de Marere (102 camas), 
Centro de Saúde Mua-
la-Expansão (44 camas) 
e o Centro de Saúde de 
Namiepe (44 camas), to-
talizando 190 camas adi-
cionais. 

A médio prazo, segun-
do o ministro, a expansão 
da rede sanitária e res-
pectiva capacidade de in-

ternamento vai aumentar 
com a conclusão e entra-
da em funcionamento do 
Hospital Geral de Nam-
pula, com 400 camas.  
A solução a longo pra-
zo prevê a construção 
de um Hospital Mater-
no-infantil, com capa-
cidade para 450 camas, 
sendo 300 para pediatria 
e 150 para ginecologia-
-obstetrícia, actualmen-
te em negociação com
potenciais financiadores.
A expansão da rede sa-
nitária no âmbito da
iniciativa presidencial
“Um distrito, Um hospi-
tal” vai igualmente con-
tribuir para o alívio da
pressão sobre o Hospi-
tal Central de Nampula.
(AIM)

Capacitar actores para melhorar acesso à Justiça
A MELHORIA do Siste-
ma de Justiça não se pode 
resumir apenas no pro-
vimento de infra-estru-
turas, devendo incluir o 
aprimoramento do co-
nhecimento dos vários 
actores, nomeadamente 
magistrados, oficiais de 
justiça, entre outros, com 
capacitações permanen-
tes.

Segundo a secretária 
de Estado na província de 
Maputo, Vitória Diogo, 
que falou quinta-feira, na 
abertura do VII Conselho 
de Coordenação do Tri-
bunal Judicial, sob o lema 
“Promovendo a melhoria 

contínua dos serviços de 
justiça prestados ao cida-
dão”, a expressão “me-
lhoria contínua” refere-se 
à aplicação de técnicas de 
qualidade, de tal forma 
que na sua actuação os in-
tegrantes da Administra-
ção da Justiça tenham alto 
sentido de responsabili-
dade, ponderação, matu-
ridade e humanismo. 

Indicou que o magis-
trado, o oficial de justiça e 
o assistente do oficial não
estarão a prestar um ser-
viço de qualidade se não
cumprem os prazos para
sentenciar um caso.

Acrescentou que o 

cumprimento dos pra-
zos não só contribui para 
a celeridade processual, 
como também revela ma-
turidade e humanismo 
que o cidadão espera dos 
tribunais. 

“O cidadão não espera 
apenas uma decisão a seu 
favor, ficando também sa-
tisfeito com uma tomada 
em tempo útil, seja a seu 
favor ou não. Não é justo 
que o cidadão fique meses 
ou mesmo anos com um 
processo sem desfecho”, 
disse.

Diogo disse igualmen-
te que, além de temas que 
visam contribuir para o 

melhoramento do desem-
penho dos tribunais, os 
actores da Justiça devem 
reflectir sobre os desafios 
trazidos ao sistema, como 
a caça furtiva, sinistrali-
dade rodoviária, tráfico e 
consumo ilícito de drogas, 
males que têm afectado 
negativamente a socieda-
de. 

Diogo felicitou o sec-
tor pelo impacto dos tri-
bunais móveis porque 
encurtam a distância que 
estes tinham de percorrer 
para ter acesso a estes ser-
viços.

Por seu turno, Maimu-
na Manavela, juíza-pre-

sidente na província de 
Maputo, disse que este 
ano o Tribunal Judicial vai 
funcionar com 16 secções 
das dezoito recentemente 
criadas.

Referiu que está em 
vista a entrada em fun-
cionamento da Secção 
de Execução de Penas, 
programada para o se-
gundo semestre deste 
ano, enquanto são mo-
bilizados recursos para 
operacionalizar a 13.ª 
Secção Criminal, que se 
mostra pertinente a ava-
liar pelo crescente vo-
lume de trabalho que o 
tribunal tem. 

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



CIDADE DE NAMPULA 7

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

Sábado, 30 de Abril de 2022
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO-N.º 13A000241CP10012022

1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida empresas de construção civil interessadas

e que reúnam os requisitos de elegibilidade, capacidade técnica e financeira a apresentarem
propostas fechadas para a execução de Empreitada de obras de reparação, manutenção e

requalificação de espaços de trabalho no edifício de serviços.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará igual ou superior a 3ª Classe.

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

concurso ou adquirí-los no Departamento de Administração e Finanças, Av. 10 de Novembro,

n.º 293, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e

quinhentos meticais).

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

5. As propostas deverão ser entregues na Repartição das Aquisições, até às 9.00 horas do dia
20 de Maio de 2022, e serão abertas em sessão pública, na mesma data, no endereço acima

mencionado, pelas 9.30 horas.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 67.920,00MT

(sessenta e sete mil, novecentos e vinte meticais), podendo ser substituída, alternativamente, 

por uma Declaração de Garantia válida por 90 dias, reconhecida pelo Cartório Notarial, nos

termos do Decreto n° 89/2021, de 29 de Outubro.

7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória e terá lugar nos dias 9 e 11 de Maio de

2022, pelas 10.00 horas, devendo o concorrente portar uma credencial da empresa.

8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de

8 de Março.

Maputo, aos 28 de Abril de 2022

A Entidade Contratante

Roberto Raimundo Machava

(Chefe de Serviços Centrais do Ministério Público)
3722

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 118/2014-I, em que a exequente: BANCO MERCANTIL E DE INVES-
TIMENTOS (BMI), move contra a executada: WORLD CONSTRUCTION, LIMITADA, foi ordenada a 
venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, do seguinte imóvel:

Verba Única
Fracção autónoma designada pela letra 162 do prédio em regime de propriedade horizontal, regis-
tado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 43998 a fls. 4 verso, do livro B/117 e 
inscrito sob o número 56687 a fls 64 verso, do livro G/57, a favor do executado Henrique António 
Mafundza, que constituiu uma hipoteca, a favor do exequente BANCO MERCANTIL E DE INVESTI-
MENTOS, (BMI), inscrita sob o número 56243 a fls. 88 verso, do livro C/37, nesta cidade, pelo valor 
mínimo de 13 700 000,00MT( treze milhões e setecentos mil meticais), conforme a avaliação.

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na verba, para o paga-
mento da dívida e custas judiciais.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a entregarem as suas propos-
tas 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 
disposto no art. 876º/2 do CPC, poderiam requerer a 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 20 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na sala de Audiências 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. Julius Nyerere, nº 794, 16º andar, direito, nesta cidade, ao cuida-
do do exequente, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

plo, quantos quilómetros 
são percorridos do termi-
nal do Waresta ao terminal 
de Controlo, no Bairro de 
Muahivire-Expansão. Isto 
permitir-nos-á saber per-
centualmente o que é em 
termos de pagamento”, dis-

se Vahanle.
No encontro, que durou 

pouco mais de duas horas, 
o presidente do Conselho
Municipal propôs a exten-
são das rotas urbanas para
mais áreas da periferia. Pe-
diu igualmente o alarga-

mento do horário dos “cha-
pas” das 21.00 para as 22.00 
horas, o que foi acolhido 
pelo presidente da Asso-
ciação dos Transportadores, 
que, entretanto, manifestou 
preocupação quanto à segu-
rança.

Encontro entre o Conselho  Municipal e os transportadores

AUMENTO DA TARIFA DO “CHAPA”

Município e ASTRA 
tentam aproximar 
posições

O 
CONSELHO Muni-
cipal da Cidade de 
Nampula e a Asso-
ciação dos Trans-
portadores Rodo-

viários de Nampula (ASTRA) 
acordaram esta semana na 
criação de uma equipa téc-
nica encarregue de medir as 
distâncias entre os diferen-
tes  terminais urbanos para 
o estabelecimento de uma
proposta de reajuste da tarifa
do “chapa” a ser submetida
posteriormente à apreciação
da Assembleia Municipal.

O trabalho de medição 
vai decorrer em cinco dias, a 
partir da próxima segunda-
-feira.

A decisão foi anunciada
quinta-feira pelo presidente 
do Conselho Municipal, Pau-
lo Vahanle, no fim do encon-
tro com o presidente ASTRA, 
Luís Vasconcelos, que serviu 
para discussão do ponto de 
situação do aumento da tari-
fa dos actuais 10,00 meticais 
para 15,00 proposto pelos 
transportadores semicolec-
tivos de passageiros.

“Nós dissemos que pre-
tendemos entender em 
termos matemáticos os ex-
tremos da nossa cidade. Te-
mos que saber, por exem-

A ESTRADA para Marrere já está a ser reconstruí-
da pela Zac Construções, empreiteiro que havia 
sido notificado pelo Conselho Municipal em Fe-
vereiro para devolver os 40 milhões de meticais 
investidos nas obras de asfaltagem, pela má qua-
lidade das obras e falhas técnicas consideradas 
graves.

O facto foi anunciado esta semana pelo pre-
sidente do município. Segundo Paulo Vanhale, a 
reconstrução da via, de cerca de um quilómetro, 
acontece dias depois de conversações havidas 
entre as partes intervenientes, que chegaram a 
consenso para a retomada das obras, depois de 
constatadas as condições objectivas para o efeito.

Vahanle explicou que o Conselho Municipal, 

os fiscais da obra, a Administração Nacional de 
Estradas (ANE) e o secretário de Estado na pro-
víncia de Nampula, Mety Gondola chegaram à 
conclusão que a Zac Construções deve ser res-
ponsabilizada e corrigir os erros detectados.

Neste momento, disse, as obras estão em cur-
so, apesar de ainda haver lentidão na sua execu-
ção.

A estrada fora inaugurada em 4 de Janeiro 
deste ano, em uma cerimónia na qual o presi-
dente do município assegurara que a via tinha 
qualidade para aguentar o tráfego durante uma 
década. Porém, quatro semanas depois começou 
a apresentar erros de construção e degradação 
precoce.

DIVERSOS produtos alimentares foram 
entregues esta semana ao Conselho Muni-
cipal, em apoio a 470 pessoas identificadas 
como necessitadas.

Trata-se de “kits” constituídos por ar-
roz, óleo e açúcar, oferecidos pela Embai-
xada da Turquia em Moçambique, através 
da agência Tika.

O embaixador turco em Moçambique, 
Avni Aksoy, garantiu que o gesto terá con-
tinuidade no município.

O diplomata manifestou o desejo do 
seu país de implementar projectos orien-
tados ao desenvolvimento da cidade de 
Nampula.

Por seu turno, o autarca Paulo Vahan-

le, que recebeu o donativo e fez a entrega 
simbólica aos beneficiários, disse que os 
bens alimentares serão importantes para as 
famílias carenciadas. Apelou aos técnicos 
da edilidade que monitoram o processo de 
identificação e selecção dos beneficiários a 
serem transparentes e fazerem chegar os 
produtos a quem mais necessita.

Em reconstrução 
estrada para Marrere

Produtos alimentares 
chegam a carenciados

Notam-se na estrada algns sinais de retoma das obras

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



8 Sábado, 30 de Abril de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DA BEIRA 
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 
(UGEA)

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 190H00001531/CL/06/2022

O Conselho Municipal da Beira convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas a apresentarem propostas fechadas para o Concurso Limitado para fornecimento de material 
para actividade de limpeza das valas de drenagem terciárias. 

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

ou adquirí-los nas instalações da Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita no 4º Bairro – 

Chaimite, Edifício dos Serviços Urbanos, 1º andar, Beira,  gravado na flash ou por e-mail.

O período de validade das propostas será de 120 dias.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até às 9.30 horas do dia 13 de Maio de 
2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do mesmo dia, na presença 

dos concorrentes que desejarem comparecer.

O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 19 de Maio de 2022, pelas 9.30 horas, 

na Sala de  Reuniões do edifício dos Serviços Urbanos.

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.

Beira, aos 27 de Abril de 2022

O Presidente

Albano Carige António
(Téc. Superior N1)

134

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Concurso Público: 47C000941/CP/Nº 11/MR – ASF/312.1/2022
OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS REVESTIDAS

1. O Governo de Moçambique financia obras de manutenção de rotina de estradas revestidas na Província
de Cabo Delgado, de acordo com a tabela abaixo, cujo concurso público será conduzido através dos

procedimentos do GOM, tendo em conta o Regulamento aprovado pelo Decreto n.º  5/2016, de 8 de
Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado. O concurso Público é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis
possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de 4ª Classe ou Superior – Categorias II, III, IV.

2. A Administração Nacional de Estradas, através da Delegação Provincial de Cabo Delgado solicita
propostas seladas, devidamente identificadas (Remetente, destinatário e o tipo de intervenção) para
os trabalhos de manutenção de rotina de 141.0km de estradas revestidas por um período 18 meses,
respectivamente dos seguintes troços:

Nº
Nº da 

Estrada

Descrição Extensão 
(km)

Caução 
Provisória

Duração 
(meses) 

Data de 
visita

Local e hora de 
concentraçãoInício Fim

1 N380 Sunate Rio  
Montepuez 

61 80 000,00 18 5/5/2022 Delegação da ANE, 
IP-CD

6.00 horas2 N380 Rio  
Montepuez

Macomia 63 80 000,00 18 5/5/2022

  3 R 77a Nanjua Marire 17 50 000,00 18 6/5/2022
Delegação da ANE, 

IP – CD
6.00 horas

Sub-Total 141,0

Os Documentos de Concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 29 de Abril de 2022, mediante 

pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.000,00MT através do depósito na conta 12060108 
do Milllenium bim, no seguinte endereço:

ANE - Delegação Provincial de Cabo Delgado 
Wimbe Expansão, nº 1654, Pemba

Telefone:   823035337
Fax:  272-21194

Cabo Delgado - Moçambique

3. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço.

Os concorrentes deverão ter presente que a ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado não se
responsabiliza pelo envio, por qualquer meio, dos documentos aos concorrentes.

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data da abertura.  As Garantias
Provisórias em numerário deverão ser depósitadas na conta 12060108 do Milllenium bim, com

descritivo do troço da obra a concorrer, no valor de acordo com a tabela acima indicada por troço,

devendo ser dirigidas a ANE - Delegação Provincial de Cabo Delgado.

5. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima
indicado até às 10.00 horas do dia 19 de Maio de 2022, e as propostas serão abertas às 10.15 horas
do mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

Pemba, Abril de 2022

(Ilegível)

49

T
ODO o líder que dirige 
uma confissão religiosa 
deve ter uma formação 
nessa área, tal como 
prescreve a proposta de 

lei de liberdade religiosa e de 
culto aprovada  recentemente 
pelo Conselho de Ministros.  

Segundo a Ministra da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida, a 
componente formação é es-
sencial, uma vez que as con-
fissões religiosas têm poder de 
influenciar na vida de muitos 
cidadãos na sociedade.

Helena Kida fez este pro-

nunciamento recentemente 
a jornalistas, em Macaneta, 
província de Maputo, depois 
de orientar a abertura do se-
minário sobre revisão do Plano 
de Acção Multissectorial para 
responder à problemática da 
pessoas albina e sua protecção.

“Precisamos de saber qual 
é a condição daqueles que di-
rigem essas confissões religio-
sas. O que é necessário para ser 
um pastor, porque não pode 
ser médico sem fazer medici-
na... então é preciso que estas 
pessoas que dirigem as confis-
sões religiosas tenham alguma 

capacitação de modo a saber-
mos o que se espera das con-
fissões religiosas. As confissões 
religiosas têm muito poder e 
por isso o Governo não pode 
ficar a leste do que acontece”, 
explicou.

Clarificou que o Gover-
no não pretende interferir na 
forma como as confissões cul-
tuam, mas sim criar um am-
biente de harmonia entre elas.

Na mesma ocasião, a titular 
da pasta da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos 
falou da proliferação das igre-
jas que se regista nos últimos 

anos no país, afirmando ser 
necessário regularizar essa si-
tuação.

Helena Kida disse ser ad-
missível a existência de várias 
igrejas, mas exalta a pertinên-
cia de existir harmonia entre 
elas e o Estado tem esse papel 
bem como de manter a ordem 
e tranquilidade.

Referir que depois de o 
Conselho de Ministros aprovar 
a proposta de lei de liberdade 
religiosa e de culto o instru-
mento será submetido à As-
sembleia da República para a 
sua apreciação.

“A presente eleição é uma 
expressão inequívoca de que 
ganharam todas as mulheres, 
ganhou a democracia, ganhou 
o nosso partido”, disse Moma-
de, endereçando depois uma
felicitação à recém-eleita e o
seu elenco.

Ossufo Momade desafiou 
Maria Cachita a ser uma mãe 
que saberá unir as mulheres 
em prol do partido e que se vai 
dedicar na busca do bem-estar 
das populações moçambica-
nas.

“A vossa liderança deve 
continuar a reflectir-se em 
todos os momentos dos mo-
çambicanos para que, como 
mulher da Liga Feminina, 
continueis a ser  motivadoras 
do crescimento da consciên-
cia e defensoras dos superiores 
interesses do nosso Estado”, 
exortou.

Maria Celeste Cachite subs-
titui Maria Inês Martins, que 
não se mostrou interessada em 
continuar no cargo depois de 
cumprir três mandatos.

Ela fora eleita em 2006 e, 
ao “Notícias”, disse que deixa 
a liderança com sentimento de 
missão cumprida. 

Líderes das confissões religiosas devem apresentar algum nível de formação

LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO

Proposta de lei 
exige formação 
dos líderes

Maria Cachite eleita
presidente da Liga
Feminina da Renamo
CHAMA-SE Maria Celeste Ca-
chite a nova presidente da Liga 
Feminina da Renamo, que foi 
eleita ontem na Maxixe, pro-
víncia de Inhambane, no de-
curso da III Conferência Nacio-
nal da agremiação.

A nova líder das mulheres 
filiadas à segunda maior força 
política no país assume a posi-
ção depois de vencer a eleição 

com 102 votos, dos 118 pos-
síveis, num processo em que 
concorreram outras cinco can-
didatas ao cargo.

A também deputada da 
Assembleia da República e 
delegada política provincial 
de Sofala tem como principal 
desafio mobilizar as mulheres 
para a vitória da Renamo nos 
próximos pleitos eleitorais, tal 

como referiu o respectivo pre-
sidente, Ossufo Momade, no 
seu discurso de encerramento.

O presidente da Renamo 
saudou a forma como a eleição 
foi conduzida pelos conferen-
cistas, considerando as seis 
candidaturas como um sinal de 
que as mulheres querem parti-
cipar no engrandecimento do 
partido que dirige.

Maria Celeste é a nova presidente da Liga Feminina da Renamo

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

Delegação de Moatize

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com o artigo 33, nº 3, alínea d) para adjudicação  e  e) para cancelamento, conjugado com o 
artigo 64, n° 2 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 
os concursos abaixo, uns foram cancelados por insuficiência  de fundos e outros adjudicados de acordo 
com o seguinte:

Número de 
concurso 

Objecto Concorrente
Valor de 

Adjudicação (MT)

CP/N.01/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de reagentes de 
laboratório

AQUAREL TRATAMENTO 
DE ÁGUAS, LDA

 176.961,17MT

CP/N.02/FIPAG-
DM/2022

Prestação de serviços de aluguer 
de máquina retroescavadora

N/A Cancelado 

CP/N.03/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios e produtos de 

higiene

VIP SUPERMERCADO, 
LDA

469.575,00MT

CP/N.04/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de clorinadores
AQUAREL TRATAMENTO 

DE ÁGUAS, LDA
314.126,47MT

CP/N.05/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de equipamento 
informático

N/A Cancelado

CP/N.9/FIPAG-
DM/2022

Prestação de serviços de 
serigrafia PROIMAGEM, LDA 569.999,39MT

CP/N.11/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de telemóveis
ILUMINAR MATERIAIS 

ELÉCTRICOS, EI
376.721MT

CP/N.13/FIPAG-
DM/2022

Prestação de serviços de limpeza 
e jardinagem

CL CLEAN UP, LDA 283.608,00MT

CP/N.14/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de pneus para 
viaturas e motorizadas

N/A Cancelado

CAD/N.15/FIPAG-
DM/2022

Fornecimento de material para 
manutenção de equipamento 

informático e estalagem da rede
EM TECHNOLOGY, LDA  568.755,72MT

Moatize, aos 29 de Abril de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

196

197

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Provincial de Infra-estruturas - SPI – Tete convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas 

seladas de Fornecimento de Bens e Serviços dos concursos que no quadro abaixo se discriminam:

Nº do Concurso Objectivo Validade
Data e hora de 

Entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Local de 
Abertura Modalidade

Visita 
ao 

local 
da 

obra

Posicionamento 
Prévio

47F001141/001/
CL/2022

Combustível e 
lubrificantes 120 Dias

20/5/2022
Às 9.00  horas

20/5/2022
Às 9.15 horas

Sala de 
Reuniões 

do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

31/5/2022
às 11.00 horas

47F001141/004/
CL/2022

Aquisição de 
material de 

consumo para 
escritório

120 Dias
20/5/2022

Às 9.00  horas
20/5/2022

Às 9.30 horas 

Sala de 
Reuniões 

do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

31/5/2022
às 11.15 horas

47F001141/005/
CL/2022

Aquisição de 
sobressalentes, 
equipamento, 

máquinas e 
motores

120 Dias
20/5/2022

Às 9.00  horas
20/5/2022

Às 9.45 horas

Sala de 
Reuniões 

do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

31/5/2022
às 11.30 horas

47F001141/006/
CL/2022

Fornecimento 
de equipamento 

informático 
(consumíveis)

120 Dias
20/5/2022

Às 9.00  horas

20/5/2022
Às 10.00 

horas

Sala de 
Reuniões 

do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

31/5/2022
às 11.45 horas

47F001141/ 
007CL/2022

Manutenção e 
reparação de 

veículos
120 Dias

20/5/2022
Às 9.00  horas

20/5/2022
Às 10:15 

horas

Sala de 
Reuniões 

do SPI

Concurso 
Limitado

Não 
Exigida

31/5/2022
às 12.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do concurso ou levantá-los na SPI, sita

na Avenida de Liberdade, Edifício do EX. GPZ, 6º Piso, na Cidade de Tete, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois 

mil e quinhentos meticais).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em Sessão Pública, no mesmo endereço na presença dos

concorrentes que desejam comparecer. 

4. Apresentação do Cadastro Único é obrigatório para todos concursos. 

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 nº 5/2016, de 8 de Março, na Modalidade do Critério Menor Preço Avaliado.

6. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em sessão Pública, nas horas e datas acima indicadas, na Sala de Reuniões do 

SPI-Tete.

7. Para mais informações deverão contactar o SPI pelo Tel: 25224020.

Tete, aos 21 de Abril  de 2022
Autoridade Competente

Grácio Rosário Cune

O 
ALTO-COMISSÁRIO 
da República de Mo-
çambique no Ruanda, 
Amade Miquidade, 
apresentou terça-feira 

cartas credenciais ao Presidente 
Paul Kagamé. 

Na cerimónia, que decorreu 
na capital Kigali, Amade Miqui-
dade foi o primeiro da lista a pro-

ceder à apresentação das cartas 
credenciais, num universo de 
sete designados, nomeadamente 
Moçambique, Etiópia, Roménia, 
Somália, Indonésia, Tunísia e 
Cuba.

Este acto decorreu no Gabi-
nete do Presidente da Repúbli-
ca do Ruanda, Paul Kagamé, e 
contou com a presença de vários 

convidados, com destaque para 
o Ministro dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação deste país, 
Vincent Biruta.

Após a entrega das cartas 
credenciais, o estadista ruandês 
felicitou o alto-comissário mo-
çambicano e deu boas-vindas 
ao credenciado que, por sua vez, 
agradeceu a honra bem como o 

incansável apoio que este país 
tem estado a prestar no combate 
ao terrorismo na zona norte de 
Cabo Delgado. O Presidente da 
República do Ruanda pediu ain-
da ao alto-comissário para que 
transmitisse ao seu homólogo 
moçambicano, o Chefe do Esta-
do Filipe Nyusi, e ao seu povo os 
melhores cumprimentos.

PERSISTEM sinais de má ges-
tão do património e recursos 
financeiros do Estado, facto 
que se evidencia com os cres-
centes índices de corrupção 
envolvendo funcionários e 
dirigentes da Função Pública.

A ideia é defendida pelo 
juiz-conselheiro jubilado do 
Tribunal Administrativo, Si-
nai Nhatitima, para quem 
isso pode resultar do défice 
de educação, que faz com que 
os servidores públicos não 
conheçam as leis que ditam 
princípios éticos a serem ob-
servados na Administração 
Pública. 

Sinai Nhatitima falava em 
Maputo num debate que re-
flectiu sobre a integridade e 
transparência na Adminis-
tração Pública, sobretudo no 
que respeita à implementação 
da Lei de Probidade Pública, 
aprovada em 2012.

A iniciativa foi da Comis-
são Central de Ética Pública, 
sobre a necessidade de per-
cepção da Lei da Probidade 
Pública, na perspectiva de se 
compreender os avanços e re-
cuos da sua implementação.

De acordo com a fonte, 
todos os servidores públicos, 
do topo à base, precisam de 

ser educados sobre várias 
matérias, com destaque para 
a implementação da Lei de 
Probidade de Pública, o que 
ajudaria na mudança da men-
talidade dos funcionários e 
dirigentes do sector.

Para reverter o cenário, os 
membros da Comissão Cen-
tral de Ética Pública são desa-
fiados a assumirem uma fun-
ção pedagógica no exercício 
das suas actividades,  para que 
os servidores públicos saibam 
que as leis estão para serem 
respeitadas.

“A existência da comissão 
em si só não é solução, é pre-

ciso que se faça mais e o gran-
de desafio passa por educar 
os cidadãos, os funcionários 
e sobretudo os dirigentes. “É 
vergonhoso quando vemos 
pessoas a serem detidas ou 
julgadas todos os dias porque 
geriram mal a coisa pública”, 
acrescentou.

Por outro lado, os mem-
bros das comissões locais de 
ética pública afectos às ins-
tituições do Estado queixa-
ram-se da falta de conside-
ração, sugerindo a criação de 
um regimento interno que 
lhes poderá conferir maior 
poder.

A ORGANIZAÇÃO da Juven-
tude Moçambicana (OJM) 
na província de Maputo está 
desde ontem reunida em sede 
da sua VIII Conferência Pro-
vincial, que tem como agenda 
principal a eleição de novos 
órgãos directivos.

O evento, que decorre 
na Escola Central do Parti-
do Frelimo, na Matola, com 
encerramento previsto para 
hoje, serve para a apreciação 
do relatório de actividades do 
mandato 2015-2021 e do Plano 
Quinquenal 2022-2027.

Para a eleição do novo se-
cretário da OJM a nível da pro-
víncia de Maputo concorrem 
Sibucisso Tsure e Ildo Chaú-
que, para substituir a Manuel 
Ndlovo, que exerce funções 
interinamente desde 2020.

O processo eleitoral, que 
decorre desde a noite de on-
tem, elege também novos 
membros do Comité Provin-
cial da agremiação e os de-
legados ao II Congresso da 
Organização da Juventude 

Amade Miquidade apresenta 
cartas credenciais a Kagamé

Há desafios na gestão
da coisa pública

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

OJM elege novos órgãos

Moçambicana, que se realiza 
ainda este ano.

Falando na abertura da 
reunião, o primeiro-secretário 
da Frelimo na província de 
Maputo, Avelino Muchine, 
apelou aos jovens a prestarem 
atenção nos desafios que o 
partido tem pela frente, com 

destaque para a preparação do 
XII Congresso e os próximos 
pleitos eleitorais.

Muchine desafiou ainda a 
OJM no sentido de continuar a 
mobilizar os jovens moçambi-
canos a se juntarem à campa-
nha de solidariedade para com 
a população vítima do terro-

rismo na província de Cabo 
Delgado, promovendo, entre 
outras acções, a mobilização 
de bens de apoio.

A realização desta VIII 
Conferência Provincial estava 
prevista para o ano passado, 
mas foi adiada devido à pan-
demia da Covid-19.

As conferências provinciais da OJM antecedem o II Congresso da agremiação
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ALTO-COMISSÁRIO DE MOÇAMBIQUE NO RUANDA

Amade Miquidade e Paul Kagamé

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Nos termos legais e contratuais, convoco os Senhores Accionistas da 

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, SA, para reunirem em Assembleia 

Geral Anual no próximo dia 30 de Maio de 2022, pelas quinze 
horas, na morada acima indicada, com a seguinte ordem de 

trabalhos:

1. Discutir, aprovar ou modificar o balanço, relatório de gestão,
contas e proposta de aplicação de resultados do Conselho
de Administração e o parecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

2. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

3. Deliberar acerca de quaisquer outros assuntos de interesse

para a sociedade.

A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com direito a, pelo 

menos, um voto e que, com a antecedência mínima de quinze dias 
sobre a data da reunião, tenham as acções averbadas nos livros da 

sociedade ou depositadas na mesma, ou provem tê-las depositado 

em instituição de crédito.

A cada grupo de 50 acções corresponde um voto, sem limite máximo, 
fazendo-se o arredondamento por defeito.

Os accionistas possuidores de menos de 50 acções podem agrupar-
se e fazer-se representar por um deles, nos termos da lei e do 
contrato social.

Maputo, aos 28 de Abril de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr.ª Maria de Fátima de Sousa Vale)

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.
Avenida 24 de Julho, nº 3736, Maputo

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

4064

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

5ª Secção Comercial

EDITAL
Pela Quinta Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província 
de Tete correm seus termos legais, uma Carta Precatória com 
Registo nº 71/22, referente aos Autos de Execução Ordinária 
nº 131/2019, em que é exequente: FNB-MOÇAMBIQUE, 
SA, move contra os executados: BARCARENSE COMERCIAL, 
LIMITADA e DANILO ABDULA MAJID BEGA, sita na cidade 
de Tete, Bairro Josina Machel, Avenida Kenneth Kaunda, rés-
do-chão, nº 50, na qual foi requerida a venda judicial por 
meio de arrematação que será proposta em carta fechada, do 
seguinte bem:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado 
de Tete, sob o nº 5 421, a folhas 82 verso do livro B-19, inscrito 
sob o número 5 252, fls. 84 verso, do livro G-9, a favor de 
TRANSPORTES AISSA LIMITADA, com sede no Bairro Josina 
Machel, na Av. Kenneth Kaunda, rés-do-chão, nº 50, cidade de 
Tete, avaliado em 50 181 817,25MT (cinquenta milhões, 
cento e oitenta e um mil, oitocentos e dezassete meticais 
e vinte e cinco centavos).

Assim, são convidadas todas as pessoas com interesse na 
compra do bem acima mencionado, a entregarem as suas 
propostas no Cartório da Quinta Secção Comercial deste 
Tribunal até dez (10) minutos antes do início da sessão, 
que está marcada para o próximo dia 12 de Maio de 2022, 
pelas 13.00 horas, data em que proceder-se-á à abertura das 
propostas pelo preço superior do valor da avaliação, poderão 
assistir o acto, os executados, o exequente e os proponentes.

Tete, aos 26 de Abril de 2022
A Escrivã de Direito

Maria de Conceição Santos
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

3755

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



PUBLICIDADE 11Sábado, 30 de Abril de 2022

RELATÓRIO E CONTAS 2021

(1/26) 

“O BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A., com o intuito de manter informados os senhores Clientes e o público em geral da evolução da sua actividade, situação 

patrimonial e financeira e em cumprimento do Aviso n.º 4/GBM/2007 e da Circular n.º 4/SHC/2007 do Banco de Moçambique, apresenta de seguida, a informação 
referente a 31 de Dezembro de 2021. A mesma pode ser consultada no site do Banco.”

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Após uma contracção de 1,30% em 2020, a economia moçambicana cresceu 2,16% em 2021. Este de-

sempenho favorável foi extensível aos diversos sectores de actividade, destacando-se, o forte contributo 

da agricultura, indústria mineira, hotelaria e restauração, transportes e comunicações. Relativamente 

às componentes da procura, destacam-se os contributos das exportações, sobretudo associadas aos 

sectores das commodities, e do investimento relacionado com projectos na área de recursos naturais, 

energia e infra-estruturas ferro-portuárias. 

A retoma gradual do consumo privado, reflectiu em parte:

• a implementação do plano de vacinação nacional, que permitiu o abrandamento de medidas de 

contenção da pandemia; e

• a estabilidade do Metical face ao Dólar americano, nomeadamente na segunda metade de 2021.

Num contexto desafiante na conjuntura internacional, caracterizado por tensões geopolíticas, novas va-

riantes da COVID-19, perturbações na cadeia de logística global e aumento das pressões inflacionistas, 
o Banco Central introduziu novos cortes nas taxas de reservas obrigatórias (em moeda nacional reduziu 

de 11,5% para 10,5% e moeda estrangeira recuou de 34,5% para 11,5%) e aumentou as taxas de juro 
em 300 pontos bases no início de 2021.

O Millennium Bim manteve uma gestão sólida, transparente, eficiente e inovadora, com enfoque na 
criação de valor, que permitiu a consolidação da sua posição de liderança no sistema financeiro mo-

çambicano, servindo mais de 1,8 milhões de Clientes através de uma extensa rede de Balcões (199), 
ATM (518) e POS (7.326).

Em 2021, o Millennium Bim formalizou a alienação à Fidelidade de acções representativas de 70% do 
capital social e direitos de voto da Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.. Num quadro cada vez 

mais competitivo do sector segurador, a entrada da Fidelidade Companhia de Seguros no capital da SIM 
vai permitir dinamizar e alargar a oferta de seguros em Moçambique. O Millennium Bim promoverá a 

distribuição de seguros da SIM através do canal bancário, continuando a disponibilizar aos seus Clientes 

um amplo leque de produtos seguradores competitivos, reforçados pela parceria com um Grupo Segu-

rador de referência, como é a Fidelidade.

Perante um cenário benigno, os resultados do Millennium Bim evoluíram positivamente em termos de 
rendibilidade e eficiência, sustentado pelo crescimento dos proveitos e controlo de custos. A performance 
económico-financeira resume-se em:

• Redução dos activos totais (de MT 185,4 mil milhões para MT 184,1mil milhões); 

• Redução nos recursos de Clientes (de MT 139,0 mil milhões para MT 138,1 mil milhões) influenciada, 
principalmente, pela apreciação do metical face às principais moedas. Esta apreciação implicou 
uma redução da carteira de depósitos em Moeda Estrangeira quando meticalizada. Em termos 
de moeda original, a carteira de depósitos em Moeda Estrangeira cresceu sensivelmente 10% 
em 2021;

• Aumento de 40,5% no resultado líquido (de MT 5,3 mil milhões para MT 7,4 mil milhões), 
impulsionado pela evolução favorável da margem financeira, das comissões líquidas e a mais-
valia resultante da venda de 70% da participação no capital da Seguradora Internacional de 
Moçambique; 

• Melhoria do rácio de NPE-EBA, de 5,4% para 4,8%;

• Redução da imparidade de crédito (de MT 2,4 mil milhões para MT 0,3 mil milhões). Esta redução 
traduz a prudência que o banco teve em 2020 face a um contexto económico mais complexo, 
que essencialmente consistiu na penalização da rentabilidade e reforço da robustez do Balanço;

• Aumento de 8,4% nos capitais próprios (de MT 37,6 mil milhões para MT 40,7 mil milhões);

• Níveis confortáveis de solvabilidade, fixando-se em 44,8% em 2021 face a 43,9% no ano anterior;

O desempenho positivo alcançado em 2021 resulta, por um lado, do rigor e prudência na gestão do Ban-

co. Por outro lado, resulta do empenho e profissionalismo dos colaboradores para enfrentar incertezas 
presentes num ambiente económico particularmente desafiante, difícil e exigente.

O Millennium Bim prosseguiu a aposta na transformação digital, tendo lançado o subsegmento Millen-

nium Bim TOP (M-TOP), direccionado aos Clientes que privilegiam a conveniência dos processos ban-

cários com recurso à tecnologia digital com uma oferta de produtos e serviços exclusivos, atendimento 

remoto personalizado e Gestor de Cliente permanente de fácil contacto e disponível durante 24 horas 
por dia, nos 7 dias da semana. 

Os nossos Clientes vêm privilegiando o uso dos canais remotos, evidenciado no aumento expressivo da 

adesão à plataforma Millennium IZI, Smart IZI e IZI WhatsApp. Neste sentido, introduziu-se melhorias e 

novas funcionalidades no Smart IZI, tornando o acesso mais fácil e cómodo, com destaque para a dispo-

nibilização dos comprovativos de transacções e carregamento de cartões pré-pagos. No Millennium IZI 

(*181#), introduziu-se a funcionalidade que permite a gestão remota do Microcrédito IZI, um produto 
de microfinanciamento disponível para Clientes com salário domiciliado.

Em 2021, o Millennium Bim continuou a priorizar a protecção da saúde dos Colaboradores, familiares e 
Clientes, tendo dado seguimento ao plano de acções de resposta imediata para proteger as pessoas e 

garantir a continuidade do negócio. Mantiveram-se todas as medidas gerais de prevenção e combate à 

pandemia COVID-19 emanadas pelas entidades de saúde, nomeadamente: uso de máscaras, lavagem 
frequente das mãos, distanciamento pessoal, etiqueta da tosse e não partilha de utensílios de uso pes-

soal. A comunicação interna sobre as matérias da Covid-19, continuou como uma grande aposta para 

a sensibilização do cumprimento das medidas de prevenção e protecção. 

O Millennium Bim assegurou a vacinação dos Colaboradores e membros do agregado familiar, assim 

como dos Prestadores de Serviço presentes em todas as instalações do Millennium Bim com 1ª e 2ª 
dose da vacina contra a COVID-19, iniciativa que recolheu uma forte adesão e contribuiu assim para 

proteger a saúde de todos.

O Banco reafirmou o seu compromisso com a implementação e disseminação dos princípios da Inicia-

tiva do Pacto Global das Nações Unidas no que concerne aos Direitos Humanos, Trabalho e Meio Am-

biente, assim como o seu apoio na implementação dos objectivos do FEMA - Fórum Empresarial para 
o Meio Ambiente.

Na vertente de responsabilidade social, o Millennium Bim acompanhou de forma atenta e preocupada 

a evolução e impactos sociais ligados à pandemia, os desafios das mudanças climáticas bem como a 
situação humanitária em Cabo Delgado, promovendo diversas acções de apoio a destacar: (i) entrega 
de 100 camas ao Centro de Internamento e Tratamento de doentes com a Covid-19 do Hospital Geral 
de Mavalane; (ii) oferta de um sistema de regadio à associação de acolhimento e formação de crianças 
de rua “Casa do Gaiato” que beneficiará cerca de 210 rapazes desta entidade; (iii) construção de um 
edifício composto por três salas de aulas na localidade de Marocane, posto administrativo de Ancuabe.

Ao longo de 2021, o Millennium Bim foi novamente distinguido pela sua resiliência, eficiência, susten-

tabilidade de resultados e capacidade de financiamento da economia privada,  tendo sido atribuído os 
prémios de: Banco do Ano pela revista financeira The Banker, Melhor Banco de Moçambique 2021 pela 
Euromoney, Melhor Banco Privado em Moçambique 2021, Melhor Banco Digital de Moçambique 2021, 
o Banco inovador em 2021, Melhor Banco de Moçambique em Serviços de Trade Finance, Melhor Banco 
em Moçambique provedor de serviços cambiais, todos reconhecidos pela Global Finance. 

Estas distinções internacionais muito nos orgulham e reforçam o nosso compromisso em continuar a 
fornecer um serviço de excelência com elevado rigor, visando estreitar as relações de negócio através 

da disponibilização de um amplo portfolio de soluções digitais e financeiras para os nossos Clientes. 

Os últimos anos foram marcados por uma verdadeira “revolução” no modo de exercer a actividade ban-

cária: assistimos a uma supervisão baseada em risco, surgiram novos produtos e serviços financeiros, 
aumentou o grau de concorrência, a digitalização assumiu protagonismo, os mercados desenvolveram-se, 

o Cliente tornou-se mais sofisticado e as mudanças ocorrem a maior velocidade. Este novo paradigma 
exigiu uma mudança de foco do Millennium Bim, assente em novas dinâmicas comerciais e sectoriais

em linha com boas práticas nacionais e internacionais.

O controle da pandemia representa o grande desafio na recuperação da actividade económica. A manu-

tenção de uma inflação reduzida aliada à estabilidade do Metical, a retoma do consumo privado, o investi-
mento empresarial, a produção industrial, as exportações, os serviços financeiros digitais, a consolidação 
orçamental, a recapitalização das empresas nacionais, a segurança em Cabo Delgado, a implementação 

de um plano de resiliência para enfrentar choques climáticos, são factores determinantes na promoção 

do crescimento socioeconómico e melhoria do ambiente de negócios face ao actual panorama mundial.

Uma mensagem de apreço e com sentimento de profunda gratidão aos nossos Clientes pela confiança 
e preferência no Millennium Bim ao longo dos anos. Aos stakeholders, em particular aos colaboradores 

e aos accionistas, endereçamos o nosso renovado agradecimento pelo apoio, dedicação e colaboração 

na superação dos desafios. 

Juntos, somos mais resilientes!

 Rui Cirne Plácido de Carvalho Fonseca

(Presidente)

PRINCIPAIS INDICADORES – BASE CONSOLIDADA

 Milhões de Meticais

2018 2019 2020 2021
Var. % 
21/20

Balanço 

Activo total 150.808 163.389 185.351 184.138 -0,65%

Crédito a clientes (líquido) 50.165 44.293 44.506 41.830 -6,01%

Recursos totais de clientes 110.727 118.056 138.990 138.085 -0,65%

Capitais próprios 33.566 37.304 37.579 40.744 8,42%

Rendibilidade

Produto bancário 17.427 17.176 14.870 16.398 10,28%

Custos operacionais 6.545 6.841 6.872 7.137 3,86%

Imparidades e Provisões 2.485 1.347 2.547 1.087 -57,33%

Impostos sobre lucros 1.588 1.965 763 1.718 125,12%

Resultado líquido atribuível a Accionistas do 

Banco 6.739 6.958 5.302 7.448 40,46%

Rácio de eficiência 37,56% 39,83% 46,22% 43,53%

Rendibilidade dos capitais próprios médios 

(ROE) 21,90% 20,00% 14,50% 19,80%

Rendibilidade do activo médio (ROA) 4,60% 4,50% 3,10% 4,10%

Qualidade do Crédito

Crédito vencido há mais de 90 dias / Crédito 
total 5,33% 6,60% 6,20% 7,96%

Crédito com incumprimento / Crédito total 5,47% 8,42% 6,31% 8,07%

Imparidade do crédito / Crédito vencido há 
mais de 90 dias 211,90% 179,87% 118,92% 104,76%

NPE-EBA 11,43% 8,17% 5,37% 4,76%

Custo do risco 417 p.b. 273 p.b. 522 p.b. 72 p.b.

Solvabilidade (*)

Tier I 40,34% 47,51% 46,00% 47,20%

Total 39,00% 45,80% 43,88% 44,82%

Clientes(milhares) 1.760 1.806 1.754 1.804 2,85%

Balcões 193 200 199 199 0,00%

Colaboradores 2.461 2.524 2.439 2.496 2,34%

* Em base individual

SÍNTESE DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

As previsões económicas do Fundo Monetário Internacional apontam para um crescimento da economia 
mundial de 5,9% em 2021, após a contracção em 2020 de 3,1%. A melhoria do desempenho económico 
resultou dos avanços nos programas de vacinação que permitiram a reversão de medidas de contenção 

da pandemia favorecendo a retoma do consumo privado e a procura externa.

Ainda assim, há desafios que prevaleceram em 2021, tais como as novas variantes da Covid-19, a mo-

rosidade no acesso às vacinas em alguns países (sobretudo na África-subsariana), mudanças climáticas 
adversas e volatilidade dos preços das commodities energéticas. Este cenário foi agravado pela crise lo-

gística na cadeia global de abastecimento que resultou na escassez de produtos e aumento generalizado 

dos preços dos bens alimentares.

Em 2022, prevê-se um crescimento global de 4,9%, decorrente da maior imunização da população 
mundial (estimativa de 70% segundo a OMS), melhoria da procura agregada, aumento das exportações, 
retoma do consumo e investimento privado. 

Na África Subsariana estima-se um crescimento de 3,7% em 2021, após uma contracção histórica em 
2020 (-1,7%) devido aos impactos da pandemia. A região deverá crescer 3,8% em 2022, num contexto 
de maior acesso às vacinas para travar o surgimento de novos surtos. A subida dos preços dos bens de 

exportação (petróleo, carvão, alumínio, energia, gás natural e minerais) aliada à recuperação da procu-

ra nas economias avançadas (EUA, Zona Euro e Reino Unido) e nos mercados emergentes (China, Índia, 
Rússia e Brasil), bem como a resolução de tensões políticas e sociais, favorecem o crescimento da ac-

tividade económica. 

A economia moçambicana mostrou-se resiliente ao longo de 2021, estimando-se um crescimento do 
PIB Real em torno de 2,5%. A procura externa foi essencial para dinamizar a actividade económica num 
contexto de valorização dos preços dos bens de exportação (carvão mineral, alumínio, gás natural, areias 

pesadas e energia), que favoreceu a melhoria dos indicadores de confiança empresarial. O cenário pan-

démico continuou instável, o que levou a adopção de restrições à mobilidade para conter o aumento de 

novos surtos. No entanto, assistiu-se ao aumento na vacinação nacional (cerca de 19% da população 
imunizada no final do ano, segundo Our World in Data).

Não obstante o contexto macroeconómico, o Banco manteve-se sólido e resiliente, sustentado por boa 

governação, adequado nível de capital, robustez do balanço, confortável posição de liquidez, gestão 

prudente do risco, adopção de boas práticas de transparência na relação com Clientes, bem como no 

cumprimento dos normativos regulamentares.

O Millennium Bim continuou a sua estratégia de Transformação Digital e Inovação, com o lançamento 

do subsegmento Millennium Bim TOP (M-TOP), direccionado aos Clientes que privilegiam a conveniência 
dos processos bancários com recurso à tecnologia digital. O M-TOP apresenta-se como uma proposta 
de valor inovadora no Mercado Moçambicano, foca-se nos Clientes que valorizam a rapidez, a simpli-

cidade, a eficácia e comodidade na gestão de finanças pessoais, feita através de plataformas mobile. 

O Banco adicionou novas funcionalidades ao Smart IZI que acrescentam valor à experiência dos utili-

zadores, com destaque para a disponibilização dos comprovativos de transacções e carregamento de 

cartões pré-pagos. Simultaneamente, procedeu à sua simplificação ao reduzir os elementos do fluxo de 
adesão. No Millennium IZI (*181#), solução com forte penetração nos Clientes, introduziu a funciona-

lidade que permite a gestão remota do Microcrédito IZI, um produto de microfinanciamento disponível 
para Clientes com salário domiciliado.

O Mobile Banking demonstrou ser, mais uma vez, um canal de eleição dos Clientes, ao registar o aumento 

nas adesões de 36% na plataforma Millennium IZI, 156% no Smart IZI e 267% no IZI WhatsApp. 

Num mercado cada vez mais exigente a todos os níveis, as prioridades estratégicas definidas pelo Mil-
lennium Bim Academia tiveram como principais focos o desenvolvimento das competências dos Colabo-

radores, com particular destaque para as competências de carácter técnico e comportamental, através 

da implementação de programas estruturantes a todos os níveis. Esta estratégia permitiu a melhoria do 
desempenho dos Colaboradores e consequentemente da Organização.

Simultaneamente, o Millennium Bim Academia reforçou a aposta nas competências consideradas críti-

cas para o futuro, com o lançamento no mês de Outubro da 1ª Maratona Digital, que contou com mais 
de 200 candidatos formados em Informática. Este programa foi concebido para a captação e desenvol-
vimento de jovens talentos, desafiados a trabalhar em projectos transformacionais da organização. O 
programa consolida a marca do Millennium Bim como banco inovador e digital.

Em 2021, o Millennium BIM continuou a priorizar a protecção da saúde dos Colaboradores, familiares e 
Clientes, tendo dado seguimento ao plano de acções de resposta imediata para proteger as pessoas e 

garantir a continuidade do negócio. Assegurou a vacinação dos Colaboradores e membros do agregado 

familiar, assim como dos Prestadores de Serviço presentes em todas as instalações do Millennium BIM 
com 1ª e 2ª dose da vacina contra a COVID-19, iniciativa que recolheu uma forte adesão e contribuiu 
assim para proteger a saúde de todos.

O Millennium Bim, no âmbito da responsabilidade social, desenvolveu diversas acções de apoio comu-

nitário e de cuidados médicos, das quais se destacam: a entrega de 100 camas ao Hospital Geral de Ma-

valane, contribuindo desta forma para o reforço da capacidade operacional do Centro de Internamento 

e Tratamento de doentes com a Covid-19, o reforço da capacidade institucional do Hospital Central de 
Maputo para a melhoria dos cuidados integrados ao doente oncológico, a oferta de um sistema de Rega 

à Casa do Gaiato, que contribuirá para o aumento da produção da batata-reno, e a construção de um 
bloco de 3 salas de aulas no distrito de Marocane, província de Cabo Delgado. 

Em 2021 o Millennium Bim formalizou a alienação à Fidelidade de acções representativas de 70% do 
capital social e direitos de voto da Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.. Num quadro cada vez 

mais competitivo do sector segurador, a entrada da Fidelidade Companhia de Seguros no capital da SIM 
vai permitir dinamizar e alargar a oferta de seguros em Moçambique. O Millennium Bim promoverá a 

distribuição de seguros da SIM através do canal bancário, continuando a disponibilizar aos seus Clientes 

um amplo leque de produtos seguradores competitivos, reforçados pela parceria com um Grupo Segu-

rador de referência, como é a Fidelidade.

Num cenário de retoma gradual da actividade económica, a consistência dos indicadores económicos 

e financeiros do Banco, avaliada pela rentabilidade dos activos, robustez dos fundos próprios e nível de 
adequação de capital de 44,8%, consideravelmente acima do limite regulamentar de 12,0%, reflectem 
a resiliência e solidez financeira da Instituição. 

O activo total variou para 184 138 milhões de Meticais em 2021, o que representou um decréscimo de 
0,7% face ao ano anterior. Os recursos de Clientes reduziram de 138 990 para 138 085 milhões de Meticais, 
representando uma redução de 0,7% quando comparado com o ano anterior. Esta redução foi influen-

ciada, principalmente, pela apreciação do metical face às principais moedas com implicações na redução 

da carteira de depósitos em Moeda Estrangeira quando meticalizada. Em termos de moeda original, a 
carteira de depósitos em Moeda Estrangeira cresceu sensivelmente 10% em 2021. O crédito a Clientes 
(líquido) registou um decréscimo de 6,0%, tendo passado de 44 506 para 41 830 milhões de Meticais.

O Produto Bancário ascendeu a 16 398 milhões de Meticais, representando um crescimento de 10,3% 
face aos 14 870 milhões de Meticais apurados em Dezembro de 2020. O desempenho favorável do pro-

duto bancário é essencialmente suportado pelo crescimento da margem financeira (+1 038 milhões de 
Meticais) e pelo aumento de resultados de serviços e comissões (+248 milhões de Meticais).

Os custos operacionais, que englobam os custos com o pessoal, outros gastos administrativos, depre-

ciações e amortizações atingiram 7 137 milhões de Meticais em 2021, situando-se 3,9% (+265 milhões 
de meticais) acima do período homólogo.

A imparidade do crédito (líquida de recuperações de crédito abatido) totalizou 328 milhões de Meticais 
em 2021 face a 2 419 milhões de Meticais em 2020 (-86,4%). A redução traduz a prudência que o banco 
teve em 2020 face a um contexto económico mais complexo, com incertezas agudizadas pela pandemia 
da Covid-19, que consistiu na penalização da rentabilidade e reforço da robustez do Balanço.

O Millennium Bim apresenta um resultado líquido de 7 448 milhões de Meticais, face a um valor de 5 302 
milhões de Meticais em 2020, representando um aumento de 40,5%, reflexo por um lado, da retoma da 
actividade económica que caracterizou o ano de 2021, com impacto tanto ao nível da evolução dos pro-

veitos, assim como ao nível da contenção de custos. Por outro lado, o impacto da mais-valia resultante 
da venda de 70% da participação no capital da Seguradora Internacional de Moçambique.

A estratégia do banco passa pelo compromisso na transformação digital, mantendo o foco na susten-

tabilidade de resultados, eficiência, robustez e nos seus princípios basilares:

• Contribuição empenhada para a aceleração da bancarização da economia moçambicana;

• Manutenção de elevados níveis de satisfação, fidelização e envolvimento com os Clientes;

• Expansão da base de Clientes e dos patrimónios sob gestão nas áreas de negócio tradicionais;

• Promoção de novas iniciativas em áreas com elevado potencial de crescimento;

• Posicionamento na vanguarda, através da exploração de novas oportunidades de negócio criadas 
pelas novas tecnologias e na esfera digital; 

• Consolidação da liderança tecnológica sectorial e regional;

• Melhoria sustentada dos níveis de rendibilidade e de solidez financeira; 

• Valorização, motivação e compensação dos Colaboradores; 

• Maximização de valor para os Accionistas.

O Millennium Bim foi novamente distinguido por várias instituições, com destaque para o prémio “Banco 

do Ano” atribuído pela revista financeira The Banker, prémio de “Melhor Banco de Moçambique de 2021” 
atribuído pela revista Euromoney, prémio “Best Private Bank”, pela terceira vez consecutiva, atribuído em 
reconhecimento da excelência da oferta de serviços do banco para os seus Clientes Private, prémio Best 

Digital Bank atribuído pela Global Finance, o prémio “The Innovators 2021”, na categoria “Excelência de 
Inovação em Pagamentos”, prémio de melhor Banco de Moçambique em serviços de Trade Finance, pré-

mio “Best Foreign Exchange Provider” que reconhece o Banco como a instituição bancária moçambicana 

que presta o melhor serviço cambial aos seus Clientes.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

MODELO DE GOVERNO

O modelo de governo do Banco está estabelecido nos seus estatutos e obedece aos requisitos da Lei 

das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovada pela Lei nº 20/2020, de 31 de Dezem-

bro. Os Órgãos Sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Comissão Executiva e o 
Conselho Fiscal.

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade que representa a universalidade dos accionistas, sen-

do as suas deliberações vinculativas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

À Assembleia Geral compete:

• Aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício, incluindo o balanço e a demonstração de 

resultados, bem como o parecer do Conselho Fiscal sobre as mesmas e deliberar sobre a aplicação 
de resultados do exercício;

• Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores e os membros do Conselho Fiscal;

• Deliberar sobre quaisquer alterações aos presentes estatutos;

• Deliberar sobre a emissão de obrigações;

• Deliberar sobre o aumento, redução ou reintegração do capital social;

• Deliberar sobre a criação de acções privilegiadas;

• Deliberar sobre a fusão, cisão ou transformação da sociedade;

• Deliberar sobre dissolução, liquidação ou prorrogação da sociedade;

• Deliberar sobre a chamada e a restituição das prestações suplementares;

• Deliberar sobre propositura e a desistência de quaisquer acções contra os Administradores ou

contra os membros dos outros órgãos sociais.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é responsável pelo controlo e pela legalidade da gestão financeira e patrimonial do 
Banco. De entre várias competências, destacam-se:  

• Acompanhar e fiscalizar, com regularidade, o cumprimento dos regulamentos contabilísticos 
aplicáveis, a situação financeira e patrimonial do Banco;

• Dar parecer sobre o relatório de gestão e sobre as contas de Administração para cada exercício, 

incluindo documentos de certificação legal de contas anuais;

• Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelos órgãos de Gestão do Banco.

Conselho de Administração

Competem ao Conselho de Administração os mais amplos poderes de gestão e representação social e, 

nomeadamente, deliberar especialmente sobre:

• Cooptação de administradores;

• Políticas, normas e procedimentos de gestão de risco (DGR);

• Zelo pela fiscalização da eficácia dos sistemas de gestão de riscos, de controlo interno, de auditoria 
interna e de compliance;

• Pedido de convocação de assembleias gerais;

• Relatórios e contas anuais e aplicação de resultados;

• Extensões ou reduções importantes da actividade;

• Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;

• Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade;

• Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação do conselho.

Comissão Executiva

A gestão executiva do Banco é assegurada por administradores executivos designados pelo Conselho 

de Administração, que dispõem de amplos poderes de gestão para a condução da actividade do Banco. 

Compete a comissão executiva:

• Aprovar e definir os termos e as condições, gerais ou particulares, para a realização pelo Millennium
Bim de operações bancárias;

• Negociar e aprovar, nos termos e condições que tiver por convenientes, a celebração de contractos;
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RELATÓRIO E CONTAS 2021 (Continuação 6/26)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Notas 2021 2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Juros e comissões recebidos 22.414.726 18.685.396

Juros e comissões pagos (5.093.117) (4.435.141)

Pagamentos a empregados e fornecedores (5.539.313) (5.874.177)

Recuperação de empréstimos previamente abatidos 134.887 350.817

Prémios de seguros recebidos - 1.259.260

Pagamento de indemnizações da actividade seguradora - (480.281)

Fluxos operacionais antes de alterações nos fundos    
operacionais 11.917.183 9.505.874

Aumentos /diminuições dos activos operacionais

Activos financeiros ao custo amortizado (23.836.333) (1.932.320)

Aplicações em instituições de crédito 19.690.359 (30.019.335)

Depósitos em Bancos Centrais 933.394 12.690.926

Crédito a clientes 2.038.691 (1.741.067)

Outros activos (1.118.543) (1.254.637)

Aumentos / diminuições dos passivos operacionais

Depósitos de outras instituições de crédito (20.222) (340.280)

Depósitos de clientes e outros empréstimos (1.403.450) 19.800.968

Outros passivos 708.793 (412.767)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais antes 
do pagamento de impostos sobre os lucros 8.909.872 6.297.362

Impostos pagos sobre os lucros (2.101.854) (1.389.405)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 6.808.018 4.907.957

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Venda/redução nas participações 316.647 (2.754)

Dividendos recebidos 1.420.514 -

Valor recebido na alienação da participação SIM, líquido de 

C&CE 3 3.140.275 -

Aquisição de activos tangíveis e intangíveis 26  27 (893.992) (1.314.701)

Venda de activos tangíveis e intangíveis 26  27 (2.916) 115.981

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento 3.980.528 (1.201.474)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos pagos (3.843.674) (5.031.231)

Pagamento de capital do passivo de locações (324.098) (314.438)

Juros de contratos de locação (90.061) (80.456)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (4.257.833) (5.426.125)

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e 
equivalentes de caixa (1.987.358) 2.890.766

Diminuição/aumento  em caixa e equivalentes de caixa 4.543.354 1.171.124

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.513.490 7.342.366

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 40 13.056.844 8.513.490

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios Consolidados
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Total dos 
capitais 
próprios Capital

Reserva 
Legal

Outras 
reservas e 
resultados 

acumulados

Total do 
Capital 
Próprio 

atribuível 
ao Grupo

Interesses  
que não 

controlam

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2019 37.304.416 4.500.000 4.529.645 28.008.805 37.038.450 265.966

Dividendos distribuídos 

em 2020 (5.069.335) - - (5.031.231) (5.031.231) (38.104)

Rendimento integral 5.344.401 - - 5.290.964 5.290.964 53.437

Outros (713) - - - - (713)

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2020 37.578.769 4.500.000 4.529.645 28.268.538 37.298.183 280.586

Dividendos distribuídos 

em 2021 (3.967.256) - - (3.843.674) (3.843.674) (123.582)

Rendimento integral 7.331.895 - - 7.289.556 7.289.556 42.339

Alienação de 70% 
da SIM (perda de 

controlo) (199.343) - - - - (199.343)

Saldos em 31 de 
Dezembro de 2021 40.744.065 4.500.000 4.529.645 31.714.420 40.744.065 -

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

Demonstração de Resultados do Banco 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Notas 2021 2020

Juros e proveitos equiparados 5 17.306.343 15.964.199

Juros e custos equiparados 5 (4.877.434) (4.573.096)

    Margem financeira 12.428.909 11.391.103

Rendimentos de instrumentos de capital 6 1.420.514 437.992

Resultados de serviços e comissões 7 2.440.185 2.192.224

Resultados em operações financeiras 8 1.320.715 1.118.511

Outros resultados de exploração 9 208.675 167.675

    Total de proveitos operacionais 17.818.998 15.307.505

Custos com pessoal 10 (3.026.468) (2.897.246)

Outros gastos administrativos 11 (3.122.452) (3.006.673)

Depreciações e amortizações do exercício 12 (988.525) (968.434)

    Total de custos operacionais (7.137.445) (6.872.353)

Imparidade de crédito à clientes 13 (328.116) (2.418.563)

Outras imparidades e provisões 14 (758.563) (128.438)

Ganho na alienação de participações 16 2.907.139 -

    Lucro antes de impostos 12.502.012 5.888.151

Impostos

      Correntes 15 (2.080.506) (1.711.371)

       Diferidos 15 (568.040) 948.119

(2.648.546) (763.252)

    Resultado do exercício 9.853.466 5.124.899

    Resultado por acção 17 218,97MZN 113,89MZN

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

Demonstração do Rendimento Integral do Banco
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Notas 2021 2020

Resultado líquido do exercício 9.853.466 5.124.899

Itens que poderão vir a ser reclassificados para a 
Demonstração de Resultados

Activos financeiros atraves de outro rendimento integral - 
alterações no justo valor 42 (77.216) 17.578

(77.216) 17.578

Itens que não serão reclassificados para a Demonstração 
de Resultados

Perdas actuariais do exercício (33.321) (20.899)

(33.321) (20.899)

Outro rendimento integral do período depois de impostos (110.537) (3.321)

Total do Rendimento integral do exercício 9.742.929 5.121.578

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

Balanço do Banco 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Notas 2021 2020

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 18 24.299.257 25.774.111

Disponibilidades em outras instituições de crédito 19 7.966.063 2.873.620

Aplicações em instituições de crédito 20 18.896.399 37.762.392

Crédito a clientes 21 41.830.171 44.506.254

Activos financeiros ao custo amortizado 22 72.531.792 49.926.149

Activos financeiros ao justo valor através  de outro 
rendimento integral 23 4.458.460 5.365.772

Investimentos em subsidiárias 24 - 416.148

Investimentos em associadas 24 99.501 -

Activos não correntes detidos para venda 25 1.430.512 2.170.584

Outros activos tangíveis 26 5.678.525 5.819.949

Activos intangíveis 27 718.794 560.710

Activos por impostos correntes 28 396.913 375.578

Activos por impostos diferidos 29 960.864 1.523.861

Outros activos 30 4.410.090 2.862.222

Total do activo 183.677.341 179.937.350

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 31 486.420 508.469

Recursos de clientes 32 138.085.143 141.022.116

Provisões 33 750.306 492.472

Passivos por impostos correntes 28 41 54

Outros passivos 34 4.072.071 3.530.134

Total do passivo 143.393.981 145.553.245

Capital Próprio

Capital 35 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados acumulados 36 35.783.360 29.884.105

Total do Capital Próprio 40.283.360 34.384.105

Total da do Capital Próprio e Passivo 183.677.341 179.937.350

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Banco 
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 MZN’ 000

Notas 2021 2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Juros e comissões recebidos 22.414.726 16.905.139

Juros e comissões pagos (5.093.117) (4.489.794)

Pagamentos a empregados e fornecedores (9.166.969) (5.767.313)

Recuperação de empréstimos previamente abatidos 134.887 350.817

Resultados operacionais antes de alterações nos fundos 
operacionais 8.289.527 6.998.849

Aumentos/Diminuições dos activos operacionais

Activos financeiros ao custo amortizado (23.836.333) 317.650

Aplicações em Instituições de Crédito 19.690.359 (29.120.444)

Depósitos em bancos centrais 933.394 12.690.926

Crédito a clientes 2.038.691 (4.248.991)

Outros activos (641.716) (406.094)

Aumentos/Diminuições dos passivos operacionais

Depósitos de outras instituições de crédito (20.222) (340.280)

Depósitos de clientes e outros empréstimos (1.403.450) 19.185.311

Responsabilidades representadas por títulos - -

Outros passivos 3.615.932 34.748

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 
antes do pagamento de impostos sobre os lucros 8.666.182 5.111.675

Impostos pagos sobre os lucros (2.101.854) (1.049.840)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 6.564.328 4.061.835

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Venda/redução nas participações 316.647 -

Dividendos recebidos 1.420.514 437.992

Valor recebido na alienação da participação SIM, líquido de 

C&CE 3 3.383.965 -

Aquisição de activos tangíveis e intangíveis 26  27 (893.993) (808.036)

Valores recebidos na venda de activos tangíveis e 

intangíveis 26  27 (2.916) 34.114

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento 4.224.217 (335.930)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos pagos (3.843.674) (5.031.231)

Pagamento de capital do passivo de locações (324.098) (314.438)

Juros de contratos de locação (90.061) (101.017)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
financiamento (4.257.833) (5.446.686)

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e 
equivalentes de caixa (1.979.728) 2.890.766

Diminuição/aumento  em caixa e equivalentes de caixa 4.550.984 1.169.985

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 8.505.860 7.335.875

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 40 13.056.844 8.505.860

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas

Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios do Banco
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021  MZN’ 000

Total dos 
capitais 
próprios Capital

Reserva 
Legal

Reservas e 
resultados 
transitados

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 34.293.758 4.500.000 4.529.645 25.264.113

Dividendos distribuídos em 2020 (5.031.231)  -  - (5.031.231)

Rendimento integral 5.121.578  -  - 5.121.578

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 34.384.105 4.500.000 4.529.645 25.354.460

Dividendos distribuídos em 2021 (3.843.674)  -  - (3.843.674)

Rendimento integral 9.742.929  -  - 9.742.929

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 40.283.360 4.500.000 4.529.645 31.253.715

BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS MILLENNIUM BIM 2021 - NOTAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Notas

1 Nota introdutória

2 Políticas contabilísticas 

3 Alterações ao perímetro de consolidação

4 Demonstração de resultados consolidados por segmentos operacionais 

5 Margem financeira 

6 Rendimentos de instrumentos de capital 

7 Resultados de serviços e comissões 

8 Resultados em operações financeiras 

9 Outros resultados de exploração 

10 Custos com pessoal 

11 Outros gastos administrativos 

12 Depreciações e amortizações do exercício 

13 Imparidade de crédito à Clientes

14 Outras provisões 

15 Impostos 

16 Operações em descontinuação

17 Resultado por acção 

18 Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 

19 Disponibilidades em outras instituições de crédito 

20 Aplicações em instituições de crédito 

21 Crédito a Clientes 

22 Activos financeiros ao custo amortizado 

23 Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 

24 Investimentos em associadas 

25 Activos não correntes detidos para venda 

26 Outros Activos tangíveis 

27 Goodwill e Activos intangíveis 

28 Activos e passivos por impostos correntes 

29 Activos e passivos por impostos diferidos 

30 Outros activos 

31 Recursos de outras instituições de crédito 

32 Recursos de Clientes  

33 Provisões

34 Outros passivos 

35 Capital social 

36 Reservas e resultados acumulados 

37 Dividendos 

38 Garantias e outros compromissos 

39 Partes relacionadas 

40 Caixa e equivalentes de caixa 

41 Contratos de locação

42 Justo valor 

43 Outros benefícios aos empregados 

44 Gestão de risco 

45 Solvabilidade 

46 Concentração de risco 

47 Normas emitidas, mas ainda não adoptadas

48 Divulgações relacionadas com COVID-19

49 Eventos Subsequentes

1. Nota Introdutória
O BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A. (“o Banco” ou “BIM”) é um Banco de capitais essencial-
mente privados com sede social em Maputo. Estas demonstrações financeiras consolidadas são compostas 
pelo banco e sua associada, a Seguradora Internacional de Moçambique, SA (colectivamente “Grupo”).

O Grupo e o Banco apresentam demonstrações financeiras que reflectem os resultados das suas opera-

ções para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O Banco tem por objecto principal a realização de operações financeiras e a prestação de todos os servi-
ços permitidos aos bancos comerciais de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a concessão 

de empréstimos em moeda nacional e estrangeira, a concessão de letras de crédito e de garantias ban-

cárias, transacções em moeda estrangeira e a recepção de depósitos em moeda nacional e estrangeira.

Bases de Preparação

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”). As IFRS’s incluem as normas emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting In-

terpretations Committee e as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC), e pelos respectivos órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações e de 
acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para as propriedades 
de investimento e activos e passivos financeiros.

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais agora apresentadas reflectem os resultados 
das operações do Banco e da sua associada (em conjunto “Grupo”) para o exercício findo em 31 de De-

zembro de 2021, tendo sido aprovadas pelo Conselho de Administração em 25 de Fevereiro de 2022.

Em 31 de Dezembro de 2021, o Banco procedeu à alienação de 70% da sua participação na subsidiária 
Seguradora Internacional de Moçambique, SA (“SIM”), tendo nesta data perdido o controlo sobre a sua 
subsidiária. Assim, em conformidade com o disposto na IFRS 10, o Banco desreconheceu os activos e 
passivos da subsidiária, bem como os interesses que não controlam à data de 31 de Dezembro de 2021, 
pelas suas quantias escrituradas a essa data.

Consequentemente, os montantes apresentados no balanço consolidado para o período findo em 31 
de Dezembro de 2021, em comparação com o período findo em 31de Dezembro de 2020, não incluem 
os activos e passivos da SIM.

Os rendimentos e gastos reconhecidos pela SIM para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2021 
e 31 de Dezembro de 2021 foram reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas do Banco.

Os efeitos desta transacção encontram-se explicados com mais detalhe na Nota 3.

Comparabilidade

Conforme referido em 31 de Dezembro de 2021, os resultados consolidados da SIM foram reconhecidos 
numa linha em separado na demonstração de resultados, na medida em que a participação foi classi-

ficada como operação descontinuada. Em conformidade com o parágrafo 33 da IFRS 5, os resultados 
da SIM relativos ao período findo em 31 de Dezembro de 2020 foram reexpressos por foram a garantir 
comparabilidade entre os montantes apresentados.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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RELATÓRIO E CONTAS 2021 (Continuação 7/26)

2020 
Reexpresso Ajustamento 2020

Juros e proveitos equiparados 5  15.964.199  (275.939)  16.240.138 

Juros e custos equipados 5  (4.573.096)  (148.218)  (4.424.878)

Margem financeira  11.391.103  (424.157)  11.815.260 

Resultados de serviços e comissões 7  2.192.224  54.477  2.137.747 

Resultados em operações financeiras 8  1.118.511  (54.148)  1.172.659 

Outros resultados de exploração 9  167.675  (730.055)  897.730 

Total de proveitos operacionais  14.869.513  (1.153.883)  16.023.396 

Custos com o pessoal 10  (2.897.246)  238.820  (3.136.066)

Outros gastos administrativos 11  (3.006.673)  25.390  (3.032.063)

Depreciações e amortizações do exercício 12  (968.434)  (8)  (968.426)

Total dos custos operacionais  (6.872.353)  264.202  (7.136.555)

Outras imparidades 13  (2.418.563)  -    (2.418.563)

Outras provisões 14  (128.438)  (45.245)  (83.193)

Resultados antes de impostos  5.450.159 (934.926)  6.385.085 

Impostos  -   

Correntes 15  (1.711.371)  285.200  (1.996.571)

Diferido 15  948.119  (19.274)  967.393 

Resultado após impostos  4.686.907 (669.000)  5.355.907 

Interesses que não controlam

Resultado do exercício  4.686.907  (669.000)  5.355.907

Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais estão expressas em Meticais, arredondadas 
para a unidade do Metical (MT) mais próxima, excepto quando indicado. 

Uso de julgamentos e estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que a Comissão Executi-
va formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabi-
lísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados 
são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as 
circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja va-
lorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 
As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade ou para as quais os pres-
supostos e estimativas são considerados significativos são apresentados na política contabilística 
descrita na nota respeitante.

2. Políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente a todas as entidades do Grupo, e são 
consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do período anterior. As 
alterações nas políticas contabilísticas, aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2021, descritas na nota 1. 
v), não tem efeitos nas demonstrações financeiras.

a) Base de Consolidação

O Grupo aplica a IFRS 3 (revista) para o reconhecimento contabilístico das concentrações de activida-
des empresariais.

As demonstrações financeiras consolidadas agora apresentadas reflectem os activos, passivos, proveitos e 
custos do Banco, e os resultados atribuíveis ao Grupo referentes à participação financeira na sua associada.

Participações financeiras na subsidiária e associadas

1. Subsidiárias são entidades (incluindo fundos de investimento e veículos de securitização) controladas 
pelo Grupo. O Grupo controla uma entidade quando está exposto, ou tenha direitos, à variabilidade nos 
retornos provenientes do seu envolvimento com essa entidade e possa apoderar-se dos mesmos através 
do poder que detém sobre as actividades relevantes dessa entidade (controlo de facto). As demonstra-
ções financeiras das subsidiárias são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas desde a data 
em que o Grupo adquire o controlo até à data em que o controlo termina.

Numa operação de aquisição por fases que resulte na aquisição de controlo, aquando do cálculo do goo-

dwill, a reavaliação de qualquer participação anteriormente adquirida é reconhecida por contrapartida de 
resultados. No momento de uma venda parcial, da qual resulte a perda de controlo sobre uma subsidiária, 
qualquer participação remanescente é reavaliada ao valor de mercado na data da venda e o ganho ou 
perda resultante dessa reavaliação é registado por contrapartida de resultados.

Diferenças de consolidação – Goodwill

As concentrações de actividades empresariais são registadas pelo método da compra. O custo de aqui-
sição equivale ao justo valor determinado à data da compra, dos activos cedidos e passivos incorridos 
ou assumidos.

O registo dos custos directamente relacionados com a aquisição de uma subsidiária são directamente 
imputados a resultados. 

O goodwill positivo resultante de aquisições é reconhecido como um activo e registado ao custo de aqui-
sição, não sendo sujeito a amortização. 

O goodwill resultante da aquisição de participações em empresas subsidiárias e associadas é definido 
como a diferença entre o valor do custo de aquisição e o justo valor total ou proporcional dos activos e 
passivos e passivos contingentes da adquirida, consoante a opção tomada.

Caso o goodwill apurado seja negativo este é registado directamente em resultados do período em que 
a concentração de actividades ocorre.

O valor recuperável do goodwill é estimado anualmente, independentemente da existência de indicado-
res de imparidade. As eventuais perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do 
período. O valor recuperável é determinado com base no maior entre o valor em uso dos activos e o valor 
de mercado deduzido dos custos de venda, sendo calculado com recurso a metodologias de avaliação, 
suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor 
temporal e os riscos de negócio.

O goodwill não é corrigido em função da determinação final do valor do preço contingente pago, sendo 
este impacto reconhecido por contrapartida de resultados, ou capitais próprios, se aplicável.

Aquisição e diluição de Interesses que não controlam

A aquisição de interesses que não controlam da qual não resulte uma alteração de controlo sobre uma 
subsidiária, é contabilizada como uma transacção com accionistas e, como tal, não é reconhecido goodwill 
adicional resultante desta transacção. A diferença entre o custo de aquisição e o justo valor dos interes-
ses que não controlam adquiridos é reconhecida directamente em reservas. De igual forma, os ganhos 
ou perdas decorrentes de alienações de interesses que controlam, das quais não resulte uma perda de 
controlo sobre uma subsidiária, são sempre reconhecidos por contrapartida de reservas.

Perda de controlo

Os ganhos ou perdas decorrentes da diluição ou venda de uma parte da participação financeira numa 
subsidiária, com perda de controlo, são reconhecidos pelo Grupo na demonstração de resultados.

Nas diluições de interesses que controlam sem perda de controlo, as diferenças entre o valor de 
aquisição e o justo valor dos interesses que não controlam adquiridos são registadas por contra-
partida de reservas.

Transacções eliminadas em consolidação

Os saldos e transacções entre empresas do Grupo, bem como os ganhos e perdas não realizados resul-
tantes dessas transacções, são anulados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Os 
ganhos e perdas não realizados de transacções com associadas e entidades controladas conjuntamente 
são eliminados na proporção da participação do Grupo nessas entidades.

2. Associadas são entidades nas quais o grupo tem influência significativa, mas não exerce controlo 
sobre a sua política financeira e operacional. Presume-se que o Grupo exerce influência significativa 
quando detém o poder de exercer mais de 20% dos direitos de voto da associada. Caso o Grupo de-
tenha, directa ou indirectamente, menos de 20% dos direitos de voto, presume-se que o Grupo, não 
possui influência significativa, excepto quando essa influência possa ser claramente demonstrada. 

A existência de influência significativa por parte do Grupo é normalmente demonstrada por uma ou 
mais das seguintes formas:

• Representação no Conselho de Administração ou Órgão da Direcção equivalente;

• Participação em processos de definição de políticas, incluindo a participação em decisões sobre 
dividendos ou outras distribuições;

• Transacções materiais entre Grupo e a participada;

• Intercâmbio de Pessoal de Gestão;

• Fornecimento de informação técnica essencial.

As demonstrações financeiras consolidadas incluem a parte atribuível ao Grupo do total das reservas 
e dos lucros e prejuízos reconhecidos da associada contabilizada de acordo com o método da equiva-
lência patrimonial.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras em empresas asso-
ciadas são inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o qual é acrescido ou reduzido do valor 
correspondente à proporção dos capitais próprios dessas empresas, reportados à data de aquisição ou 
da primeira aplicação do método da equivalência patrimonial. 

As participações financeiras são posteriormente ajustadas anualmente pelo valor correspondente à 
participação nos resultados líquidos das associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercí-
cio.  Adicionalmente, os dividendos destas empresas são registados como uma diminuição do valor da 
participação, e a parte proporcional nas variações dos capitais próprios é registada como uma variação 
do capital próprio do BIM e um aumento ou diminuição da participação.

O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de activos e passivos identificáveis da associada na 
data de aquisição é reconhecido como goodwill, sendo este apresentado dentro do valor da participação 
financeira. Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos líquidos 
adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como um rendimento do exercício.

É efectuada uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que a parti-
cipação possa estar em imparidade, sendo registadas como gastos na demonstração de resultados as 
perdas por imparidade que se demonstre existir.

Quando a proporção do BIM nos prejuízos acumulados da associada excede o valor pelo qual a partici-
pação se encontra registada, a participação financeira é registada ao valor nulo, excepto quando o BIM 
tenha assumido compromissos de cobertura de prejuízos da associada, casos em que as perdas adicio-
nais determinam o reconhecimento de um passivo. 

Se, posteriormente, a associada relatar lucros, o BIM retoma o reconhecimento da sua quota-parte nesses 
lucros somente após a sua parte nos lucros igualar a parte das perdas não reconhecidas.

Os ganhos não realizados em transacções com associadas são eliminados proporcionalmente ao inte-
resse do BIM nas mesmas, por contrapartida da correspondente rubrica do investimento.

As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não 
resulte de uma situação em que o activo transferido esteja em imparidade. 

As participações financeiras em empresas associadas encontram-se detalhadas na Nota 24.

b) Instrumentos Financeiros (IFRS 9) 

ACTIVOS FINANCEIROS

A) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente

No momento do seu reconhecimento inicial, os activos financeiros são classificados numa das seguin-
tes categorias:

i) Activos financeiros ao custo amortizado;

ii) Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; ou

iii) Activos financeiros ao justo valor através de resultados 

A classificação é efectuada tendo em consideração os seguintes aspectos:

• O modelo de negócio do Grupo para a gestão do activo financeiro; e

• As características dos fluxos de caixa contratuais do activo financeiro.

Avaliação do Modelo de Negócio

À semelhança do exercício efectuado em 2020, também em 2021 o Grupo procedeu à reavaliação 
do modelo de negócio no qual os instrumentos financeiros são detidos, ao nível do portfólio, dado 
que esta abordagem reflecte da melhor forma como os activos são geridos e como a informação é 
disponibilizada aos órgãos de gestão. Não obstante não se terem efectuadas alterações ao modelo 
de negócio, esta avaliação incluiu:

• As políticas e objectivos estabelecidos para o portfólio e a operacionalidade prática dessas
políticas, incluindo a forma como a estratégia de gestão se foca no recebimento de juros
contratualizados, mantendo um determinado perfil de taxa de juro, adequando a duração dos 
activos financeiros, à duração dos passivos que financiam estes activos ou na realização de cash-

flows através da venda dos activos;

• A forma como a performance do portfólio é avaliada e reportada aos órgãos de gestão do Grupo;

• A avaliação dos riscos que afectam a performance do modelo de negócio (e dos activos financeiros
detidos no âmbito desse modelo de negócio) e a forma como esses riscos são geridos; 

• A remuneração dos gestores de negócio – e.g. em que medida a compensação depende do justo 
valor dos activos sob gestão ou dos cash-flows contratuais recebidos; 

• A frequência, volume e periodicidade das vendas nos períodos anteriores, os motivos para as
referidas vendas e as expectativas sobre as vendas futuras. Contudo, a informação sobre as vendas 
não deverá ser considerada isoladamente, mas como parte de uma avaliação global da forma como 
o Grupo estabelece objectivos de gestão dos activos financeiros e de como os cash-flows são obtidos.

A classificação dos activos financeiros pode ser efectuada em três categorias, usando diferentes 
critérios de mensuração (justo valor através de resultados, justo valor através do rendimento integral 
e custo amortizado). A classificação dos activos depende do modelo de negócio no âmbito do qual os 
activos financeiros são geridos e das características dos fluxos de caixa contratuais.

Avaliação se os cash-flows contratuais correspondem somente ao recebimento de capital e juros

Na avaliação dos instrumentos financeiros em que os cash-flows contratuais se referem 
exclusivamente ao recebimento de capital e juros, o Grupo considerou os termos contratuais 
originais do instrumento. No processo de avaliação, o Grupo teve em consideração:

• Eventos contingentes que possam modificar a periodicidade e montante dos fluxos de caixa;

• Características que resultem em alavancagem;

• Cláusulas de pagamento antecipado e de extensão da maturidade;

• Cláusulas que possam limitar o direito do Grupo reclamar os fluxos de caixa em relação a activos 
específicos (e.g. contratos com cláusulas que impedem o acesso a activos em caso de default – 
“non-recourse asset”); e

• Características que possam modificar a compensação pelo valor temporal do dinheiro.
Adicionalmente, um pagamento antecipado é consistente com o critério de classificação ao 
custo amortizado, se:

- O activo financeiro for adquirido ou originado com um prémio ou desconto relativamente 
ao valor nominal contratual;

- O pagamento antecipado representar substancialmente o montante nominal do contrato 
acrescido dos juros contratuais periodificados, mas não pagos (poderá incluir uma
compensação razoável pelo pagamento antecipado); e

- O justo valor do pagamento antecipado é insignificante no reconhecimento inicial. 

B) Activos financeiros ao custo amortizado

Classificação

Um activo financeiro é classificado na categoria de “Activos financeiros ao custo amortizado” se
cumprir cumulativamente as seguintes condições:

• o activo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objectivo principal é a detenção de 
activos para recolha dos seus fluxos de caixa contratuais; e

• os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a
pagamentos de capital e juro do montante em dívida.

A categoria de “Activos financeiros ao custo amortizado” inclui aplicações em instituições de crédito, 
crédito a Clientes e títulos de dívida geridos com base num modelo de negócio cujo objectivo é o 
recebimento dos seus fluxos de caixa contratuais (obrigações de dívida pública, obrigações emitidas 
por empresas e papel comercial).

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

As aplicações em instituições de crédito e os créditos a Clientes são reconhecidos na data em que 
os fundos são disponibilizados à contraparte (settlement date). Os títulos de dívida são reconhecidos 
na data da negociação (trade date), ou seja, na data em que o Grupo se compromete a adquiri-los.

Os activos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, 
acrescido dos custos de transacção, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. 

Adicionalmente, estão sujeitos, desde o seu reconhecimento inicial, ao apuramento de perdas por 
imparidade para perdas de crédito esperadas, as quais são registadas por contrapartida da rubrica 
“Outras imparidades e provisões”.

Os ganhos ou perdas gerados no momento do seu desreconhecimento são registados na rubrica 
«Outras imparidades e provisões».

C) Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Classificação

Um activo financeiro é classificado na categoria de “Activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral” se cumprir cumulativamente as seguintes condições:

• O activo financeiro é detido num modelo de negócio em que o objectivo é a recolha dos seus fluxos 
de caixa contratuais e a venda desse activo financeiro;

• Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a
pagamentos de capital e juro do montante em dívida.

Adicionalmente, no reconhecimento inicial de um instrumento de capital, que não seja detido para 
negociação, nem uma retribuição contingente reconhecida por um adquirente numa concentração de 
actividades empresariais à qual se aplica a IFRS 3, o Grupo pode optar irrevogavelmente por classificá-lo 
na categoria de “Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral” (FVOCI). Esta 
opção é exercida numa base casuística, investimento a investimento e está apenas disponível para os 
instrumentos financeiros que cumpram a definição de instrumentos de capital prevista na IAS 32, não 
podendo ser utilizada para os instrumentos financeiros cuja classificação como instrumento de capital na 
esfera do emitente seja efectuada ao abrigo das excepções previstas nos parágrafos 16A a 16D da IAS 32.

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos 
inicialmente pelo seu justo valor, acrescido dos custos de transacção, e subsequentemente são 
mensurados ao justo valor. As variações no justo valor destes activos financeiros são registadas por 
contrapartida de outro rendimento integral e, no momento da sua alienação, os respectivos ganhos 
ou perdas acumulados em outro rendimento integral são reclassificados para uma rubrica específica 
de resultados designada “Outras imparidades e provisões”. 

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento 
integral, sendo os respectivos ganhos ou perdas acumulados registados em variações de justo valor 
transferidos para Resultados acumulados no momento do seu desreconhecimento.

Reclassificação entre categorias de activos financeiros

Os activos financeiros são reclassificados para outras categorias apenas se o modelo de negócio 
utilizado na sua gestão for alterado. 

A reclassificação é aplicada prospectivamente a partir da data do reconhecimento, não sendo reex-
pressados quaisquer ganhos, perdas (incluindo relacionados com imparidade) ou juros anteriormente 
reconhecidos.

Não é permitida a reclassificação de investimentos em instrumentos de capital mensurados ao justo 
valor através de outro rendimento integral, nem de instrumentos financeiros designados ao justo 
valor através de resultados.

Modificação e desreconhecimento de activos financeiros

Princípios gerais

I. O Grupo desreconhece um activo financeiro quando, e apenas quando:

• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do activo financeiro expiram; ou

• Transfere o activo financeiro tal como definido nos pontos ii) e iii) abaixo e a transferência satisfaz 
as condições para o desreconhecimento de acordo com o ponto iv).

II. O Grupo transfere um activo financeiro se, e apenas se, se verificar uma das situações seguintes:

• Transferir os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa resultantes do activo financeiro; ou

• Retiver os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa resultantes do activo financeiro, mas 
assumir uma obrigação contratual de pagar os fluxos de caixa a um ou mais destinatários num 
acordo que satisfaça as condições previstas no ponto iii).

III. Quando o Grupo retém os direitos contratuais de receber os fluxos caixa resultantes de um activo 
financeiro (o «activo original»), mas assume uma obrigação contratual de pagar esses fluxos de 
caixa a uma ou mais entidades (os «destinatários finais»), o Grupo trata a transacção como uma 
transferência de um activo financeiro se, e apenas se, todas as três condições que se seguem 
forem satisfeitas:

• O Grupo não tem qualquer obrigação de pagar quantias aos destinatários finais a menos que 
receba quantias equivalentes resultantes do activo original. Os adiantamentos a curto prazo pela 
entidade com o direito de total recuperação da quantia emprestada acrescida dos juros vencidos 
às taxas de mercado não violam esta condição;

• O Grupo está proibido pelos termos do contrato de transferência, de vender ou penhorar o activo 
original que não seja como garantia aos destinatários finais pela obrigação de lhes pagar fluxos 
de caixa; e

• O Grupo tem uma obrigação de remeter qualquer fluxo de caixa que receba em nome dos 
destinatários finais sem atrasos significativos. Além disso, não tem o direito de reinvestir esses 
fluxos de caixa, excepto no caso de investimentos em dinheiro ou seus equivalentes (tal como 
definido na IAS 7 Demonstrações dos Fluxos de Caixa) durante o curto período de liquidação entre 
a data de recebimento e a data da entrega exigida aos destinatários finais, e os juros recebidos 
como resultado desses investimentos são passados aos destinatários finais.

IV. Quando o Grupo transfere um activo financeiro (ver ponto ii acima), deve avaliar até que ponto 
retém os riscos e benefícios decorrentes da propriedade desse activo. Neste caso:

• Se o Grupo transferir substancialmente todos os riscos e benefícios decorrentes da propriedade 
do activo financeiro, desreconhece o activo financeiro e reconhece separadamente como activos 
ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou retidos com a transferência;

• Se o Grupo retém substancialmente todos os riscos e benefícios decorrentes da propriedade do 
activo financeiro, continua a reconhecer o activo financeiro.

• Se o Grupo não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios decorrentes 
da propriedade do activo financeiro, deve determinar se reteve o controlo do activo financeiro. 
Neste caso:

- Se o Grupo não reteve o controlo, deve desreconhecer o activo financeiro e reconhecer 
separadamente como activos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou
retidos com a transferência;

- Se o Grupo reteve o controlo, deve continuar a reconhecer o activo financeiro na medida 
do seu envolvimento continuado no activo financeiro.

V. A transferência dos riscos e benefícios referida no ponto anterior é avaliada por comparação da 
exposição do Grupo, antes e depois da transferência, à variabilidade das quantias e momentos 
de ocorrência dos fluxos de caixa líquidos resultantes do activo transferido.

VI. A questão de saber se o Grupo reteve ou não o controlo (ver ponto iv acima) do activo transferido 
depende da capacidade daquele que recebe a transferência para vender o activo. Se aquele que 
recebe a transferência tiver capacidade prática para vender o activo na sua totalidade a um terceiro 
não relacionado e for capaz de exercer essa capacidade unilateralmente e sem necessitar de impor 
restrições adicionais à transferência, considera-se que a entidade não reteve o controlo. Em todos 
os outros casos, considera-se que a entidade reteve o controlo.

Critérios de desreconhecimento

No contexto dos princípios gerais descritos na secção anterior, e tendo em conta que os processos 
de alteração de contratos podem conduzir, em algumas circunstâncias, ao desreconhecimento dos 
activos financeiros originais e ao reconhecimento de novos activos (sujeito à identificação do POCI) 
o objectivo desta secção é estabelecer os critérios e circunstâncias que levam ao desreconhecimento 
de um activo financeiro.

O Grupo considera que uma modificação nos termos e condições de uma exposição de crédito resul-
tará no desreconhecimento da transacção e no reconhecimento de uma nova transacção quando a 
modificação se traduzir em pelo menos uma das seguintes condições:

• Criação de uma nova exposição que resulta de uma consolidação da dívida;

• Mudança nas características qualitativas, nomeadamente:

- Mudança da moeda, a menos que a taxa de câmbio entre a moeda antiga e a nova esteja 
vinculada ou administrada dentro de limites restritos por lei ou autoridades monetárias
relevantes;

- Exclusão ou adição de uma característica substancial de conversão de capital para um 
instrumento de dívida, a menos que não seja razoavelmente possível que seja exercido
durante o seu prazo;

- Transferência do risco de crédito do instrumento para outro mutuário, ou uma mudança 
significativa na estrutura dos mutuários dentro do instrumento.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Crédito abatido ao activo (write-off)

O Grupo reconhece um crédito abatido ao activo quando não tem expectativas razoáveis de recu-

perá-lo na sua totalidade ou parcialmente. Este registo ocorre após todas as acções de recuperação 
desenvolvidas pelo Grupo se revelarem infrutíferas. Os créditos abatidos ao activo são registados 
em contas extrapatrimoniais.

Activos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito

Os activos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito (POCI) são activos que 
apresentam evidências objectivas de imparidade de crédito no momento do seu reconhecimento 

inicial. Um activo está em imparidade de crédito se um ou mais eventos tiverem ocorrido com um 
impacto negativo nos fluxos de caixa futuros estimados do activo. O Grupo não detém activos finan-

ceiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito, nos exercícios findos em 31 Dezembro de 
2020 e 2021.

PERDAS POR IMPARIDADE

Instrumentos financeiros sujeitos ao reconhecimento de perdas por imparidade

O Banco reconhece perdas por imparidade para perdas de crédito esperadas em instrumentos finan-

ceiros registados nas seguintes rubricas contabilísticas:

a) Activos financeiros ao custo amortizado

As perdas por imparidade em activos financeiros ao custo amortizado reduzem o valor de balanço des-

tes activos financeiros por contrapartida da rubrica “Outras Imparidades e Provisões” (em resultados).

b) Compromissos de crédito, créditos documentários e garantias financeiras

As perdas por imparidade associadas a compromissos de crédito, créditos documentários e garantias

financeiras são reconhecidas no passivo, na rubrica “Provisões para garantias e outros compromissos”, 
por contrapartida da rubrica “Outras provisões” (em resultados).

Classificação dos instrumentos financeiros por stages

Variação do risco de crédito desde o reconhecimento inicial

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Critério de 

classificação
Reconhecimento inicial

Aumento significativo do 
risco de crédito desde o 

reconhecimento inicial

Em situação de 
imparidade

Perdas por imparidade
Perdas de crédito 

esperadas a 12 meses
Perdas de crédito esperadas “lifetime”

O Banco determina as perdas de crédito esperadas de cada operação em função da deterioração 

do risco de crédito verificada desde o seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são 
classificadas num dos seguintes três stages:

• Stage 1: são classificadas neste stage as operações em que não se verifica um aumento significativo
no risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial independentemente da qualidade de crédito 

(a não ser que sejam adquiridos ou originados com evidência objectiva de perda). As perdas por 
imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem às perdas de crédito 

esperadas que resultem de um evento de default que poderá ocorrer num período de 12 meses 
após a data de reporte (perdas de crédito esperadas a 12 meses). 

• Stage 2: são classificadas neste stage as operações em que se verifica um aumento significativo do 
risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial, mas que não estão em situação de imparidade. 

As perdas por imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem às perdas

de crédito esperadas resultantes de eventos de default que poderão ocorrer ao longo do período 

de vida residual esperado das operações (perdas de crédito esperadas “lifetime”).

• Stage 3: são classificadas neste stage as operações em situação de imparidade. As perdas por

imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem a perdas de crédito 
esperadas “lifetime”. 

Definição de activos financeiros que registam aumento significativo de risco de crédito

1. Atraso

• Critério de entrada: Clientes com pelo menos uma operação vencida há mais de 30 dias.

• Critério de saída: 3 Meses sem cumprir o critério de entrada.

2. Reestruturado

• Critério de entrada: Clientes com pelo menos uma operação dentro do período de marcação de 
reestruturado por dificuldades financeiras.

• Critério de saída: Regularização da situação.

3. Early Warning Signs (EWS)

• Critério de entrada: Clientes com pelo menos um dos triggers de EWS válidos no âmbito do modelo 
de imparidade (Cheques devolvidos e inibição de uso de cheque).

• Critério de saída: 3 Meses sem cumprir o critério de entrada.

4. Notch Downgrade (em vigor deste Nov.21).

• Critério de entrada: Clientes que registam variação histórica dos graus de risco nos seguintes 
moldes:

• Clientes com exposições originadas com grau de risco 7 ou inferior, caso o seu grau de risco tenha 
aumentado em mais de 3 notches, são classificados no mínimo em stage 2.

• Clientes com exposições originadas com grau de risco 8 ou superior, caso o seu grau de risco tenha 

aumentado em mais de 2 notches, são classificados no mínimo em stage 2

• Critério de saída: Cliente deixa de activar o critério de entrada.

5. Outros Indícios Subjectivos

• Critério de entrada: Clientes que por via do questionário do KIWI sejam classificados em stage 2.

• Critério de saída: Regularização da situação.

Definição de activos financeiros em default

1. Incumprimento

• Critério de entrada: Cliente que, à data de referência, verifique simultaneamente:

- Pelo menos uma operação com capital ou juros vencidos há mais de 90 dias; e

- Somatório do crédito vencido (capital + juros) superior ao critério de materialidade 
absoluto; e

Somatório do crédito vencido (capital + juros) superior a 1% da exposição em balanço do Cliente.

Critério de saída: Empresas (12 Meses sem cumprir critério de entrada.) e Particulares (3 Meses sem 
cumprir critério de entrada)

2. Abatido

• Critério de entrada: Cliente que, à data de referência, verifique simultaneamente:

- Somatório do montante abatido superior ao critério de materialidade absoluto; e

Somatório do montante abatido superior 1% da exposição em balanço do Cliente.

Critério de saída: Pagamento do montante abatido pelo Cliente.

3. Contencioso

Critério de entrada: Cliente com pelo menos um contrato em contencioso.

Critério de saída: Regularização da situação.

4. Insolvência

Critério de entrada: Cliente com insolvência declarada legalmente.

Critério de saída: Regularização da situação.

5. Reestruturados

• Critério de entrada: Cliente que, à data de referência, verifique simultaneamente:

- Pelo menos uma operação reestruturada; e

- Pelo menos uma operação com capital ou juros vencidos há mais de 30 dias; e

- Somatório do crédito vencido (capital + juros) superior ao critério de materialidade 
absoluto; e

Somatório do crédito vencido (capital + juros) superior a 1% da exposição em balanço do Cliente.

Critério de saída: 12 Meses sem cumprir o critério de entrada.

6. Dupla Reestruturação 

• Critério de entrada: Clientes com operações reestruturadas por dificuldades financeiras que 
dentro do período de marcação de reestruturados, registem reincidência de operações

reestruturadas por dificuldades financeiras. O trigger é activado se o Cliente verificar pelo 
menos uma das seguintes condições:

- Operação dentro do período de marcação de reestruturado que verifique alteração da data
de maturidade de entre duas datas distintas; ou

Nova operação reestruturada por dificuldades financeiras tendo pelo menos outra operação que 
ainda se encontra dentro do período de marcação de reestruturado.

Critério de saída: 12 Meses sem cumprir o critério de entrada.

7. Crédito Improdutivo

Critério de entrada: Cliente com pelo menos uma operação reestruturada com taxa de juro igual a 0%.

Critério de saída: Regularização da situação

8. Análise Individual

Critério de entrada: Cliente com taxa de imparidade resultante da análise individual.

Critério de saída: Regularização da situação.

Estimativa das perdas de crédito esperadas - Análise individual

A.  São objecto de análise individual os Clientes que se encontrem numa das seguintes 
condições:

• Stage 3: Exposição ≥ MZN 10.000.000 de Clientes no Stage 3 ou de Grupos com pelo menos um 
membro no Stage 3.

• Stage 2: Exposição ≥ MZN 20.000.000 de Clientes no Stage 2 ou de Grupos com pelo menos um 
membro no Stage 2.

• Stage 1: Exposição ≥ MZN 30.000.000 de Clientes no Stage 1 ou de Grupos com pelo menos um 
membro no Stage 1.

• Grupos económicos: São seleccionados apenas membros do Grupo Económico com exposição 
≥ MZN 8.000.000.

B. A análise individual contempla os seguintes procedimentos:

Para os Clientes que sejam captados no primeiro grupo, “.Stage 3”, é assumido directamente que o 
Grupo/Cliente tem evidência objectiva de imparidade, sendo determinada a perda através do método 
de Discounted Cash Flow (DCF).

Para os Clientes que sejam captados num ou vários dos restantes grupos, “Stage 2”, “Stage 1”, a aná-

lise passará pelo preenchimento de um questionário para que se verifique se o Cliente tem evidência 
objectiva de imparidade.

 Aos Clientes individualmente significativos sem qualquer evidência de imparidade ou com 
taxa de imparidade individual igual à 0%, é calculada a imparidade de acordo com os critérios 
da colectiva.

Na determinação das perdas por imparidade em termos individuais são considerados, entre outros, 

os seguintes factores:

• A exposição total de cada Cliente junto do Grupo e a existência de crédito vencido;

• A viabilidade económico-financeira do negócio do Cliente e a sua capacidade de gerar meios 
suficientes para fazer face ao serviço da dívida no futuro;

• A existência, natureza e o valor estimado dos colaterais associados a cada crédito;

• A deterioração significativa no rating do Cliente;

• O património do Cliente em situações de liquidação ou falência;

• O montante e os prazos de recuperação estimados.

A análise individual é da responsabilidade da Direcção de Crédito e das Direcções de Recuperação 

de Crédito.

Cada uma das unidades referidas no ponto anterior é responsável por efectuar a avaliação de risco do 

Cliente que permita o enquadramento nos 3 estágios de risco e determinação da perda 

Existem duas tipologias de estratégia recuperação:

• “Going Concern”, na qual a estimativa é realizada com base nos fluxos de caixa do negócio;

• “Gone Concern”, na qual a estimativa de recuperação é realizada com base na execução dos
colaterais.

O Risk Office é responsável pela revisão da informação recolhida e validação de resultados obtidos, 

cabendo-lhe a decisão final sobre a imparidade do Cliente.

Em consequência da degradação da situação económico-financeira dos Clientes, o BIM adoptou 
critérios de acompanhamento adicionais dos indícios de agravamento da performance financeira 
destes e aumentou a frequência de realização das análises individuais. 

Estimativa das perdas de crédito esperadas - Análise colectiva
Todos os créditos não sujeitos a análise individual constituem base de cálculo da imparidade co-

lectiva, bem como, Clientes que da revisão individual resultem em stage 1, 2 e Clientes do stage 
3 com taxa zero. 

Os principais inputs utilizados para a mensuração das perdas de crédito esperadas numa base co-

lectiva, incluem as seguintes variáveis:

i. Exposição dado o Incumprimento (“Exposure at Default” – EAD).

ii. Probabilidade de Incumprimento (“Probability of Default” – PD);

iii. Perda dado o Incumprimento (“Loss Given Default” – LGD); e

iv. Factor de desconto do contrato (D).

Estes parâmetros são obtidos através de modelos estatísticos internos, e outros dados históricos 
relevantes, tendo em conta modelos regulamentares já existentes adaptados em função dos requi-

sitos do IFRS 9.

As PD são estimadas com base num determinado período histórico e calculadas com base em modelos 
estatísticos, os quais, por sua vez, são baseados em dados internos. As PDs são calculadas considerando 
as maturidades contratuais das exposições.

O Grupo recolhe indicadores de performance e default acerca das suas exposições de risco de crédito 

com análises por tipos de Clientes e produtos.

A LGD é a magnitude da perda que se espera que ocorra caso a exposição entre em incumprimento. 
O Grupo estima os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas de recuperação após a entrada 
em default das contrapartes. 

A EAD representa a exposição esperada caso a exposição e/ou Cliente entre em incumprimento. O 
Grupo obtém os valores de EAD a partir da exposição actual da contraparte. Para compromissos e 
garantias financeiras, o valor da EAD considera tanto o valor de crédito utilizado como a expectativa 
do valor potencial futuro que poderá ser utilizado de acordo com o contrato.

Como descrito anteriormente, com excepção dos activos financeiros que consideram uma PD a 12 
meses por não apresentarem um aumento significativo do risco de crédito, o Grupo calcula o valor das 
perdas de crédito esperadas tendo em conta o risco de incumprimento durante o período máximo de 

maturidade contratual do contrato, mesmo que, para efeitos da gestão do risco, seja considerado um 

período superior. O período contratual máximo será considerado como o período até à data em que 

o Grupo tem o direito de exigir o pagamento ou terminar o compromisso ou garantia.

Relativamente às moratórias

Para os Clientes considerados performing, mas negativamente impactados pela pandemia covid-19, 
o BIM disponibilizou um regime de moratórias com carência de juros e/ou capital por 6 meses, tendo 
o prazo para adesão a este regime terminado em Dezembro de 2020.

As reestruturações ao abrigo do regime de moratórias referido não implica a classificação automática 
como reestruturação por dificuldades financeiras nem aumento significativo do risco de crédito, con-

forme esclarecimentos prestados pelo órgão responsável pelas IFRS (https://www.ifrs.org/content/
dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf )”.

O BIM desenvolveu, ainda, uma estratégia de acompanhamento de indícios de agravamento de 

risco de crédito para os principais Clientes afectos à moratória e outros materialmente relevantes 

(complementar ao modelo já previamente existente de Early Warning Signals).

Relativamente à actualização do modelo de imparidade:

Anualmente, o BIM procede à calibração dos factores de risco do seu modelo de imparidade, tais como 

Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Behaviour Maturity (BM) e Credit Conversion Factors 

(CCF) e validação do modelo de correlação entre as variáveis macroeconómicas e as PD.

O impacto deste exercício não resultou em variações materiais do montante de imparidade já registado 

para a carteira de crédito e títulos. 

PASSIVOS FINANCEIROS 

A.  Classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

No momento do seu reconhecimento inicial, o Banco regista os seus passivos financeiros ao custo 
amortizado.

Passivos financeiros ao custo amortizado

Classificação

Os passivos financeiros que não foram classificados ao justo valor através de resultados, nem 
correspondem a contratos de garantia financeira descritos na Nota 1(u), são mensurados ao custo 
amortizado.

A categoria de “Passivos financeiros ao custo amortizado” inclui recursos de instituições de crédito, 
recursos de Clientes e títulos de dívida subordinada e não subordinada.

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

Os passivos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente pelo seu justo valor, 
acrescido dos custos de transacção, e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado. Os 

juros dos passivos financeiros ao custo amortizado são reconhecidos na rubrica de “Juros e custos 
equiparados”.

Reclassificação entre categorias de passivos financeiros 

Não são permitidas reclassificações de passivos financeiros. 

B. Desreconhecimento de passivos financeiros

O Grupo procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes são cancelados ou 
extintos.

Reconhecimento de juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao custo 
amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares 

(margem financeira). 

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros

estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por um período 
mais curto) para o valor líquido actual de balanço do activo ou passivo financeiro. 

Para a determinação da taxa de juro efectiva, o Grupo procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros 
considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções de paga-

mento antecipado), não considerando eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões 
pagas ou recebidas consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção 

e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção.

No caso de activos financeiros ou grupos de activos financeiros semelhantes para os quais foram 
reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com

base na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa futuros na mensuração da perda 
por imparidade.

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido são considerados 
os seguintes aspectos:

• Os juros de créditos vencidos com garantias reais, até que seja atingido o limite de cobertura

prudentemente avaliado, são registados por contrapartida de resultados no pressuposto de que 

existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e

• Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias que não estejam
cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos 

por se considerar que a sua recuperação é remota.

c) Instrumentos de Capital Próprio

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obri-
gação contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo 

financeiro a terceiros, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual 
nos activos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

Os custos de transacção directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são regista-

dos por contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos 

e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são registados no capital próprio,

líquidos dos custos de transacção. 

As acções preferenciais emitidas pelo Grupo são classificadas como capital quando o reembolso 
ocorre apenas por opção do Grupo e os dividendos são pagos pelo Grupo numa base discricionária. 

Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são reconhecidos quando o direito ao seu 
recebimento é estabelecido e deduzidos ao capital próprio.

d) Empréstimos de títulos e transacções com acordo de recompra 

(i) Empréstimo de títulos 

Os títulos cedidos através de acordos de empréstimo de títulos continuam a ser reconhecidos no balanço 

e são reavaliados de acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem. O montante 

recebido pelo empréstimo de títulos é reconhecido como um passivo financeiro. Os títulos obtidos 
através de acordos de empréstimo de títulos não são reconhecidos patrimonialmente. O montante 

cedido pelo empréstimo de títulos é reconhecido como um débito para com Clientes ou instituições 

financeiras. Os proveitos ou custos resultantes de empréstimo de títulos são periodificados durante o 
período das operações e são incluídos em juros e proveitos ou custos equiparados (margem financeira). 

(ii) Acordos de recompra 

O Grupo realiza compras/vendas de títulos com acordo de revenda/recompra de títulos substan-

cialmente idênticos numa data futura a um preço previamente definido. Os títulos adquiridos que 
estiverem sujeitos a acordos de revenda numa data futura não são reconhecidos em balanço. Os 

montantes pagos são reconhecidos em crédito a Clientes ou aplicações em instituições de crédito. 

Os valores a receber são colaterizados pelos títulos associados. Os títulos vendidos através de acordos 

de recompra continuam a ser reconhecidos no balanço e são reavaliados de acordo com a política 

contabilística da categoria a que pertencem. Os recebimentos da venda de investimentos são con-

siderados como depósitos de Clientes ou de outras instituições de crédito. 

A diferença entre as condições de compra/venda e as de revenda/recompra é periodificada durante 
o período das operações e é registada em juros e proveitos ou juros e custos equiparados.

e) Activos não correntes detidos para venda e Operações em descontinuação

Os grupos de activos não correntes detidos para venda (grupos de activos em conjunto com os res-

pectivos passivos, que incluem pelo menos um activo não corrente) são classificados como detidos 
para venda quando existe a intenção de alienar os referidos activos e passivos e os activos ou grupos 

de activos estão disponíveis para venda imediata e a sua venda é muito provável.

O Grupo também classifica como activos não correntes detidos para venda os activos não correntes 
ou grupos de activos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão disponíveis 

para venda imediata e cuja venda é muito provável.

Imediatamente antes da sua classificação como activos não correntes detidos para venda, a mensuração 
de todos os activos não correntes e todos os activos e passivos incluídos num grupo de activos para 

venda é efectuada de acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassificação, estes activos ou grupos 
de activos são mensurados ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.

As subsidiárias adquiridas exclusivamente com o objectivo de venda no curto prazo são consolidadas 

até ao momento da sua venda.

O Grupo classifica igualmente em activos não correntes detidos para venda os imóveis detidos por 
recuperação de crédito, que se encontram mensurados inicialmente pelo menor entre o seu justo valor 

líquido de custos de venda e o valor contabilístico do crédito existente na data em que foi efectuada 

a dação ou arrematação judicial do bem.

O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com base no preço expectável 

de venda obtido através de avaliações periódicas efectuadas pelo Grupo.

A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao menor do seu valor contabilístico e o

correspondente justo valor, líquido dos custos de venda, não sendo sujeitos a amortização. Caso

existam perdas não realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida 

de resultados do exercício.

Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante em que a quantia escriturada do activo 
exceder o seu valor recuperável. Para efeitos da avaliação da imparidade, os activos são agrupados 
ao nível mais baixo, para o qual existam fluxos de caixa separadamente identificáveis (unidades 
geradoras de caixa).

Justo valor das propriedades registadas em activos não correntes detidos para venda e em outros

activos, são avaliadas a cada data de balanço, de forma a assegurar que o seu valor de balanço não 

difira significativamente do seu justo valor. O Banco estabeleceu como período de referência máximo 
2 anos entre avaliações efectuadas por peritos avaliadores habilitados para o efeito.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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As avaliações dos imóveis, são efectuadas tendo em vista a obtenção do presumível valor de transac-

ção, normalmente o valor de mercado (justo valor). As técnicas de avaliação normalmente utilizadas 
são a abordagem de mercado, abordagem do custo e abordagem do rendimento. 

Conforme previsto pela IFRS 13, as avaliações dos edifícios maximizam a utilização de dados obser-

váveis de mercado.  

No entanto, uma vez que a generalidade das avaliações considera também dados não observáveis, 

o justo valor dos edifícios do Banco encontra-se classificado no nível 3 da hierarquia de justo valor 
definida pela IFRS 13. 

O Banco considera que as valorizações obtidas com base nestas metodologias correspondem à melhor 

estimativa do justo valor destes activos na data do balanço. 

O Banco considera que os edifícios que detém são sujeitos à sua maior e melhor utilização 

possível, pelo que as avaliações efectuadas para apurar o respectivo justo valor são preparadas 

tendo em consideração a sua utilização actual, conforme previsto pela IFRS 13 – “Mensuração 
pelo Justo Valor”. 

A determinação do Valor de Mercado baseia-se em métodos de avaliação internacionalmente aceites 

e que, nomeadamente: 

• O Método Comparativo de Mercado: compara a propriedade a avaliar com outras propriedades 
semelhantes e que exerçam a mesma função, transacionadas há pouco tempo no local ou em

zonas equiparáveis. Os valores conhecidos são ajustados para tornar pertinente a comparação, 

sendo consideradas as variáveis: dimensão, localização, infraestruturas existentes, estado de 
conservação e outras, que possam ser de alguma forma relevante. 

• O Método do Custo de Reposição Amortizado consiste na determinação do valor de substituição 

do imóvel em análise, e parte do pressuposto que um investidor, conhecedor e informado, não

estaria disposto a pagar mais pela propriedade do que o custo de produzir outra com idêntica

utilidade, deduzido do montante relativo à depreciação e/ou obsolescência funcional, física e 
económica verificadas.

Pressupostos de avaliação 

Considerando o impacto da actual crise gerada pela Pandemia do SARS-COV2 (COVID19), a avaliação 
considera como base os parâmetros utilizados na avaliação de 2021, ajustados para mitigar o impacto 
da pandemia. Assim, considerou-se os seguintes pressupostos de avaliação: 

a. Avaliação individual, mantendo o mesmo princípio de utilização de critérios homogéneos de

valorização por tipo e grupo de imóveis; 

b. Tempo de exposição ao mercado previsível para o imóvel

c. Taxa de capitalização média no mercado local ou o desconto comercial inerente à aceleração deste 

processo de alienação;

d. Valores por m² praticados no mercado imobiliário local que variam de USD 2500 a USD 5 000 
por m².

Operações em descontinuação

Uma unidade operacional em descontinuação ou descontinuada é um componente de uma entidade 
que ou foi alienada ou está classificada como detida para venda, e: 

• representa uma importante linha de negócios ou área geográfica de operações separada; 

• é parte integrante de um único plano coordenado para alienar uma importante linha de negócios 

ou área geográfica de operações separada; ou 

• é uma subsidiária adquirida exclusivamente com vista à revenda.

Os resultados em operações descontinuadas são excluídos de resultados das operações continuadas 

e são apresentadas como uma quantia única compreendendo os lucros ou prejuízos após os impostos 

das operações descontinuada na demonstração de resultados.

Divulgações adicionais são fornecidas na Nota 16.

f) Locações

O Grupo adoptou a IFRS 16 – Locações em 1 de Janeiro de 2019 em substituição da IAS 17 – Locações, 
que esteve em vigor até 31 de Dezembro de 2018. O Grupo não adoptou antecipadamente nenhum 
dos requisitos da IFRS 16 em períodos anteriores.

Esta norma estabelece novos requisitos relativamente ao âmbito, classificação e mensuração de 
locações:

• Na óptica do locador, as locações continuam a ser classificadas como locações financeiras; 

• Na óptica do locatário, a norma define um único modelo de contabilização de contratos de locação, 
que resulta no reconhecimento do direito de uso adquirido de um activo e de um passivo da locação

para todos os contratos de locação, excepto as locações com um período inferior a 12 meses ou 
para locações que incidam sobre activos de valor reduzido em que o locatário poderá optar pela 

isenção de reconhecimento prevista na IFRS 16, sendo que, deverá reconhecer os pagamentos de 
locação associados a esses contratos como Outros gastos administrativos. 

O Grupo optou por não aplicar esta norma aos contratos de locação financeira a curto prazo, menor 
ou igual a 12 meses e aos contratos de locação em que o activo subjacente tem valor reduzido, con-

siderando para este efeito o montante de USD 5.000. Foi utilizada, também, a opção de não aplicar 
esta norma a locações de activos intangíveis.

Definição de locação

A nova definição de locação acarreta uma abordagem no controlo do activo identificado no contrato, 
ou seja, um contrato constitui ou contém uma locação se transmitir o direito de controlar a utilização 

de um activo identificado, ou seja, obtendo substancialmente todos os benefícios económicos da 
utilização do mesmo e o direito de orientar o uso desse activo identificado durante o período coberto 
pelo contrato em troca de uma retribuição.

Impactos na óptica do locatário

O Grupo reconhece para todas as locações, com excepção das locações com um período inferior a 12 
meses ou para locações que incidam sobre activos de valor unitário reduzido:

• Um activo pelo direito de uso adquirido, inicialmente mensurado ao custo, tendo em
conta o Valor Presente (NPV) do passivo da locação, acrescidos de pagamentos efectuados 
deduzidos de incentivos à locação recebidos, bem como eventuais estimativas de custo a

serem suportadas pelo locatário com o desmantelamento e remoção do activo subjacente e/
ou com restauração do local onde este está localizado. Subsequentemente é mensurado de 

acordo com o modelo do custo (sujeito a depreciações/amortizações de acordo com o prazo 
de locação de cada contrato); 

• Um passivo de locação, contabilizado inicialmente pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros 
da locação (NPV), o que inclui: 

- Pagamentos fixos, deduzidos os incentivos à locação a receber; 

- Pagamentos de locação variáveis, que dependem de um incentivo ou taxa, mensurados
inicialmente utilizando o índice ou taxa à data de início do contrato; 

Para determinar a taxa de juro implícita na locação (parágrafo 26 da IFRS 16), os pagamentos da 
locação são descontados de acordo com a taxa dos swaps associados à Libor para os contratos em ou 

indexados a USD e de acordo com a curva de rendimento esperada calculada (tendo como referência a 
remuneração da dívida pública) para os contratos em MZN, aplicada sobre o prazo médio ponderado 
de cada contrato de locação. Para os contratos com vencimento em 2022 foi assumido que serão 
renovados automaticamente, tal como previsto no contrato.

O passivo de locação é subsequentemente mensurado da seguinte forma:

• Pelo aumento da sua quantia contabilizada de forma a reflectir os juros sobre o mesmo; 

• Pela diminuição da sua quantia contabilizada de forma a reflectir os pagamentos de locação; 

• A quantia contabilizada é recalculada de forma a reflectir quaisquer reavaliações ou alterações 
da locação, bem como para reflectir a revisão de pagamentos de locação fixos em substância e a 
revisão do prazo de locação. 

O grupo reavalia um passivo de locação e calcula o respectivo ajustamento relacionado ao activo 

pelo direito de uso sempre que: 

• Houver uma alteração do prazo da locação e o passivo de locação é reavaliado descontando os 
pagamentos de locação revistos utilizando uma taxa de desconto revista; 

• Houver uma alteração dos pagamentos futuros de locação resultantes da alteração de um índice 
ou taxa utilizados para determinar esses pagamentos, o passivo é reavaliado, descontando os

pagamentos de locação revistos utilizando uma taxa de desconto inalterada (a menos que a

alteração dos pagamentos de locação resulte de uma alteração das taxas de juros variáveis, nesse 

caso deverá ser utilizada uma taxa de desconto revista); 

• Um contrato de locação é alterado mas essa alteração à locação não é contabilizada como uma 
locação distinta, o passivo de locação é reavaliado, descontando os pagamentos de locação revistos 

utilizando uma taxa de desconto revista. 

O Grupo não efectuou quaisquer ajustamentos para os períodos anteriores.

Os activos pelo direito de uso são depreciados/amortizados desde a data de início de uso do bem 
subjacente até ao final do prazo da locação. Se a locação transferir a propriedade do activo subja-

cente, ou se o custo do activo sob direito de uso reflectir o facto de o Grupo ir exercer uma opção 
de compra, o activo sob direito de uso deve ser depreciado/amortizado desde a data de entrada em 
vigor até ao fim da vida útil do activo subjacente. A depreciação/amortização começa na data de 
entrada em vigor da locação.

g) Reconhecimento de Resultados de Serviços e Comissões

Os resultados de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:

• Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados 

é efectuado no período a que respeitam;

• Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o

referido serviço está concluído.

Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento financeiro, os proveitos 
resultantes de serviços e comissões são registados na margem financeira.

Um contrato com um Cliente que resulte no reconhecimento de um instrumento financeiro nas 
demonstrações financeiras do Grupo poderá estar parcialmente no âmbito da IFRS 9 e parcialmente 
no âmbito da IFRS 15. Se este for o caso, o Grupo aplica primeiro a IFRS 9 para separar e mensurar a 
parte do contrato que está no âmbito da IFRS 9 e depois aplica a IFRS 15 ao residual.

Outras despesas com honorários e comissões referem-se principalmente a taxas de transacção e 

serviços, que são contabilizadas como despesas quando os serviços são recebidos.

A tabela a seguir fornece informações sobre a natureza e o momento da satisfação das obrigações de 

desempenho em contratos com Clientes, incluindo termos de pagamento significativos e as políticas 
de reconhecimento de rédito relacionado. 

Tipo de serviço:

Natureza e momento de satisfação das obrigações de desempenho, 

incluindo prazos de pagamento significativos

Reconhecimento do rédito 

sob a IFRS 15 (aplicável a 
partir de 1 Janeiro de 2018) 

Serviços bancários de retalho e a empresas:

O Banco presta serviços bancários de retalho e a empresas, incluindo 

a gestão de contas, concessão de créditos sob a forma de descobertos, 

transacções em moeda estrangeira, cartão de crédito e taxas de serviços. 

As taxas respeitantes a gestão contínua de contas são cobradas 

mensalmente na conta do cliente. O Banco define anualmente as taxas 
separadamente para clientes bancários de retalho e empresas. 

As taxas aplicadas em transacções com base em comissões 

interbancárias, transacções em moeda estrangeira e saques a descoberto 

são cobradas na conta do cliente quando a transacção ocorre. 

As taxas de serviço são cobradas mensalmente e são baseadas em 

taxas fixas revistas anualmente pelo Banco.

O rédito do serviço de 

conta e taxas de serviço é 

reconhecido ao longo do 

tempo à medida que os 

serviços são prestados. 

O rédito relacionado às 

transacções é reconhecido 

no momento em que a 

transacção ocorre. 

Serviços de banca de investimento:

O segmento de banca de investimento do Banco fornece vários 

serviços relacionados a finanças, incluindo administração de 
empréstimos e serviços de agência, administração de um empréstimo 

sindicalizado, execução de transacções com clientes com trocas e 

subscrição de valores mobiliários. 

As taxas de serviços em curso são cobradas anualmente no final de 
cada exercício na conta do cliente. No entanto, se um cliente rescindir 

o contrato antes de 31 de Dezembro, na rescisão será cobrada uma 

taxa pelos serviços executados até o momento. 

As taxas baseadas em transacções para administração de um 

empréstimo sindicalizado, execução de transacções e subscrição de 

valores mobiliários são cobradas quando a transacção ocorre. 

O rédito de serviços de 

agência administrativa é 

reconhecido ao longo do 

tempo à medida que os 

serviços são prestados. Os 

valores a cobrar de clientes 

em 31 de Dezembro são 

reconhecidos como contas 

a receber de clientes. 

O rédito relacionado às 

transacções é reconhecido 

no momento em que a 

transacção ocorre. 

h) Resultados em Operações Financeiras

Os resultados em operações financeiras incluem os ganhos e perdas que resultarem de transacções 
de comercialização de moeda estrangeira e da conversão para moeda nacional de itens monetários 

em moeda estrangeira.

Regista também os ganhos e as perdas de activos e passivos financeiros classificados ao custo amor-

tizado e os dividendos associados a essas carteiras.

i) Activos tangíveis

Os activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas de-

preciações acumuladas e perdas por imparidade. Os custos subsequentes são reconhecidos como

um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para 

o Grupo.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas 

de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com os seguintes 

períodos de vida útil esperada:

Número de anos

Imóveis 50

Obras em edifícios alheios 10

Equipamento 4 a 10

Outros activos tangíveis 3

Sempre que exista uma indicação de que um activo tangível possa ter imparidade, é efectuada uma 

estimativa do seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que 

o valor líquido desse activo exceda o valor recuperável. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor deduzido dos custos 

de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa 
estimados futuros que se espera vir a obter com o uso continuado do activo e da sua alienação no 

final da vida útil. 

As perdas por imparidade de activos tangíveis são reconhecidas em resultados do período.

j) Propriedades de Investimento

As propriedades de investimento são inicialmente reconhecidas ao custo de aquisição, incluindo os

custos de transacção, e subsequentemente são mensuradas ao justo valor. O justo valor da proprie-

dade de investimento deve reflectir as condições de mercado à data de relato. As variações de justo 
valor são reconhecidas em resultados do exercício na rubrica de Outros Resultados de Exploração.

As avaliações são efectuadas, anualmente, por avaliadores externos devidamente certificados para 
o efeito.

k) Activos tangíveis

Os activos intangíveis adquiridos pelo Grupo e Banco são registados ao custo de aquisição, deduzido 
das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. 

A amortização é imputada à conta de resultados segundo o critério das quotas constantes, durante 

o período de vida útil esperada:

Software

O Grupo e Banco registam em activos intangíveis os custos associados ao software adquirido a enti-

dades terceiras e procede à sua amortização linear pelo período de vida útil estimado em 3 anos. O 

Grupo não capitaliza custos gerados internamente relativos ao desenvolvimento de software.

Goodwill

O goodwill da aquisição de subsidiária é apresentado em activos intangíveis. A mensuração inicial 

representa a diferença entre o valor pago e o justo valor dos activos da subsidiária.

Subsequentemente ao reconhecimento inicial o Goodwill é mensurado pelo custo menos as perdas 

acumuladas por imparidade.

Os activos que tenham uma vida útil indefinida não são amortizados de forma programada, mas são 
testados anualmente quanto à imparidade. As perdas por imparidade para este tipo de activo não 

são revertidas.

l) Caixa e equivalentes de caixa

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, a rubrica caixa e equivalentes de caixa engloba os 
valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de relato, onde 

se incluem a caixa e as disponibilidades em outras instituições de crédito. 

Caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória realizados junto do Banco 

de Moçambique.

m) Transacções em Moeda Estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio em 

vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, 

são convertidos para Meticais à taxa de fecho divulgada pelo Banco de Moçambique à data de relato, 

sendo as diferenças cambiais resultantes desta conversão reconhecidas em lucros ou prejuízos, no 

período a que dizem respeito.

Os activos e passivos não monetários reconhecidos ao custo histórico, expressos em moeda estran-

geira, são convertidos à taxa de câmbio à data da transacção. Activos e passivos não monetários

expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor 

na data em que o justo valor foi determinado. 

As diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em lucros ou prejuízos.

n) Benefícios a empregados 

(i) Plano de benefícios definidos

O Grupo atribui aos Colaboradores um plano de benefícios definidos, o qual é financiado através de 
um seguro que é gerido pela sua associada Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. 

Para o plano de benefícios, o Grupo financia uma pensão remida que garante aos seus Colaboradores 
através de um complemento de reforma, que funciona numa base autónoma. 

A pensão remida será atribuída aos Colaboradores no activo admitidos até 31 de Dezembro de 2011, 
no momento em que atinjam os 60 anos, no caso dos homens e 55 no caso das mulheres, sendo con-

dição obrigatória que o Colaborador já esteja a beneficiar de pensão de velhice atribuída pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS) ou caso a Comissão Executiva assim o decida. 

(ii) Benefícios a empregados de curto prazo 

Benefícios de curto prazo consistem em salários e quaisquer benefícios não monetários, tais como 

contribuições de ajuda médica em que o Banco suporta o custo com uma apólice de seguros e a SIM 

suporta o equivalente a 75% do custo com as despesas médias. 

Um passivo é reconhecido pelo valor a ser pago se o Grupo tem uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função do serviço passado prestado, pelo empregado, e a obrigação 

para ser estimada com segurança. 

(iii) Cessação de benefícios 

Os benefícios inerentes à cessação do vínculo laboral são reconhecidos como despesa quando o 

Grupo não está em posição de poder revogar os compromissos formalmente assumidos antes da 
data de reforma ou quando relacionados com benefícios negociados, resultantes duma rescisão 

voluntária do Colaborador. 

Caso não seja expectável que os benefícios venham a ser liquidados num prazo de 12 meses, os 
mesmos são descontados.

o) Impostos sobre lucros

O Grupo e a sua associada com sede em Moçambique estão sujeitos ao regime fiscal consagrado pelo 
Código dos Impostos sobre o Rendimento, estando os lucros imputáveis a cada exercício sujeitos à 

incidência do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC).

Os impostos sobre lucros são registados em resultados.

O imposto é reconhecido na demonstração de resultados, excepto quando relacionado com itens

que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais 

próprios). 

Os impostos correntes correspondem ao valor que se espera pagar sobre o rendimento tributável do 

exercício, utilizando as taxas prescritas por lei, ou que estejam em vigor à data do relato e quaisquer 

ajustamentos aos impostos de períodos anteriores. 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre 

as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, 
utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substantivamente aprovadas à data de relato e que se 

espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de lucros tributáveis 

futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos 
fiscais reportáveis). 

O Grupo procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à compensação dos activos e 
passivos por impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar 
activos por impostos correntes e passivos por impostos correntes; e (ii) os activos e passivos por 
impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma auto-

ridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis que pretendam 
liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos e liquidar 

os passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou activos por impostos 

diferidos se esperem que sejam liquidados ou recuperados.

p) Relato por segmentos

Um segmento de negócio é uma componente identificável do Grupo que se destina a fornecer um 
produto ou serviço individual ou um conjunto de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito

a riscos e benefícios que sejam diferenciáveis dos restantes segmentos de negócio.

O Grupo controla a sua actividade através dos seguintes segmentos principais: 

• Banca de Retalho; 

• Corporate Banking; e 

• Seguros.

q) Provisões

O Banco constitui provisões quando tem uma obrigação presente (legal ou construtiva), resultante 
de eventos passados, relativamente à qual seja provável o futuro dispêndio de recursos financeiros e 
este possa ser determinado com fiabilidade. O montante da provisão corresponde à melhor estimativa 
do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do balanço.

A mensuração das provisões tem em conta os princípios definidos no IAS 37 no que respeita à melhor 
estimativa do custo expectável, ao resultado mais provável das acções em curso e tendo em conta os 

riscos e incertezas inerentes ao processo. Nos casos em que o efeito do desconto é material, provisões 

correspondentes ao valor actual dos pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que

considera o risco associado à obrigação.

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir a melhor estimativa, 
sendo revertidas por resultados na proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para as quais foram 

inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.

r) Resultado por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível a accionistas 

do Banco pelo número médio de acções ordinárias emitidas e em circulação.

s) Contratos de Seguros 

O Grupo emite contratos que incluem risco de seguro, risco financeiro ou uma combinação dos riscos 
seguro e financeiro. Um contrato em que o Grupo aceita um risco de seguro significativo de outra 
parte, aceitando compensar o segurado no caso de um acontecimento futuro incerto específico 
afectar adversamente o segurado, é classificado como um contrato de seguro.

Um contrato emitido pelo Grupo cujo risco de seguro transferido não é significativo, mas cujo risco 
financeiro transferido é significativo com participação nos resultados discricionária, é considerado 
como um contrato de investimento, reconhecido e mensurado de acordo com as políticas contabi-

lísticas aplicáveis aos contratos de seguro. 

Um contrato emitido pelo Grupo que transfere apenas risco financeiro, sem participação nos resultados 
discricionária, é registado como um instrumento financeiro. 

Os contratos de seguro e os contratos de investimento com participação nos resultados são reco-

nhecidos e mensurados com segue: 

(i) Prémios 

Os prémios brutos emitidos são registados como proveitos no exercício a que respeitam, independen-

temente do momento do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de acréscimos 

e diferimentos. 
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Os prémios de resseguro cedido são registados como custos no exercício a que respeitam da mesma 
forma que os prémios brutos emitidos. 

Provisão para prémios não adquiridos de seguro directo e resseguro cedido 

A provisão para prémios não adquiridos é baseada na avaliação dos prémios emitidos antes do final 
do exercício, mas com vigência após essa data. A sua determinação é efectuada mediante a aplicação 
do método pro-rata temporis, por cada recibo em vigor.

(ii) Provisão para sinistros

A provisão para sinistros corresponde ao valor previsível dos encargos com sinistros ainda não regu-
larizados ou já regularizados mas ainda não liquidados no final do exercício. 

Esta provisão foi determinada como se segue: 

A partir da análise dos sinistros pendentes no final do exercício e da consequente estimativa da 
responsabilidade existente nessa data; e 

Pela provisão, fundamentada em bases estatísticas, sobre o valor dos custos com sinistros do 
exercício, por forma a fazer face à responsabilidade com sinistros declarados após o fecho do 
exercício (IBNR). 

A reserva matemática do ramo acidentes de trabalho é calculada para as pensões já homologadas pelo 
Tribunal do Trabalho e para as estimativas resultantes de processos cujos sinistrados se encontram 
em situação de “cura clínica”.

(iii) Provisão para participação nos resultados

Provisão para participação nos resultados a atribuir (shadow accounting): 

Os ganhos e perdas não realizados dos activos afectos a responsabilidades de contratos de seguro 
e de investimento com participação nos resultados discricionária, são atribuídos aos tomadores 
de seguro, na parte estimada da sua participação, tendo por base a expectativa de que estes irão 
participar nesses ganhos e perdas não realizadas quando se realizarem, através do reconhecimento 
de uma responsabilidade.

A estimativa dos montantes a atribuir aos tomadores de seguro sob a forma de participação nos 
resultados, em cada modalidade ou conjunto de modalidades, é calculada tendo por base um plano 
adequado aplicado de forma consistente, tendo em consideração o plano de participação nos re-
sultados, a maturidade dos compromissos, os activos afectos e ainda outras variáveis específicas da 
modalidade ou modalidades em causa. 

Provisão para participação nos resultados atribuída: 

Corresponde aos montantes atribuídos aos tomadores de seguro ou aos beneficiários dos contratos, 
a título de participação nos resultados, e que ainda não tenham sido distribuídos, nomeadamente 
mediante inclusão na provisão matemática dos contratos.

t) Garantias Financeiras e Compromissos de Empréstimos

“Garantias financeiras” são contratos que exigem ao Banco o pagamento específico para reembolsar o 
detentor por uma perda incorrida resultante de uma acção de incumprimento de um devedor específico 
relativamente ao pagamento de acordo com os termos de um instrumento de dívida. 

“Compromissos de empréstimo” são compromissos firmes para conceder crédito sob termos e con-
dições pré-especificados. 

Garantias financeiras emitidas ou compromissos para fornecer um empréstimo a uma taxa de juro 
abaixo do mercado são inicialmente mensurados pelo justo valor. Posteriormente estes são mensura-
dos ao maior entre a provisão para perdas determinada de acordo com a IFRS 9 e o valor inicialmente 
reconhecido menos, quando apropriado, o valor acumulado do crédito reconhecido de acordo com 
os princípios da IFRS 15. 

O Banco não emitiu compromissos de empréstimo mensurados pelo justo valor através de lucros
ou prejuízos. 

Para outros compromissos de empréstimo o Banco reconhece a provisão de perdas. 

Passivos resultantes de garantias financeiras e compromissos de empréstimo estão incluídos nas 
provisões.

u) Estimativas Contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas

As IFRS estabelecem um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que a Comissão 
Executiva utilize julgamentos e faça estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento 
contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na 
aplicação dos princípios contabilísticos pelo Grupo são analisados nos parágrafos seguintes, no 
sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados do
Grupo e Banco e a sua divulgação.

Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um tratamento conta-
bilístico alternativo em relação ao adoptado pela Comissão Executiva, os resultados reportados pelo 
Grupo e Banco poderiam ser diferentes caso um tratamento distinto fosse escolhido. A Comissão 
Executiva considera que os critérios adoptados são apropriados e que as demonstrações financeiras 
apresentam de forma adequada a posição financeira do Grupo e do Banco e das suas operações em 
todos os aspectos materialmente relevantes.

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no 
entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas 
ou estimativas possam ser mais apropriadas.

Imparidade dos activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 

O Grupo e Banco determinam a taxa de imparidade nos seus activos financeiros ao justo valor atra-
vés de outro rendimento integral através da aplicação de factores de risco calculados com base no 
comportamento da carteira de activos sujeitos a risco de crédito ao seu justo valor.

Perdas por imparidade em créditos a Clientes O Grupo e Banco efectuam uma revisão periódica da 
sua carteira de crédito de forma a avaliar a existência de perdas por imparidade. 

O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a determinar se uma perda por imparidade 
deve ser reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui factores 
como a probabilidade de incumprimento, as notações de risco, o valor dos colaterais associado a
cada operação, as taxas de recuperação e as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer do 
momento do seu recebimento. 

Metodologias alternativas, utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em
níveis diferentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados 
consolidados do Grupo. 

Impostos sobre os lucros 

O Grupo e Banco encontram-se sujeitos ao pagamento de impostos sobre lucros. Para determinar o 
montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efectuar determinadas interpretações
e estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação dos impostos a 
pagar é incerta durante o ciclo normal de negócios. 

Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de impostos sobre os
lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período. 

A Autoridade Tributária de Moçambique tem a possibilidade de rever o cálculo da matéria colectável 
efectuado pelo Banco e pela sua associada residente durante um período de cinco anos, no caso
de haver prejuízos reportáveis. Desta forma, é possível que haja correcções à matéria colectável,
resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal, que pela sua proba-
bilidade, a Comissão Executiva considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das 
demonstrações financeiras.

Pensões e outros benefícios a empregados 

A determinação das responsabilidades pelo pagamento de pensões requer a utilização de pressu-
postos e estimativas, incluindo a utilização de projecções actuariais, rentabilidade estimada dos 
investimentos e outros factores que podem ter impacto nos custos e nas responsabilidades do
plano de pensões. 

Alterações a estes pressupostos poderiam ter um impacto significativo nos valores determinados.

Imparidade do Goodwill 

O valor recuperável do goodwill registado no activo do Grupo é revisto anualmente independentemente
da existência de sinais de imparidade.

Para o efeito, o valor de balanço da entidade do Grupo para as quais se encontra reconhecido no 
activo o respectivo goodwill, é comparado com o seu valor recuperável. É reconhecida uma perda por 
imparidade associada ao goodwill quando o valor recuperável da entidade a ser testada é inferior ao 
seu valor de balanço. 

Na ausência de um valor de mercado disponível, o mesmo é calculado com base em técnicas de
valores descontados usando uma taxa de desconto que considera o risco associado à unidade a
ser testada. A determinação dos fluxos de caixa futuros a descontar e da taxa de desconto a utilizar 
envolve julgamento

v) Alterações de políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas adoptadas são consistentes com as utilizadas no exercício anterior. As

alterações às normas IFRS aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2021 não tiveram efeito nas demons-
trações financeiras, a saber:

i. Alterações à IFRS 16 - Locações - Concessões relacionadas com a COVID-19 ao nível das rendas 
para além de 30 de Junho de 2021;

ii. Alterações à IFRS 4 – Contratos de Seguro Diferimento da aplicação da IFRS 9;

iii. Alterações à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 – Reforma das taxas de juro de referência – fase 2

3. Alterações ao perímetro de consolidação

Alienação de 70% da Seguradora Internacional de Moçambique S.A.- SIM

Em 31 de Dezembro de 2021, o BIM anunciou publicamente que procedeu à alienação de 70% da sua 
participação no capital da Seguradora Internacional de Moçambique S.A – SIM, à Fidelidade companhia 
de seguros S.A, a qual gerou um ganho líquido de 501.461 milhares de Meticais, nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas e 2.907.139 milhares de Meticais nas demonstrações financeiras individuais, que 
foi registado na rubrica Resultado do exercício de unidades operacionais descontinuadas. Até à data de 
perda de controlo a SIM era registada de acordo com o método de consolidação integral (subsidiária), tal 
como explicado na política contabilística a) bases de consolidação, deste modo as receitas e os gastos da 
SIM foram incluídos na demonstração de resultados até à data em que o BIM alienou a participação, isto 
é, data em que se efectivou a perda de controlo. Na medida em que a venda da SIM cumpre a definição 
de unidade operacional descontinuada, os resultados são apresentados na demonstração de resultados 
numa linha separada das operações em continuação. 

A composição da rubrica resultados de unidades operacionais descontinuadas:

MZN’ 000

2021 2020

Resultado apropriado antes de impostos

Resultado antes de impostos da Seguradora Internacional de 
Moçambique, S.A  722.577  950.893 

Ganhos gerados na alienação da Seguradora Internacional de 
Moçambiquem, S.A  1.431.745  -   

Impostos

Correntes  (234.473)  (285.200)

Diferidos  (885.877)  3.307 

 1.033.972  669.000

No âmbito de venda da Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. e de acordo com o disposto 
na IFRS 5, esta operação foi considerada em descontinuação em Dezembro de 2021, sendo o impacto 
em resultados apresentado numa linha separada da demonstração de resultados denominada “Re-
sultado do exercício de unidades operacionais descontinuadas”. A demonstração de resultados da 
Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. que foi incorporada nesta rubrica encontra-se evi-
denciada na nota 16.

Reconhecimento do Investimento retido na SIM como entidade Associada

Em conformidade com o disposto na IFRS 10, o BIM reconheceu o investimento de 560.206 milhares de 
meticais retido no capital da SIM correspondente a 22% da situação líquida da associada à data da alie-
nação ao justo valor. Em conformidade com a IAS 28, a SIM é reconhecida nas demonstrações financeiras 
através do Método de Equivalência Patrimonial (Nota a)).

Uma vez que a participação na SIM não havia sido classificada como um activo não corrente detido para 
venda nem como operação descontinuada. Assim, os montantes comparativos na demonstração de re-
sultados do exercício anterior foram reexpressos.

As demonstrações dos ganhos na alienação de participações para o grupo são apresentadas abaixo:

MZN’ 000

Grupo Valor

Desreconhecimento de Activos  (6.948.165)

Desreconhecimento de Passivos 3.245.748

Desreconhecimento de Goodwill  (122.313)

Desreconhecimento de NCI 194.658

Reclassificação de Reserva de Justo Valor  (6.212)

Investimento retido 560.206

Ajustamentos de consolidação em ativos 1.287.550

Total contribuição SIM (1.788.528)

Valor recebido na alienação 3.383.965

Ganho na alienação 1.595.437

Imposto sobre ganho na alienação

Imposto corrente  -

Imposto diferido  (930.284)

Outros gastos/rendimentos  (163.692)

Ganho na alienação, líquido 501.461

Resultado líquido da SIM   (nota 16) 532.511

Resultado do exercício de operações descontinuadas 1.033.972

A divulgação em cash flows consolidados é como se segue:

MZN’ 000

Grupo Valor

Divulgação em Cash flows

Valor recebido na alienação 3.383.965

Caixa e equivalentes de caixa da SIM na data de perda de controlo 243.690

Valor da alienação líquida de C&CE 3.140.275

As demonstrações dos ganhos na alienação de participações para o Banco são apresentadas abaixo:

MZN’ 000

Banco Valor

Valor da venda 3.383.965

Abate da participação  (316.646)

Custos de venda  (160.180)

Ganho na alienação de participações 2.907.139

Contingências ao preço reflectidas no valor de venda

No preço de venda recebido estão reflectidas contingências, apresentadas na nota 33, pelo que, este 
pode ser ajustado positivamente ou negativamente, em função de ajustamentos habituais neste tipo de 
transacções, incluindo a variação do valor e/ou fluxos dos activos sob gestão, em datas pré-determinadas 
e para activos pré-estabelecidos.

Propriedades de Investimentos

Com venda da participação na SIM, o BIM deixou de incluir no seu balanço os activos da SIM.  

4. Demonstração de resultados consolidada por segmentos operacionais
O relato por segmentos apresentado segue, no que respeita aos segmentos de negócio e geográficos, 
o disposto no IFRS 8. 

O Banco desenvolve um conjunto de actividades bancárias e serviços financeiros com especial ênfase 
nos negócios da Banca Comercial e Seguros. 

Caracterização dos Segmentos 

A Banca Comercial manteve-se como negócio dominante na actividade do Banco, tanto em termos de 
volume como ao nível de contribuição para os resultados.

O negócio da Banca Comercial, orientado para os segmentos da Banca de Retalho e Corporate, centra a 
sua actividade na satisfação das necessidades dos Clientes particulares e empresas. 

A estratégia de abordagem da Banca de Retalho encontra-se delineada tendo em consideração os Clien-
tes que valorizam uma proposta de valor alicerçada na inovação e rapidez, designados Clientes mass 

market, e os Clientes cuja especificidade de interesses, dimensão do património financeiro ou nível de 
rendimento, justificam uma proposta de valor baseada na inovação e na personalização de atendimento 
através de um gestor de Cliente dedicado. 

No âmbito da estratégia de cross-selling a Banca de Retalho funciona também como canal de distribui-
ção dos produtos e serviços da Seguradora. 

O segmento Corporate, dirigido a entidades institucionais e a empresas cuja dimensão da sua activida-
de se enquadra dentro dos critérios de selecção estabelecidos para este segmento, oferece uma gama 
completa de produtos e serviços de valor acrescentado e adaptado às necessidades do mesmo. 

Os reportes utilizados pela gestão têm essencialmente uma base contabilística suportada nas IFRS’s.

Actividade dos segmentos de negócio em 31de Dezembro de 2021

Os valores da conta de exploração reflectem o processo de afectação de resultados, com base em valores 
médios, reportados por cada segmento de negócio. 

A contribuição líquida da Seguradora reflecte o resultado individual, independentemente da percen-
tagem de participação detida pelo Banco. A coluna “outros” refere os ajustamentos de consolidação. 

A informação seguidamente apresentada foi preparada com base nas demonstrações financeiras ela-
boradas de acordo com as IFRS’s.

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2021
Banca 

Retalho
Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Margem Financeira 7.836.589 4.592.320 - - 12.428.909

Resultados de serviços e 
comissões 2.021.282 418.903 - - 2.440.185

Resultados de operações 
financeiras 974.539 346.176 - - 1.320.715

Outros resultados de 
exploração 498.299 1.130.890 - (1.420.514) 208.675

Total de proveitos 
operacionais 11.330.709 6.488.289 - (1.420.514) 16.398.484

Custos com pessoal (2.499.950) (526.518) - - (3.026.468)

Outros gastos administrativos (2.497.566) (624.886) - - (3.122.452)

Amortização do exercício (843.161) (145.364) - - (988.525)

Total de custos operacionais (5.840.677) (1.296.768) - - (7.137.445)

Imparidade de crédito (78.524) (249.592) - - (328.116)

Outras provisões (181.538) (577.025) - - (758.563)

Resultados antes de 
impostos 5.229.969 4.364.904 - (1.420.514) 8.174.359

Impostos (1.723.843) (924.703) - 930.284 (1.718.262)

Resultados de operações 
descontinuadas - 2.907.139 1.033.972 (2.907.139) 1.033.972

Interesse que não controlam - - - (42.339) (42.339)

Resultado do Exercício 
Atribuível aos Accionistas 3.506.126 6.347.340 1.033.972 (3.439.708) 7.447.730

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2021
Banca 

Retalho
Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Activo

Crédito a Clientes 12.350.963 29.479.209 - - 41.830.171

Passivo

Depósitos de Clientes 84.159.789 53.925.354 - - 138.085.143

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2020
Banca 

Retalho
Corporate 
Banking Seguros Outros

Total 
consolidado

Margem Financeira 5.874.053 5.517.050 - - 11.391.103

Resultados de serviços e 
comissões 1.668.822 523.402 - - 2.192.224

Resultados de operações 
financeiras 832.043 286.468 - - 1.118.511

Outros resultados de 
exploração 450.621 155.046 - (437.992) 167.675

Total de proveitos 
operacionais 8.825.539 6.481.966 - (437.992) 14.869.513

Custos com pessoal (2.398.393) (498.852) - - (2.897.246)

Outros gastos administrativos (2.423.366) (583.306) - - (3.006.673)

Amortização do exercício (824.273) (144.161) - - (968.434)

Total de custos operacionais (5.646.033) (1.226.320) - - (6.872.353)

Imparidade de crédito (578.805) (1.839.758) - - (2.418.563)

Outras provisões (30.737) (97.700) - - (128.438)

Resultados antes de 
impostos 2.569.963 3.318.188 - (437.992) 5.450.159

Impostos (333.132) (430.121) - - (763.252)

Resultados de operações 
descontinuadas 669.000 - 669.000

Interesse que não controlam - - - (53.437) (53.437)

Resultado do Exercício 
Atribuível aos Accionistas 2.236.832 2.888.067 669.000 (491.429) 5.302.470

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2020
Banca 

Retalho
Corporate 
Banking Seguros Outros

Total 
consolidado

Activo

Crédito a Clientes 10.403.981 34.102.273 - - 44.506.254

Passivo

Depósitos de Clientes 85.646.264 53.344.090 - - 138.990.354

5. Margem financeira MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Juros e proveitos equiparados

Juros de crédito 6.891.096 7.359.852 6.891.096 7.359.852

Juros de depósitos e outras aplicações 1.864.355 1.863.901 1.864.355 1.863.901

Juros outros activos financeiros ao custo 
amortizado 8.550.892 6.740.446 8.550.892 6.740.446

17.306.343 15.964.199 17.306.343 15.964.199

Juros e custos equiparados

Juros de depósitos e outros recursos 4.787.326 4.471.904 4.787.326 4.471.904

Juros de locações 90.061 101.019 90.061 101.019

Outros custos e juros equiparados 47 173 47 173

4.877.434 4.573.096 4.877.434 4.573.096

Margem financeira 12.428.909 11.391.103 12.428.909 11.391.103
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6. Rendimentos de instrumentos de capital MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Rendimentos de investimentos em 
Associadas  -  - 1.420.514 437.992

 -  - 1.420.514 437.992

A rúbrica Rendimentos de Investimentos em Associadas corresponde, para o Banco, a dividendos re-
cebidos associados à participação financeira detida na Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. 

7. Resultados de serviços e comissões MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Serviços prestados

Por garantias prestadas 341.865 419.622 341.865 419.622

Por serviços bancários prestados 1.866.632 1.480.548 1.866.632 1.480.548

Outras comissões 648.669 645.789 648.669 645.789

2.857.166 2.545.959 2.857.166 2.545.959

Serviços recebidos

Por garantias recebidas 7.808 9.380 7.808 9.380

Por serviços bancários prestados 587 912 587 912

Outras comissões 408.586 343.443 408.586 343.443

416.981 353.735 416.981 353.735

Resultados de serviços e comissões 2.440.185 2.192.224 2.440.185 2.192.224

A receita de honorários e comissões de contratos com Clientes é mensurada com base na remuneração 
especificada no contrato com o Cliente. O Grupo e o Banco reconhecem o rédito quando transfere o 
controlo sobre o serviço para o Cliente.

8. Resultados em operações financeiras MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Lucros em operações financeiras

Operações cambiais 1.313.448 1.111.244 1.313.448 1.111.244

Outras operações 7.267 7.267 7.267 7.267

1.320.715 1.118.511 1.320.715 1.118.511

Prejuízos em operações financeiras

 -  -  -  -

1.320.715 1.118.511 1.320.715 1.118.511

9. Outros resultados de exploração MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Outros proveitos de exploração

   Rendimentos de imóveis 34.921 20.559 34.921 20.559

   Prestação de serviços 112.937 104.079 112.937 104.079

   Reembolso de despesas 154.944 154.902 154.944 154.902

   Outros proveitos de exploração 61.909 45.481 61.909 45.481

364.711 325.021 364.711 325.021

Outros custos de exploração

   Impostos 94.020 75.536 94.020 75.536

   Donativos e quotizações 19.770 27.370 19.770 27.370

   Outros custos de exploração 42.246 54.440 42.246 54.440

156.036 157.346 156.036 157.346

208.675 167.675 208.675 167.675

10. Custos com pessoal MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Remunerações 2.687.933 2.600.314 2.687.933 2.600.314

Encargos sociais obrigatórios 100.756 99.000 100.756 99.000

Encargos sociais facultativos 230.174 188.603 230.174 188.603

Outros custos 7.605 9.329 7.605 9.329

3.026.468 2.897.246 3.026.468 2.897.246

O número efectivo médio de colaboradores em serviço no Grupo e no Banco, distribuído por grandes 
categorias profissionais, é demonstrado como se segue: 

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Administração e Direcção 121 129 121 118

Específicas / Técnicas 989 1.086 989 997

Outras funções 1.355 1.424 1.355 1.370

2.465 2.639 2.465 2.485

O valor total das remunerações atribuídas pelo Grupo e pelo Banco aos órgãos de Administração e Fis-
calização no exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, registado na rubrica de Remunerações, foi de 
263.980 milhares de Meticais (2020: 246.930 milhares de Meticais).

A rubrica de custos com pessoal inclui ainda os custos associados às responsabilidades com pensões para 
o Banco no exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 no montante de 102.470 milhares de Meticais 
e de (2020: 154.020 milhares de Meticais).

11. Outros gastos administrativos MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Água, energia e combustíveis 173.135 187.441 173.135 187.441

Material de consumo corrente 169.830 173.246 169.830 173.246

Rendas e alugueres 52.326 60.910 52.326 60.910

Comunicações 326.826 306.976 326.826 306.976

Deslocações, estadias e representações 47.875 50.081 47.875 50.081

Publicidade 100.922 89.456 100.922 89.456

Custos com trabalho independente 135.313 195.723 135.313 195.723

Conservação e reparação 158.537 153.629 158.537 153.629

Seguros 111.058 111.989 111.058 111.989

Serviços judiciais, contenciosos e notariado 53.257 16.966 53.257 16.966

Informática e Consultoria 1.461.089 1.348.727 1.461.089 1.348.727

Segurança e vigilância 193.300 177.705 193.300 177.705

Limpeza de instalações 46.573 42.043 46.573 42.043

Transportes de valores 72.001 78.380 72.001 78.380

Formação do pessoal 19.663 11.265 19.663 11.265

Outros serviços de terceiros 747 2.136 747 2.136

3.122.452 3.006.673 3.122.452 3.006.673

A rubrica de rendas e alugueres inclui, em 2021, para o Grupo e para o Banco, os montantes de 10.453 
milhares de Meticais relativo a contratos de locação de curto prazo (2020: 15.557 milhares de Meticais).

O detalhe das rendas e alugueres é demonstrado como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Rendas de Casa 10.453 15.557 10.453 15.557

Aluguer de Viaturas 6.003 3.697 6.003 3.697

Aluguer de equipamento 35.870 41.656 35.870 41.656

52.326 60.910 52.326 60.910

A rubrica rendas e alugueres contem contratos de arrendamento para os quais não foi aplicada a IFRs16  
por serem de validade até 12 meses, de curto prazo, condomínios cuja validade de contrato é de até 12 
meses, rendas sob gerência dos balcões cuja validade é de até 12 meses, aluguer de equipamento aos 
quais não foi aplicada a IFRS 16 devido às características dos contratos e aluguer das viaturas não foi 
aplicada a IFRS 16 uma vez que são contratos de curto prazo.

A rubrica Informática e Consultoria contém contratos de assistência técnica e manutenção de softwares 
que representam 67% do montante da rubrica.

12. Depreciações e amortizações do exercício MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Activos intangíveis

    Software 178.005 156.734 178.005 156.734

Activos tangíveis

    Imóveis 161.331 161.186 161.331 161.186

    Equipamento 420.924 426.972 420.924 426.972

       Mobiliário 26.409 29.489 26.409 29.489

       Máquinas 9.698 6.631 9.698 6.631

       Equipamento informático 219.724 221.337 219.724 221.337

       Instalações interiores 62.312 67.497 62.312 67.497

       Viaturas 88.195 83.778 88.195 83.778

       Equipamento de segurança 13.583 17.030 13.583 17.030

       Outro equipamento 1.003 1.210 1.003 1.210

    Direito de uso - IFRS 16

       Imóveis 228.265 223.542 228.265 223.542

810.520 811.700 810.520 811.700

988.525 968.434 988.525 968.434

13. Imparidade do crédito MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Crédito concedido a clientes

   Dotação líquida do exercício 463.003 2.769.380 463.003 2.769.380

   Recuperação de crédito e de juros 
abatidos ao activo  (134.887)  (350.817)  (134.887)  (350.817)

328.116 2.418.563 328.116 2.418.563

14. Outras imparidades e provisões MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Provisões para riscos de crédito indirecto

       Dotação do exercício 35.275 151.332 35.275 151.332

       Reversão do exercício (180.585) (62.075) (180.585) (62.075)

 Imparidade de outros activos financeiros

       Dotação do exercício 220.883 46.430 220.883 46.430

       Reversão do exercício (89.688) (37.134) (89.688) (37.134)

Provisões para riscos bancários gerais

       Dotação do exercício 34.552 29.798 34.552 29.798

       Reversão do exercício (8.000) (1.323) (8.000) (1.323)

Outras provisões para riscos e encargos

       Dotação do exercício 427.447 - 427.447 -

Imparidade de outros activos

       Dotação do exercício 117.312 117.312 -

       Reversão do exercício (11.846) - (11.846) -

Imparidade para activos não correntes de-
tidos para venda

       Dotação do exercício 213.212 1.410 213.212 1.410

758.563 128.438 758.563 128.438

15. Impostos MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Imposto corrente 2.080.506 1.711.371 2.080.506 1.711.371

Imposto diferido

Prejuizos fiscais 568.040 (948.119) 568.040 (948.119)

Imposto sobre ganhos da alienação de 
participações (930.284) - - -

(362.244) (948.119) 568.040 (948.119)

Total de custo de impostos 1.718.262 763.252 2.648.546 763.252

Reconciliação de custo efectivo do imposto

Resultado antes de impostos 8.174.359 5.888.151 12.502.012 5.888.151

Impostos correntes 2.615.795 1.884.208 4.000.644 1.884.208

Ajustamentos ao imposto:

   Impacto das despesas não dedutíveis 20.957 35.841 20.957 35.841

   Impacto de custos não dedutíveis 167.520 25.846 167.520 25.846

   Rendimentos isentos de imposto ou não 
tributáveis (11.227) (14.922) (11.227) (14.922)

   Amortização do custo diferido (394.996) 947.345 (394.996) 947.345

   Imposto sobre ganhos da alienação de 
participações 930.284 - - -

   Benefícios fiscais - (140.157) (454.565) (140.157)

   Rendimentos de títulos de Dívida Pública 
- taxa liberatória (3.328.334) (2.738.107) (3.328.334) (2.738.107)

   Imposto à taxa liberatória de juros da 
Dívida Pública 2.080.506 1.711.317 2.080.506 1.711.317

Custo de impostos 2.080.506 1.711.371 2.080.506 1.711.371

Taxa efectiva de imposto 25% 29% 17% 29%

Os prejuízos fiscais no montante de 955.548 milhares de Meticais reportam ao ano de 2020 e expiram 
em 2025.

16. Operações em descontinuação
Conforme já explicado na Nota 3, em 31 de Dezembro de 2021, o BIM alienou 70% do capital da SIM. De 
acordo com a avaliação efectuada, esta operação cumpre os critérios estabelecidos na IFRS 5 para ser 
considerada como operação em descontinuação.

O montante de 1.033.972 incluí o efeito do ganho na alienação da SIM, conforme quadro abaixo:

MZN’ 000

2021 2020

Resultado apropriado antes de impostos

Resultado antes de impostos da Seguradora Internacional de 
Moçambique, S.A 722.577 950.893

Ganhos gerados na alienação da Seguradora Internacional de 
Moçambiquem, S.A 1.431.745 -

Impostos

Correntes (234.473) (285.200)

Diferidos (885.877) 3.307

1.033.972 669.000

Importa referir que a participação na SIM não havia sido classificada como um activo não corrente detido 
para venda nem como operação descontinuada. Assim, os montantes comparativos na demonstração 
de resultados do exercício anterior foram reexpressos.

Os resultados da SIM para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2021 são como se segue:

MZN’ 000

2021 2020

Juros e proveitos equiparados 366.211 402.264

    Margem financeira 366.211 402.264

Rendimentos de instrumentos de capital 6.295 -

Resultados de serviços e comissões (63.956) (54.477)

Resultados em operações financeiras 50.829 54.148

Outros resultados de exploração 752.750 963.299

    Total de proveitos operacionais 1.112.129 1.365.234

Custos com pessoal (246.051) (260.884)

Outros gastos administrativos (125.149) (137.948)

Depreciações e amortizações do exercício (26.889) (24.819)

    Total de custos operacionais (398.089) (423.651)

Outras imparidades e provisões 8.537 9.310

    Resultado antes de impostos 722.577 950.893

Impostos

      Correntes (234.473) (285.200)

       Diferidos 44.407 3.307

    Resultado após impostos 532.511 669.000

    Resultado do  exercício 532.511 669.000

Os fluxos de caixa líquidos atribuíveis as actividades de exploração, investimento e financiamento da 
SIM são:

MZN’ 000

2021 2020

Fluxos de caixa de actividade operacionais (464.804) 629.693

Fluxos de caixa de actividade de investimento 110.658 807.490

Fluxos de caixa de actividade de financiamento (1.544.096) (476.096)

Efeito das diferenças de câmbio (17.660) 6.054

Caixa e equivalentes de caixo no inicio do período 2.159.592 1.192.451

Caixa e equivalentes de caixo no fim do período 243.690 2.159.592

17. Resultado por acção MZN

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Resultado  de operações em 
continuação 6.456.097.400 4.686.907.000 9.853.466.200 5.124.898.841

Resultado  de operações 
descontinuadas atribuivel a 
accionistas do Banco 991.633.000 615.563.000  -  - 

Número de acções 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Resultado por acção( de actividades 
continuadas atribuivel a 
accionistas do Banco ) 143,47 104,15  -  - 

Resultado por acção( incluindo 
actividades descontinuadas 
atribuivel aos accionistas do 
Banco) 165,51 117,83 218,97 113,89

18. Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Caixa 5.090.781 5.632.240 5.090.781 5.632.240

Banco de Moçambique 19.208.476 20.141.871 19.208.476 20.141.871

24.299.257 25.774.111 24.299.257 25.774.111

O saldo de disponibilidades junto do Banco de Moçambique visa satisfazer as exigências legais de re-
servas mínimas de caixa, calculadas com base no montante dos depósitos e outras responsabilidades 
efectivas. O regime de constituição obrigatória de reservas de caixa, obriga à manutenção de saldo em 
depósitos no Banco de Moçambique equivalente a 10,5% (Dezembro 2020: 11,5%) para passivos em 
moeda nacional e 11,5% (Dezembro 2020: 34,5%) para passivos em moeda estrangeira sobre o mon-
tante médio mensal dos depósitos. 

19. Disponibilidades em outras instituições de crédito MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Instituições de crédito no país 110.589 114.669 110.589 107.039

Instituições de crédito no estrangeiro 7.855.474 2.766.581 7.855.474 2.766.581

7.966.063 2.881.250 7.966.063 2.873.620

A rubrica de Disponibilidades em instituições de crédito no país, inclui valores a cobrar no montante de 
110.589 milhares de Meticais, para o Banco e para o Grupo, que representam, essencialmente, cheques 
sacados por terceiros sobre outras instituições de crédito em cobrança em 31 de Dezembro de 2021 
(2020: 114.669 e 107.039 milhares de Meticais para o Grupo e Banco respectivamente). 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Desagregação das Disponibilidades em Outras Instituições de crédito no estrangeiro por moeda:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

USD 6.380.074 1.285.327 6.380.074 1.285.327

CAD 6.465 35.526 6.465 35.526

CNY 1.673 4.347 1.673 -

ZAR 46.641 298.730 46.641 298.730

DKK 1.028 4.562 1.028 4.562

GBP 114.364 166.155 114.364 166.155

JPY 15.533 3.196 15.533 3.196

NOK 29.262 4.538 29.262 4.538

SEK 5.410 11.597 5.410 11.597

CHF 18.024 41.296 18.024 41.296

EUR 1.228.070 907.311 1.228.070 907.311

AUD 8.930 3.996 8.930 3.996

7.855.474 2.766.581 7.855.474 2.766.581

20. Aplicações em instituições de crédito MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Aplicações em instituições de crédito no 

país 7.408.083 27.423.672 7.408.083 26.607.471

Aplicações inst.crédito no estrangeiro 11.488.316 11.154.922 11.488.316 11.154.921

18.896.399 38.578.594 18.896.399 37.762.392

21. Crédito a Clientes MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Crédito com garantias reais 726.114 731.259 726.114 731.259

Crédito com outras garantias 21.972.035 25.115.514 21.972.035 25.115.514

Crédito sem garantias 1.108.131 795.138 1.108.131 795.138

Crédito ao sector público 16.410.042 16.330.736 16.410.042 16.330.736

Crédito em locação financeira 1.736.235 2.049.480 1.736.235 2.049.480

41.952.557 45.022.127 41.952.557 45.022.127

Crédito vencido - menos de 90 dias 50.666 48.557 50.666 48.557

Crédito vencido - mais de 90 dias 3.634.470 2.982.495 3.634.470 2.982.495

45.637.693 48.053.179 45.637.693 48.053.179

Imparidade para riscos de crédito (3.807.522) (3.546.925) (3.807.522) (3.546.925)

41.830.171 44.506.254 41.830.171 44.506.254

A análise do crédito a Clientes por tipo de operação é a seguinte: 

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Curto prazo

    Crédito descontado titulado por efeitos 339.975 206.200 339.975 206.200

    Crédito em conta corrente 2.430.532 2.245.368 2.430.532 2.245.368

    Descobertos em depósitos à ordem 213.876 161.935 213.876 161.935

    Empréstimos 1.041.026 2.902.630 1.041.026 2.902.630

    Capital em locação 857 25 857 25

4.026.266 5.516.158 4.026.266 5.516.158

Médio e longo prazo

    Crédito descontado titulado por efeitos

    Empréstimos 19.249.076 21.336.401 19.249.076 21.336.401

    Crédito imobiliário 18.074.437 17.551.987 18.074.437 17.551.987

    Capital em locação 602.778 617.581 602.778 617.581

37.926.291 39.505.969 37.926.291 39.505.969

Crédito vencido - menos de 90 dias 50.666 48.557 50.666 48.557

Crédito vencido - mais de 90 dias 3.634.470 2.982.495 3.634.470 2.982.495

3.685.136 3.031.052 3.685.136 3.031.052

Imparidade para riscos de crédito (3.807.522) (3.546.925) (3.807.522) (3.546.925)

41.830.171 44.506.254 41.830.171 44.506.254

A análise do crédito a Clientes por sector de actividade é a seguinte: 

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Agricultura e silvicultura 1.194.716 1.452.887 1.194.716 1.452.887

Indústrias extractivas 645.843 783.794 645.843 783.794

Alimentação, bebidas e tabaco 1.253.339 1.268.992 1.253.339 1.268.992

Têxteis 4.114 4.318 4.114 4.318

Papel, artes gráficas e editoras 23.428 26.058 23.428 26.058

Químicas 2.271.233 2.262.334 2.271.233 2.262.334

Máquinas e equipamentos 1.904.689 2.084.911 1.904.689 2.084.911

Electricidade, água e gás 130.862 46.948 130.862 46.948

Construção 642.485 761.544 642.485 761.544

Comércio 4.600.184 5.926.018 4.600.184 5.926.018

Restaurantes e hotéis 305.292 1.009.183 305.292 1.009.183

Transportes e comunicações 2.382.798 2.958.222 2.382.798 2.958.222

Serviços 2.091.432 2.957.121 2.091.432 2.957.121

Crédito ao consumo 9.857.531 8.508.323 9.857.531 8.508.323

Crédito à habitação 774.521 771.375 774.521 771.375

Estado Moçambicano 16.410.048 16.339.529 16.410.048 16.339.529

Outras actividades 1.145.178 891.622 1.145.178 891.622

45.637.693 48.053.179 45.637.693 48.053.179

Imparidade para riscos de crédito (3.807.522) (3.546.925) (3.807.522) (3.546.925)

41.830.171 44.506.254 41.830.171 44.506.254

A carteira de crédito a Clientes inclui créditos que foram objecto de reestruturação formal com os Clien-

tes, em termos de reforço de garantias, prorrogação de vencimentos e alteração de taxa de juro. 

A análise dos créditos reestruturados por sectores de actividade é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Agricultura e silvicultura 163.700 189.227

Indústrias extractivas 640.055 1.794

Alimentação, bebidas e tabaco 37.416 33.570

Papel, artes gráficas e editoras 3.483 8.414

Químicas 72.808 174.351

Máquinas e equipamentos 1.581.809 1.844.772

Electricidade, água e gás 14.925 -

Construção 334.608 430.184

Comércio 2.958.760 4.776.529

Restaurantes e hotéis 177.999 619.466

Transportes e comunicações 1.384.389 263.225

Serviços 4.623.448 5.483.146

Crédito ao consumo 387.955 424.795

Crédito à habitação 22.506 28.538

Outras actividades 415.437 592.635

12.819.298 14.870.646

A análise do crédito vencido por tipo de crédito é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Crédito com garantias reais 30.527 43.971

Crédito com outras garantias 1.796.041 2.845.726

Crédito sem garantias 1.720.501 22.610

Crédito ao sector público 5 14

Crédito em locação financeira 138.062 118.731

3.685.136 3.031.052

A análise do crédito vencido por sectores de actividade é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Agricultura e silvicultura 109.442 89.729

Indústrias extractivas 986 29.611

Alimentação, bebidas e tabaco 1.985 -

Têxteis 90 6

Papel, artes gráficas e editoras 1.544 1.710

Químicas 1.259.272 855.511

Máquinas e equipamentos 378.419 224.264

Electricidade, água e gás 1 156

Construção 453.086 332.806

Comércio 542.629 510.503

Restaurantes e hotéis 20.956 177.170

Transportes e comunicações 19.806 14.732

Serviços 53.138 52.410

Crédito ao consumo 399.418 390.412

Crédito à habitação 48.949 40.566

Estado Moçambicano 5 14

Outras actividades 395.410 311.452

3.685.136 3.031.052

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados como se segue: 

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

   Saldo em 1 de Janeiro 3.546.925 5.965.155 3.546.925 5.965.155

   Dotação do exercício 1.694.777 5.876.976 1.694.777 5.876.976

   Reversão do exercício (933.814) (2.482.247) (933.814) (2.482.247)

   Utilização de imparidade (394.835) (6.400.031) (394.835) (6.400.031)

   Diferenças cambiais (105.531) 587.072 (105.531) 587.072

   Saldo em 31 de Dezembro 3.807.522 3.546.925 3.807.522 3.546.925

O quadro seguinte apresenta, por classes de incumprimento, a desagregação da imparidade para riscos 

de crédito existente em 31 de Dezembro de 2021:

MZN’ 000

Classes de incumprimento

Total
Até 6 
meses

De 6 meses
a 1 ano

Mais de 1 
ano

Crédito vencido com garantia 97.356 59.767 1.807.517 1.964.640

Imparidade existente (21.329) (61.800) (1.864.817) (1.947.946)

Crédito vencido sem garantia 428.208 102.533 1.189.760 1.720.501

Imparidade existente (7.855) (79.521) (47.984) (135.360)

Total de crédito vencido 525.564 162.300 2.997.277 3.685.141

Total da imparidade para crédito vencido (29.184) (141.321) (1.912.801) (2.083.306)

Total da imparidade para crédito vincendo (1.724.216)

Total da imparidade para riscos de crédito (3.807.522)

O quadro seguinte apresenta, por classes de incumprimento, a desagregação da imparidade para riscos 

de crédito existente em 31 de Dezembro de 2020:

MZN’ 000

Classes de incumprimento

Total
Até 6 
meses

De 6 meses
a 1 ano

Mais de
1 ano

Crédito vencido com garantia 394.488 98.748 2.515.206 3.008.442

Imparidade existente (123.551) (60.768) (1.219.191) (1.403.510)

Crédito vencido sem garantia 20.239 966 1.405 22.610

Imparidade existente (12.564) (900) (1.336) (14.800)

Total de crédito vencido 414.727 99.714 2.516.611 3.031.052

Total da imparidade para crédito vencido (136.115) (61.668) (1.220.527) (1.418.310)

Total da imparidade para crédito vincendo (2.128.615)

Total da imparidade para riscos de crédito (3.546.925)

A análise da imparidade por sectores de actividade é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Agricultura e silvicultura 20.466 31.261

Indústrias extractivas 6.026 6.144

Alimentação, bebidas e tabaco 30.819 25.458

Têxteis 1.150 115

Papel, artes gráficas e editoras 1.668 1.001

Químicas 1.306.737 768.152

Máquinas e equipamentos 186.259 104.180

Electricidade, água e gás 1.929 1.641

Construção 339.113 290.038

Comércio 517.381 434.852

Restaurantes e hotéis 40.403 344.623

Transportes e comunicações 54.610 66.243

Serviços 95.628 82.020

Crédito ao consumo 665.389 765.594

Crédito à habitação 48.593 40.458

Estado Moçambicano 95.821 171.249

Outras actividades 395.530 413.896

3.807.522 3.546.925

A imparidade por tipo de crédito é analisada como se segue:

MZN’ 000

2021 2020

Crédito com garantias reais 51.306 43.017

Crédito com outras garantias 3.307.201 3.069.024

Crédito sem garantias 204.001 146.539

Crédito ao sector público 95.821 171.249

Crédito em locação financeira 149.193 117.096

3.807.522 3.546.925

A anulação de crédito por utilização de provisão por sector de actividade é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Agricultura e silvicultura  -  8.391 

Indústrias extractivas  -  2.475 

Alimentação, bebidas e tabaco  -  53 

Papel artes gráficas e editoras  -  13.542 

Máquinas e equipamento  - 142

Electricidade, água e gás  -  747 

Construção  -  13.413 

Comércio  68.608  114.158 

Restaurantes e hotéis  9.592  1.906 

Transportes e comunicações  -  3.637 

Serviços 2.985  5.532.376 

Crédito ao consumo 284.619 703.114

Outras actividades 29.031 6.077

394.835 6.400.031

A anulação de crédito por utilização da respectiva provisão, analisada por tipo de crédito, é a seguinte: 

MZN’ 000

2021 2020

Crédito com outras garantias 291.129 6.375.865

Crédito sem garantias 103.706 24.166

394.835 6.400.031

A recuperação de créditos e de juros anulados no ano ou em anos anteriores, efectuada no decorrer de 

2021 apresentada por tipo de crédito, é a seguinte:

MZN’ 000

2021 2020

Crédito com outras garantias 124.727 341.645

Crédito sem garantias 10.160 9.172

134.887 350.817

22. Activos financeiros ao custo amortizado MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Obrigações do tesouro 29.511.065 31.215.384 29.511.065 29.920.924

Outros títulos 43.199.155 20.629.043 43.199.155 20.053.356

72.710.220 51.844.427 72.710.220 49.974.280

Imparidade de títulos (178.428) (49.231) (178.428) (48.131)

72.531.792 51.795.196 72.531.792 49.926.149

Os movimentos na Imparidade de Outros activos financeiros ao custo amortizado, para o Grupo e para 
o Banco, são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

   Saldo em 1 de Janeiro 49.231 44.025 48.131 44.025

   Dotação do exercício 214.462 39.884 214.462 38.784

   Reversão do exercício (85.265) (34.678) (84.165) (34.678)

   Saldo em 31 de Dezembro 178.428 49.231 178.428 48.131

23. Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Acções 98.651 101.240 98.651 81.406

Outros títulos 4.359.809 5.284.366 4.359.809 5.284.366

4.458.460 5.385.606 4.458.460 5.365.772

A rubrica Outros Títulos é essencialmente constituída por Bilhetes do Tesouro detidos para negociação.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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24. Investimentos em subsidiárias e associadas MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Subsidiária:

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A - 267.049 - 416.148

- 267.049 - 416.148

Associada:

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A 560.206 - 99.501 -

560.206 - 99.501 -

O investimento em associadas, no valor de 99.501 milhares de Meticais, corresponde ao custo de aqui-
sição da participação social na Seguradora Internacional de Moçambique S.A.. Para o Grupo, o investi-
mento retido no capital da SIM é de 560 206 milhares de meticais.

Abaixo a demonstração do apuramento do investimento retido no capital da SIM:

MZN’ 000

2021

Total do activo 6.948.165

Total do Passivo 3.245.748

Total Situação Líquida 3.702.417

Participação Finaceira-22% 814.401

Imóveis (283.440)

Goodwill (22%) 29.245

Investimento em associadas 560.206

 Em 31 de Dezembro de 2021, os capitais próprios da associada, ascendem a 3.702.417 milhares de Me-

ticais (em 31 Dezembro 2020: 4.716.839 milhares de Meticais).

Em 31 de Dezembro de 2021, a percentagem da participação do Banco na associada, é demonstrada 
como se segue:

MZN

Subsidiária Sede
Capital  
Social

Actividade 
Económica

% de 
participação

Método de 
consolidação

Seguradora Internacional 

de Moçambique, S.A Maputo 295.000.000 Seguros 21,99
Equivalência 
patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2020, a percentagem da participação do Banco na subsidiária, era demonstrada 
como se segue:

MZN

Subsidiária Sede
Capital  
Social

Actividade 
Económica

% de 
participação

Método de 
consolidação

Seguradora Internacional 

de Moçambique, S.A

Maputo 295.000.000 Seguros 91,99 Integral*

*Para efeitos de reporte ao Banco de Moçambique e no cumprimento do Aviso nr. 08/GBM/2007, o Banco consolida pelo método de 
Equivalência patrimonial.

25. Activos não correntes detidos para venda MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Aplicações por recuperação de crédito 

Imóveis 1.456.523 2.421.452 1.456.523 2.421.452

Equipamentos e outros 5.253 11.873 5.253 11.873

1.461.776 2.433.325 1.461.776 2.433.325

Imparidade (31.264) (262.741) (31.264) (262.741)

1.430.512 2.170.584 1.430.512 2.170.584

Os movimentos de imparidade para activos não correntes detidos para venda são analisados como se 

segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 262.741 343.796 262.741 343.796

Dotação do exercício 213.212 852 213.212 852

Reversão do exercicio - (1.301) - (1.301)

Utilizações (6.620) (29.675) (6.620) (29.675)

Transferências (438.069) (50.931) (438.069) (50.931)

Saldo no fim do exercício 31.264 262.741 31.264 262.741

26. Outros Activos tangíveis MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Imóveis 3.627.573 4.128.598 3.627.573 3.578.104

Obras em edíficios arrendados 1.135.780 1.120.150 1.135.780 1.120.150

Equipamento

    Mobiliário 371.572 396.893 371.572 382.429

    Máquinas 163.263 156.808 163.263 153.164

    Equipamento informático 2.489.387 2.395.282 2.489.387 2.363.532

    Instalações interiores 850.071 859.533 850.071 839.843

    Viaturas 550.732 579.349 550.732 504.160

    Equipamento de segurança 313.103 320.165 313.103 320.165

Outros activos tangíveis 27.237 46.347 27.237 27.005

Direitos de Uso

    Imóveis 1.365.501 1.058.823 1.365.501 1.258.626

Investimentos em curso 434.216 277.173 434.216 277.173

11.328.435 11.339.121 11.328.435 10.824.351

Amortizações acumuladas (5.649.910) (5.280.316) (5.649.910) (5.004.402)

5.678.525 6.058.805 5.678.525 5.819.949

Os movimentos da rúbrica de Activos tangíveis, durante o ano de 2021, para o Grupo , são analisados 
como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2021
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Ajusta-
mentos de 
perda de 
Controlo

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2021

Custo

Imóveis 4.128.598 64.740 (15.631) 360 (550.494) 3.627.573

Obras em edificios arrendados 1.120.150 7.056 (332) 8.906 - 1.135.780

Equipamento

    Mobiliário 396.893 3.985 (14.842) - (14.464) 371.572

    Máquinas 156.808 12.820 (2.721) - (3.644) 163.263

    Equipamento informático 2.395.282 143.761 (17.906) - (31.750) 2.489.387

    Instalações interiores 859.533 47.280 (37.300) 248 (19.690) 850.071

    Viaturas 579.349 84.511 (58.246) 20.307 (75.189) 550.732

    Equipamento de segurança 320.165 6.917 (13.979) - - 313.103

Outros activos tangíveis 46.347 1.371 (1.139) - (19.342) 27.237

Direito de Uso -IFRS 16

    Imóveis   1.058.823 106.875 - - 199.803 1.365.501

Imobilizado em curso 277.173 186.864 - (29.821) 434.216

11.339.121 666.180 (162.096) - (514.770) 11.328.435

Amortizações acumuladas

Imóveis (865.116) (77.927) 3.607 (118) 256.050 (683.504)

Obras em edificios arrendados (649.356) (83.404) 176 (1) (2) (732.587)

Equipamento

    Mobiliário (262.676) (26.409) 13.942 - 8.765 (266.378)

    Máquinas (114.627) (9.698) 2.814 - 3.380 (118.131)

    Equipamento informático (1.807.824) (219.724) 39.558 - 17.138 (1.970.852)

    Instalações interiores (539.146) (62.312) 34.518 119 6.985 (559.836)

    Viaturas (382.538) (88.195) 55.394 - 59.251 (356.088)

    Equipamento de segurança (269.056) (13.583) 13.978 - - (268.661)

Outros activos tangíveis (35.604) (1.003) 1.025 - 13.343 (22.239)

Direito de Uso

    Imóveis   (354.373) (228.265) - - (88.996) (671.634)

(5.280.316) (810.520) 165.012 - 275.914 (5.649.910)

Valor líquido 6.058.805 (144.340) 2.916 - (238.856) 5.678.525

Os movimentos da rúbrica de Activos tangíveis, durante o ano de 2020, para o Grupo , são analisados 
como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2020
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Ajusta-
mentos de 
perda de 
Controlo

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2020

Custo

Imóveis 4.094.254 137.548 (104.389) 1.185 - 4.128.598

Obras em edificios arrendados 1.119.049 2.286 - (1.185) - 1.120.150

Equipamento

    Mobiliário 398.113 3.875 (5.083) (12) - 396.893

    Máquinas 133.949 27.246 (4.486) 99 - 156.808

    Equipamento informático 2.141.289 184.333 (11.631) 81.291 - 2.395.282

    Instalações interiores 863.565 16.851 (40.089) 19.206 - 859.533

    Viaturas 569.859 55.925 (46.435) - - 579.349

    Equipamento de segurança 321.644 3.122 (4.601) - - 320.165

Outros activos tangíveis 45.203 1.872 (663) (65) - 46.347

Direito de Uso -IFRS 16

    Imóveis   982.702 102.779 (26.658) - 1.058.823

Imobilizado em curso 255.247 122.445 - (100.519) - 277.173

10.924.874 658.282 (244.035) - - 11.339.121

Amortizações acumuladas

Imóveis (765.324) (76.258) (5.602) (766) (17.166) (865.116)

Obras em edificios arrendados (565.196) (84.928) - 766 2 (649.356)

Equipamento -

    Mobiliário (238.151) (29.489) 7.263 75 (2.374) (262.676)

    Máquinas (112.405) (6.631) 4.509 (30) (70) (114.627)

    Equipamento informático (1.594.429) (221.337) 9.884 - (1.942) (1.807.824)

    Instalações interiores (503.939) (67.497) 33.029 - (739) (539.146)

    Viaturas (331.945) (83.778) 44.508 - (11.323) (382.538)

    Equipamento de segurança (256.628) (17.030) 4.602 - - (269.056)

Outros activos tangíveis (36.505) (1.210) 3.521 (45) (1.365) (35.604)

Direito de Uso - - -

    Imóveis   (180.702) (223.542) 7.880 - 41.991 (354.373)

(4.585.224) (811.700) 109.594 - 7.014 (5.280.316)

Valor líquido 6.339.650 (153.418) (134.441) - 7.014 6.058.805

Os movimentos da rubrica de Activos tangíveis, durante o ano de 2021, para o Banco, são analisados 
como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2021
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Saldo em 31 
Dezembro 

2021

Custo

Imóveis 3.578.104 64.740 (15.631) 360 3.627.573

Obras em edificios arrendados 1.120.150 7.056 (332) 8.906 1.135.780

Equipamento

    Mobiliário 382.429 3.985 (14.842) - 371.572

    Máquinas 153.164 12.820 (2.721) - 163.263

    Equipamento informático 2.363.532 143.761 (17.906) - 2.489.387

    Instalações interiores 839.843 47.280 (37.300) 248 850.071

    Viaturas 504.160 84.511 (58.246) 20.307 550.732

    Equipamento de segurança 320.165 6.917 (13.979) - 313.103

Outros activos tangíveis 27.005 1.371 (1.139) - 27.237

Direito de Uso -IFRS 16

    Imóveis   1.258.626 106.875 - - 1.365.501

Imobilizado em curso 277.173 186.864 (29.821) 434.216

10.824.351 666.180 (162.096) - 11.328.435

Amortizações acumuladas

Imóveis (609.066) (77.927) 3.607 (118) (683.504)

Obras em edificios arrendados (649.358) (83.404) 176 (1) (732.587)

Equipamento

    Mobiliário (253.911) (26.409) 13.942 - (266.378)

    Máquinas (111.247) (9.698) 2.814 - (118.131)

    Equipamento informático (1.790.686) (219.724) 39.558 - (1.970.852)

    Instalações interiores (532.161) (62.312) 34.518 119 (559.836)

    Viaturas (323.287) (88.195) 55.394 - (356.088)

    Equipamento de segurança (269.056) (13.583) 13.978 - (268.661)

Outros activos tangíveis (22.261) (1.003) 1.025 - (22.239)

Direito de Uso

    Imóveis   (443.369) (228.265) - (671.634)

(5.004.402) (810.520) 165.012 - (5.649.910)

Valor líquido 5.819.949 (144.340) 2.916 - 5.678.525

Os movimentos da rubrica de Activos tangíveis, durante o ano de 2020, para o Banco, são analisados 
como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2020
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2020

Custo

Imóveis 3.451.768 126.805 (1.654) 1.185 3.578.104

Obras em edificios arrendados 1.119.049 2.286 - (1.185) 1.120.150

Equipamento

    Mobiliário 383.994 3.463 (5.050) 22 382.429

    Máquinas 130.413 27.225 (4.474) - 153.164

    Equipamento informático 2.112.023 181.786 (11.568) 81.291 2.363.532

    Instalações interiores 856.795 16.851 (40.089) 6.286 839.843

    Viaturas 497.823 48.200 (41.863) - 504.160

    Equipamento de segurança 321.644 3.122 (4.601) - 320.165

Outros activos tangíveis 27.182 453 (630) - 27.005

Direito de Uso -IFRS 16

    Imóveis   1.177.028 102.779 (21.181) - 1.258.626

Imobilizado em curso 244.673 120.099 - (87.599) 277.173

10.322.392 633.069 (131.110) - 10.824.351

Amortizações acumuladas

Imóveis (532.042) (76.258) - (766) (609.066)

Obras em edificios arrendados (565.196) (84.928) - 766 (649.358)

Equipamento

    Mobiliário (228.978) (29.489) 4.556 - (253.911)

    Máquinas (109.085) (6.631) 4.469 - (111.247)

    Equipamento informático (1.579.171) (221.337) 9.822 - (1.790.686)

    Instalações interiores (497.692) (67.497) 33.028 - (532.161)

    Viaturas (279.446) (83.778) 39.937 - (323.287)

    Equipamento de segurança (256.628) (17.030) 4.602 - (269.056)

Outros activos tangíveis (21.633) (1.210) 582 - (22.261)

Direito de Uso

    Imóveis   (219.827) (223.542) - - (443.369)

(4.289.698) (811.700) 96.996 - (5.004.402)

Valor líquido 6.032.694 (178.631) (34.114) - 5.819.949

27. Goodwill e Activos Intangíveis MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Activos intangíveis

      ‘Software’ 1.375.195 1.042.201 1.375.195 1.255.241

       Investimentos em curso 390.458 492.291 390.458 175.724

1.765.653 1.534.492 1.765.653 1.430.965

Amortizações acumuladas (1.046.859) (947.366) (1.046.859) (870.255)

718.794 587.126 718.794 560.710

Diferenças de consolidação e de 

reavaliação (Goodwill)

   Seguradora Internacional de 

Moçambique, S.A - 122.313 - -

718.794 709.439 718.794 560.710

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Os movimentos da rubrica de Goodwill e activos intangíveis, durante o ano de 2021, para o Grupo, são 
analisados como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2021
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Ajusta-
mentos de 
perda de 
Controlo

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2021

Custo

   Software 1.042.201 119.954 (36) - 213.076 1.375.195

       Investimentos em curso 492.291 214.770 - - (316.603) 390.458

1.534.492 334.724 (36) - (103.527) 1.765.653

Goodwill 122.313 - - - (122.313) -

1.656.805 334.724 (36) - (225.840) 1.765.653

Amortizações acumuladas

   Software (947.366) (178.005) 1.401 - 77.111 (1.046.859)

Valor líquido 709.439 156.719 1.365 - (148.729) 718.794

Os movimentos da rubrica de Goodwill e activos intangíveis, durante o ano de 2020, para o Grupo, são 
analisados como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2020
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Transfe-
rências

Ajusta-
mentos de 
perda de 
Controlo

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2020

Custo

   Software 949.547 92.654 - - - 1.042.201

       Investimentos em curso 307.200 185.091 - - - 492.291

1.256.747 277.745 - - - 1.534.492

Goodwill 122.313 - - - - 122.313

1.379.060 277.745 - - - 1.656.805

Amortizações acumuladas

   Software (783.627) (156.734) - - (7.005) (947.366)

Valor líquido 595.433 121.011 - - (7.005) 709.439

Os movimentos da rubrica de Goodwill e activos intangíveis, durante o ano de 2021, para o Banco, são 
analisados como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2021
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Trans-
ferências

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2021

Custo

   Software 1.255.241 119.954 (36) 36 1.375.195

    Imobilizado em curso 175.724 214.770 - (36) 390.458

1.430.965 334.724 (36) - 1.765.653

Amortizações acumuladas

   Software (870.255) (178.005) 1.401 - (1.046.859)

Valor líquido 560.710 156.719 1.365 - 718.794

Os movimentos da rubrica de Goodwill e activos intangíveis, durante o ano de 2020, para o Banco, são 
analisados como se segue:

MZN’ 000

Saldo em 
01 Janeiro 

2020
Aquisições 
/ Dotações

Alienações 
/ Abates

Trans-
ferências

Saldo 
em 31 

Dezembro 
2020

Custo

   Software 1.090.160 92.654 - 72.427 1.255.241

    Imobilizado em curso 63.059 185.092 - (72.427) 175.724

1.153.219 277.746 - - 1.430.965

Amortizações acumuladas

   Software (713.521) (156.734) - - (870.255)

Valor líquido 439.698 121.012 - - 560.710

28. Activos e passivos por impostos correntes MZN’ 000

Grupo Grupo

2021 2020

Activos Passivos Activos Passivos

     IRPC a recuperar 396.913 - 375.578 -

     IRPC a pagar - 41 - 114.777

396.913 41 375.578 114.777

Banco Banco

2021 2020

Activos Passivos Activos Passivos

     IRPC a recuperar 396.913 - 375.578 -

     IRPC a pagar - 41 - 54

396.913 41 375.578 54

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o imposto sobre o rendimento reconhecido 
na demonstração de resultados foi de 2.080.506 milhares de Meticais, sendo que 234.473 milhares de 
Meticais foi reconhecido na rubrica resultado do exercício de unidades operacionais descontinuadas.

29. Activos e passivos por impostos diferidos MZN’ 000

Grupo Grupo

2021 2020

Activos Passivos Activos Passivos

Prejuízos fiscais  955.548  -  1.523.861  - 

Activos financeiros disponíveis para venda  -  -  -  1.850 

Outros  5.316  -  2.507  - 

Impostos diferidos activo/passivo 960.864 - 1.526.368 1.850

 960.864  1.524.518 

Banco Banco

2021 2020

Activos Passivos Activos Passivos

Prejuízos fiscais  960.864  -  1.523.861  - 

Activos por impostos diferidos 960.864 - 1.523.861 -

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o imposto diferido reconhecido na demons-

tração de resultados foi de 362.244 milhares de Meticais, sendo que 930.284 milhares de Meticais foi 
reconhecido na rubrica resultado do exercício de unidades operacionais descontinuadas.

O movimento do exercício da rubrica de impostos diferidos líquidos é o seguinte:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 1.524.518 545.346 1.523.861 574.179

Dotação do exercício 362.244 948.119 (568.040) 948.119

Imposto sobre ganhos da alienação de 

participações  (930.284)  -  - -

Outros movimentos  4.386  31.053  5.043  1.563 

 960.864  1.524.518  960.864 1.523.861

30. Outros activos MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Devedores 4.743.406 2.822.442 4.743.406 2.772.148

Outros proveitos a receber 149.315 23.476 149.315 100.558

Despesas antecipadas 109.135 63.762 109.135 63.702

Saldos a receber da actividade Seguradora - 489.845 - -

Contas Diversas 179.123 154.066 179.123 154.048

Provisões resseguro cedido - 1.922.176 - -

5.180.979 5.475.767 5.180.979 3.090.456

Imparidade para outros activos (770.889) (256.285) (770.889) (228.234)

4.410.090 5.219.482 4.410.090 2.862.222

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica devedores incluía para o Grupo e para o Banco os valores de 
3.307.267 milhares de Meticais referentes à imóveis recebidos em dação a mais de 3 anos (2020:  
1.201.236 milhares de Meticais).

Os movimentos na Imparidade de outros activos, para o Grupo e para o Banco, são analisados como se 
segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 228.234 250.501 228.234 213.139

Dotação do exercício  117.312  559 117.312  559 

Reversão do exercicio  (11.846) (9.333)  (11.846)  (22)

Utilizações  (880)  (21.637)  (880)  (21.637)

Transferências  438.069  34.359 438.069  34.359 

Flutuação cambial  -  1.836  -  1.836 

Saldo no fim do período 770.889 256.285 770.889 228.234

31. Recursos de outras instituições de crédito MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Recursos do Banco de Moçambique

   Empréstimos a médio longo prazo  182.264  216.306  182.264  216.306 

Recursos de outras instituições de crédito 

no país

  Depósitos a ordem 17.695 18.579 17.695 18.579

Recursos de outras instituições de crédito 

no estrangeiro

  Depósitos a ordem 27.319 81.934 27.319 81.934

  Empréstimos a curto prazo 259.142 21.423 259.142 21.423

  Empréstimos a médio longo prazo  - 170.227  - 170.227

486.420 508.469 486.420 508.469

32. Recursos de Clientes MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Depósitos à ordem 65.430.454 68.546.334 65.430.454 68.558.581

Depósitos a prazo 70.298.795 67.778.988 70.298.795 69.214.135

Outros  Recursos 2.355.894 2.665.032 2.355.894 3.249.400

138.085.143 138.990.354 138.085.143 141.022.116

33. Provisões MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Provisões para crédito indirecto 90.809 250.171 90.809 250.171

Provisões para riscos bancários gerais 124.094 134.345 124.094 134.345

Provisões para outros riscos e encargos 535.403 107.956 535.403 107.956

Provisões técnicas da actividade 
seguradora  -    3.085.214  -   -   

750.306 3.577.686 750.306 492.472

Os movimentos nas Provisões para crédito indirecto, são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 250.171 133.999 250.171 133.999

Dotação do exercício 35.275 151.332 35.275 151.332

Reversão do exercício  (180.585)  (62.075)  (180.585)  (62.075)

Diferenças cambiais  (14.052)  26.915  (14.052)  26.915 

Saldo no fim do período 90.809 250.171 90.809 250.171

Os movimentos nas Provisões para riscos bancários gerais, são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 134.345 126.842 134.345 126.842

Dotação do exercício 34.551 2.648  34.551  2.648 

Reversão do exercício  (8.000)  -  (8.000)  -   

Diferenças cambiais  (4.204)  5.005  (4.204)  5.005 

Utilizações do exercício  (32.598)  (150)  (32.598)  (150)

Saldo no fim do período 124.094 134.345 124.094 134.345

A provisão para riscos bancários gerais visa cobrir potenciais contingências decorrentes de processos 

judiciais em curso.

Os movimentos nas Provisões para outros riscos e encargos, são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 107.956 110.668 107.956 110.668

Dotação do exercício  427.447  -    427.447  -   

Utilizações do exercício  -  (2.712)  -    (2.712)

Saldo no fim do período 535.403 107.956 535.403 107.956

Os movimentos nas provisões técnicas da actividade seguradora, são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo

2021 2020

Saldo em 1 de Janeiro 3.085.214 2.649.846

Dotação do exercício  1.037.420 1.446.552

Reversão do exercicio  (46.972)  (120.240)

Utilizações do exercício (1.735.932) (1.055.206)

Diferenças cambiais  (130.020)  164.262 

Anulação por perda de controlo (2.209.710)  - 

Saldo no fim do período  - 3.085.214

34. Outros passivos MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Fornecedores 56.296 78.261 56.296 43.339

Credores diversos 298.270 1.441.312 298.270 288.555

Passivos de locação 766.291 745.304 766.291 856.111

IVA a liquidar 31.184 26.374 31.184 21.046

Impostos retidos 105.207 110.459 105.207 101.231

Contribuições para Segurança Social  11.320 10.275  11.320 10.275

Custos a pagar 697.496 542.414 697.496 491.946

Custos com pessoal a pagar 821.117 910.668 821.117 828.813

Receitas com proveitos diferidos 150.135 153.214 150.135 153.214

Recursos consignados 22.490 22.490 22.490 22.490

Outras exigibilidades 1.112.265 538.373 1.112.265 713.114

4.072.071 4.579.144 4.072.071 3.530.134

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica credores diversos incluía para o Grupo e para o Banco o valor de 
766.291 milhares de Meticais referente a passivos de locação reconhecidos no âmbito da IFRS 16 (2020: 
745.304 e 856.111 milhares de Meticais).

35. Capital social
O Capital social do Banco no montante de 4.500.000 milhares de Meticais é representado por 45.000.000 
acções, de valor nominal de 100 Meticais cada e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

A estrutura accionista a 31 de Dezembro de 2021 apresenta-se como se segue:

2021
% 

participação 2020
% 

participação

Nº Acções capital Nº Acções capital

BCP África, SGPS 30.008.460 66,69% 30.008.460 66,69%

Estado de Moçambique 7.704.747 17,12% 7.704.747 17,12%

 INSS - Instituto Nacional de Segurança 

Social 2.227.809 4,95% 2.227.809 4,95%

EMOSE - Empresa Moçambicana de 
Seguros, SARL 1.866.309 4,15% 1.866.309 4,15%

FDC - Fundação para Desenvolvimento da 
Comunidade 487.860 1,08% 487.860 1,08%

Gestores, Técnicos e Trabalhadores ( GTTs) 2.704.815 6,01% 2.704.815 6,01%

45.000.000 100,00% 45.000.000 100,00%

36. Reservas e resultados acumulados MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Reserva legal 4.529.645 4.529.645 4.529.645 4.529.645

Outras reservas e resultados acumulados 24.266.690 22.966.068 21.400.249 20.229.561

Resultado do exercício 7.447.730 5.302.470 9.853.466 5.124.899

36.244.065 32.798.183 35.783.360 29.884.105

Nos termos da Legislação Moçambicana em vigor, Lei n.º 20/20 - Instituições de Crédito, o Banco de-

verá reforçar anualmente a reserva legal em pelo menos 15% dos lucros líquidos anuais, até à concor-

rência do capital social, não podendo normalmente, esta reserva, ser distribuída. No presente exercício, 

a semelhança de 2020, o Banco não afectou à reserva legal nenhum valor uma vez que atingiu o valor 
do seu capital social.

37. Dividendos
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de Março de 2022, o Con-

selho de Administração decidiu pela distribuição de 75% de resultados líquidos apurados em 31 de De-

zembro de 2021, no montante de 7.390.099 milhares de Meticais (2021: 3.843.674 milhares de Meticais).

38. Garantias e outros compromissos
Os valores extrapatrimoniais são analisados como se segue:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Garantias prestadas

Garantias pessoais 13.126.159 16.533.224 13.126.159 16.533.224

Garantias reais 901.261 1.365.439 901.261 1.365.439

Garantias  e avales recebidos

Garantias pessoais 277.053.680 293.129.251 277.053.680 293.129.251

Garantias reais 58.266.043 80.667.063 58.266.043 80.667.063

Compromissos perante terceiros 8.810.188 8.596.453 8.810.188 8.596.453

Operações cambiais à vista :

    Compras 1.109.657 383.006 1.109.657 383.006

    Vendas 1.067.528 372.774 1.067.528 372.774

Operações cambiais a prazo :

    Compras 2.997.000 - 2.997.000 -

    Vendas 2.886.370 - 2.886.370 -

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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39. Partes relacionadas
À data de 31 de Dezembro, os rendimentos e os custos, detidos pelo Banco decorrentes das transacções 
do Grupo com partes relacionadas (Grupo Millennium bcp) e associada – Seguradora Internacional de 
Moçambique, SA, estão assim representados:

MZN’ 000

2021

Proveitos

Juros e 
proveitos 

equiparados

Resultados 
Serviços e 
Comissões

Outros 
Resultados  

de 
exploração

Banco Comercial Português S.A 3.018  -  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  - 55.592 85.090

3.018 55.592 85.090

MZN’ 000

2020

Proveitos

Juros e 
proveitos 

equiparados

Resultados 
Serviços e 
Comissões

Outros 
Resultados  

de 
exploração

Banco Comercial Português S.A 8.302  -  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  - 50.152 75.084

8.302 50.152 75.084

MZN’ 000

2021

Custos

Juros e 
custos 

equiparados

Resultados 
de Serviços e 

Comissões
Custos com 

Pessoal

Outros 
Gastos  

administra-
tivos

Banco Comercial Português S.A  2.313  -  - 835.468

Seguradora Internacional de Moçambique,SA 150.187  - 20.294 111.368

152.500  - 20.294 946.837

MZN’ 000

2020

Custos

Juros e 
custos 

equiparados

Resultados 
de Serviços e 

Comissões
Custos com 

Pessoal

Outros 
Gastos  

administra-
tivos

Banco Comercial Português S.A  -  -  - 760.306

Seguradora Internacional de Moçambique,SA 402.264  - 260.884 137.950

402.264  - 260.884 898.257

À data de 31 de Dezembro, os débitos e os créditos, detidos pelo Banco decorrentes das transacções do 
Grupo com partes relacionadas (Grupo Millennium BCP) e sua associada – Seguradora Internacional de 
Moçambique, SA, estão assim representados:

MZN’ 000

2021

Activos

Disponibili-
dades de IC’s

Aplicações 
de IC’s

Outros 
Activos

Banco Comercial Português S.A 1.163.959 8.940  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  -  - 115.057

1.163.959 8.940 115.057

MZN’ 000

2020

Activos

Disponibili-
dades de IC’s

Aplicações 
de IC’s

Outros 
Activos

Banco Comercial Português S.A 1.362.931 10.490  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  -  - 83.178

1.362.931 10.490 83.178

MZN’ 000

2021

Passivos

Débitos  de 
IC’s

Depósitos 
de Clientes 

Outros 
passivos

Banco Comercial Português S.A 13.551  - 330.659

Millennium BCP Partic SGPS LDA  - 38.523  - 

Millennium BCP Africa SGPS 102  -  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  - 273.207  - 

13.653 311.730 330.659

MZN’ 000

2020

Passivos

Débitos  de 
IC’s

Depósitos 
de Clientes 

Outros 
passivos

Banco Comercial Português S.A 17.258  - 172.052

Millennium BCP Partic SGPS LDA  - 38.527  - 

Millennium BCP Africa SGPS 627  -  - 

Seguradora Internacional de Moçambique,SA  - 2.031.762  - 

17.885 2.070.288 172.052

Em relação aos Órgãos de Administração e seus familiares directos o crédito registado à data de 31 de 
Dezembro de 2020 ascendia a 10.696 milhares de Meticais (31 de Dezembro 2020: 24.615 milhares de 
Meticais). Estes créditos foram concedidos de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Relativamente aos Depósitos à data de 31 de Dezembro de 2021 ascendia a 511.880 milhares de Meti-
cais (31 de Dezembro 2020: 391.315 milhares de Meticais).

40. Caixa e equivalentes de caixa
Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, a linha Caixa e equivalentes de caixa, é assim composta:

MZN’ 000

Grupo Banco

2021 2020 2021 2020

Disponibilidades em caixa 5.090.781 5.632.240 5.090.781 5.632.240

Disponibilidades em Instituições de crédito 
no país 110.589 114.669 110.589 107.039

Disponibilidades em Instituições de crédito 
no estrangeiro 7.855.474 2.766.581 7.855.474 2.766.581

13.056.844 8.513.490 13.056.844 8.505.860

41. Contratos de locação
À data de 31 de Dezembro de 2021, os contractos de locação estavam contabilizados como se segue:

000MZN

Grupo Banco

Locações

Amortizações do exercício para activos por direito de uso 228.265 228.265

Custos de juros dos passivos de locação 90.061 90.061

Quantia escriturada dos activos sob direito de uso 1.365.501 1.365.501

Quantia escriturada dos passivos de locação 766.291 766.291

Maturidade dos Passivos de locação

Até 1 ano 33.963 33.963

De 1 a 5 anos 151.684 151.684

Mais de 5 anos 580.644 580.644

Os contratos de locações  incluem somente Imovéis.

O Grupo e o Banco actua como locador em alguns imóveis recebidos em dação, estes proveitos estão 
registados como rendimentos de imóveis na rubrica outros resultados de exploração (nota 9).  

À data de 31 de Dezembro de 2020, os contractos de locação estavam contabilizados como se segue:

000MZN

Grupo Banco

Locações

Amortizações do exercício para activos por direito de uso 181.551 223.542

Custos de juros dos passivos de locação 80.456 101.017

Quantia escriturada dos activos sob direito de uso 1.258.626 1.258.626

Quantia escriturada dos passivos de locação 745.304 856.111

Maturidade dos Passivos de locação

Até 1 ano 30.086 30.086

De 1 a 5 anos 162.761 162.761

Mais de 5 anos 552.457 663.264

Os contratos de locações  incluem somente Imovéis 

O Grupo e o Banco actua como locador em alguns imóveis recebidos em dação, estes proveitos estão 
registados como rendimentos de imóveis na rubrica outros resultados de exploração (nota 8). 

42. Justo valor
O justo valor tem como base os preços de cotação de mercado, sempre que estes se encontrem dis-
poníveis. Caso estes não existam, como acontece em muitos dos produtos colocados junto de Clien-
tes, o justo valor deve ser estimado através de modelos internos baseados em técnicas de desconto 
de fluxos de caixa.

De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos usados na estimativa do justo valor 
dos activos e passivos financeiros:

Créditos a Clientes

Créditos a Clientes sem maturidade definida

Atendendo ao curto prazo deste tipo de instrumentos, as condições desta carteira são semelhantes às 
praticadas à data de reporte, pelo que o seu valor de balanço é considerado uma razoável estimativa 
do seu justo valor.

Créditos a Clientes com maturidade definida

O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base na atualização dos fluxos de caixa de 
capital e juros esperados no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os pagamentos de 
prestações ocorrem nas datas contratualmente definidas. Para os créditos com sinais de imparidade, o 
valor líquido de imparidade destas operações é considerado como uma estimativa razoável do seu justo 
valor, considerando a avaliação económica que é realizada no apuramento desta imparidade.

A taxa de desconto utilizada é a indexante do mercado monetário (PLR, EURIBOR e SOFR) de acordo com 
a indexante de cada instrumento.

Activos financeiros ao custo amortizado e activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral

O Grupo utiliza a seguinte hierarquia de Justo valor com 3 níveis na valorização de instrumentos finan-
ceiros (activos ou passivos), a qual reflecte o nível de julgamento, a observabilidade dos dados utilizados 
e a importância dos parâmetros aplicados na determinação da avaliação do justo valor do instrumento, 
de acordo com o disposto na IFRS 13:

• Nível 1: O justo valor é determinado com base em preços cotados não ajustados, capturados em 
transacções em mercados activos envolvendo instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos
a avaliar. Existindo mais que um mercado activo para o mesmo instrumento financeiro, o preço 
relevante é o que prevalece no mercado principal do instrumento, ou o mercado mais vantajoso 
para as quais o acesso existe 

• Nível 2: O justo valor é apurado a partir de técnicas de avaliação suportadas em dados observáveis 
em mercados activos, sejam dados directos (preços, taxas, spreads, etc.) ou indirectos (derivados), e 
pressupostos de valorização semelhantes aos que uma parte não relacionada usaria na estimativa 
do justo valor do mesmo instrumento financeiro; 

• Nível 3: O justo valor é determinado com base em dados não observáveis em mercados activos, 
com recurso a técnicas e pressupostos que os participantes do mercado utilizariam para avaliar 
os mesmos instrumentos, incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de avaliação 
utilizada e aos inputs utilizados e contemplados processos de revisão da acuidade dos valores
assim obtidos.

Os activos financeiros ao custo amortizado, por níveis de valorização, para o Grupo e para o Banco à data 
de 31 de Dezembro de 2021 são:

• Nível 1 - Obrigações e outros títulos de rendimento fixo – Obrigações e Bilhetes do Tesouro do 
Estado Moçambicano;

• Nível 3 – Acções e outros títulos de rendimento variável.

Depósitos de Clientes

Atendendo ao curto prazo deste tipo de instrumentos, as condições da carteira actual deste tipo de ins-
trumentos são semelhantes às actualmente praticadas, pelo que o seu valor de balanço é uma razoável 
estimativa do seu justo valor.

Os activos financeiros ao justo valor, para o Grupo e para o Banco à data de 31 de Dezembro de 2021 são: 

• Nível 2 - Obrigações e Bilhetes do Tesouro do Estado Moçambicano;

Aquando da revisão do modelo de negócio, parte da carteira de activos financeiros do grupo foi 
classificada como Held to Collect and Sell (“HTC&S”). O objectivo dos activos financeiros detidos no 
âmbito deste modelo de negócio é alcançado quer pela recolha dos fluxos de caixa contratuais (ca-
pital e juro) quer pela venda desses activos financeiros quando surjam oportunidades de mercado 
o que tipicamente irá envolver uma maior frequência e montante de vendas quando comparado
com o modelo HTC.

Para estes activos o Banco considera que o valor dos activos será maioritariamente recuperado através 
da recolha dos fluxos de caixa contratuais. Contudo o Banco considera a possibilidade de venda de alguns 
títulos deste portfólio em função das condições de mercado ou outras decisões estratégicas.

O método de avaliação do Justo valor considerado pelo Banco é o mark-to model, que pressupõe o 
uso de premissas internas ou modelos financeiros devido à inexistência de um mercado regular que 
forneça preços precisos, ou as avaliações dependem de um conjunto de variáveis de referência e 
prazos nos quais as suposições de especialistas devem ser usadas para atribuir valor a um instru-
mento financeiro.

O modelo de avaliação a nível do Bim é suportado pela técnica income approach, que se baseia na conver-
são de valores futuros (fluxos de caixa descontados ou receitas e despesas) em valor actual, alavancando 
as expectativas actuais sobre os referidos valores futuros através de uma yield curve.

Custo 
Amortizado

Categoria de Justo Valor Valor do 
Balanço Justo ValorNìvel 1 Nível 2 Nível 3

Activos ao Justo Valor

Ativos financeiros não 
detidos para negociação 
obrigatoriamente ao 
justo valor através de 
resultados

Títulos de dívida emitidos 
pelo Estado - - - - - -

Outros títulos - - 42.629.597 - - -

- - 42.629.597 - - -

Outros ativos financeiros 
detidos para negociação 
ao justo valor através de 
resultados

Títulos de dívida emitidos 
pelo Estado - - - - -

Outros títulos - - - - -

- - - - - -

Ativos financeiros ao justo 
valor através de outro 
rendimento integral

Títulos de dívida emitidos 
pelo Estado - - 4.359.808 - 4.359.808 4.359.808

Outros títulos - - 98.652 - 98.652 98.652

- - 4.458.460 - 4.458.460 4.458.460

Total dos Activos Financeiros  
ao Justo Valor - - 47.088.057 - 4.458.460 4.458.460

Activos para os quais o justo 
valor é divulgado 

Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais 24.299.257 - - - 24.299.257 24.299.257

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 7.966.063 - - - 7.966.063 7.966.063

Aplicações em instituições 
de crédito 18.896.399 - - - 18.896.399 18.896.399

Créditos a clientes 41.830.171 - - - 41.830.171 46.745.990

Outros ativos financeiros ao 
custo amortizado 72.531.792 - - - 72.531.792 72.531.792

Activos não correntes 
detidos para venda 2.503.568 - - - 2.503.568 2.503.568

168.027.250 - - - 168.027.250 172.943.069

Total Activos Financeiros 168.027.250 - 47.088.057 - 172.485.710 177.401.529

Tendo em conta que os passivos financeiros são constituídos por rubricas (depósitos em Bancos Centrais, 
Instituições Financeiras e depósitos de Clientes) que vencem no curto prazo, não foi calculado o Justo 
valor, pelo facto de o valor do custo amortizado ser aproximado. 

À data, o Banco apenas dispõe de activos ao Justo valor de nível 2, que não sofreram ao longo do ano 
qualquer transferência nos diferentes níveis de valorização.

A seguir, é apresentada uma comparação dos valores contabilísticos e o Justo Valor dos instrumentos 
financeiros do Banco à data.

MZN ‘ 000

2021 2020

Valor 
Contabilístico “Justo Valor”

Valor 
Contabilístico “Justo Valor”

Activos Financeiros

Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 24.299.257 24.299.257 25.774.111 25.774.111

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 7.966.063 7.966.063 2.881.250 2.881.250

Aplicações em instituições de crédito 18.896.399 18.896.399 38.578.594 38.578.594

Créditos a clientes 41.830.171 42.629.597 44.506.254 46.745.990

Outros ativos financeiros ao custo 
amortizado 72.531.792 72.531.792 51.795.196 51.795.196

Activos não correntes detidos para 
venda 2.503.568 2.503.568 2.170.584 2.170.584

Títulos de dívida emitidos 4.565.105 4.359.808 5.415.996 5.284.366

Total de Activos Financeiros 172.592.355 173.186.484 171.121.985 173.230.091

43. Outros benefícios a empregados
O Grupo contribui para o plano de benefícios pós-emprego: 

Os Colaboradores no activo admitidos até 31 de Dezembro de 2011, têm direito a uma pensão remida 
no momento em que atinjam os 60 anos, no caso dos homens e 55 no caso das mulheres, sendo con-
dição obrigatória que o Colaborador já esteja a beneficiar de pensão de velhice atribuída pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS) ou caso a Comissão Executiva assim o decida. 

O Grupo determinou que, de acordo com os termos e as condições do plano de benefícios de reforma, e 
de acordo com o normativo local, o valor presente dos reembolsos ou reduções das futuras contribuições 
não é inferior ao total do justo valor do plano de activos deduzidos do valor presente das obrigações.

O montante de contribuição normal para o Fundo de pensões a ser efectuada pelo Banco durante o pró-
ximo período anual é de 56.366.878,10 MZN.

Plano de Benefícios Fundo de Pensões Fechado BIM SIM

O plano de pensões do fundo é de benefício definido complementar à Segurança Social, a regulamenta-
ção está em conformidade com o acordo de empresa, com os seguintes benefícios: 

a) Capital Garantido (Pensão Remida) de Reforma por Velhice

A Pensão Remida será atribuída aos colaboradores admitidos até 31 de Dezembro de 2011 no momento 
em que atinjam os 60 anos, no caso dos homens e 55 no caso das mulheres, sendo condição obrigató-
ria que o colaborador já esteja a beneficiar de pensão de velhice atribuída pelo INSS ou caso a Comissão 
Executiva assim o decidir.

B) Capital Garantido (Pensão Remida) de Reforma por Invalidez Total e Permanente

A Pensão Remida será atribuída aos colaboradores admitidos até 31 de Dezembro de 2011 desde que 
cessem funções no BIM por motivo de Invalidez Total e Permanente e que esta seja reconhecida pela 
Comissão Executiva do banco.

C) Complemento de Reforma de Sobrevivência

É obrigatória a indicação dos beneficiários em caso de morte através de impresso próprio para o efeito, 
caso não exista indicação de beneficiário(s), não será atribuído qualquer capital. Os colaboradores ad-
mitidos a partir de 31 de Dezembro de 2011 não beneficiam deste benefício.

Adicionalmente existem responsabilidades com reformas e pensionistas associados a complementos de 
reforma atribuídos através de rendas de colaboradores que transitaram das instituições adquiridas pelo 
Grupo em 2000. O benefício da renda é reversível em 50% independentemente do número de beneficiários. 

O financiamento dos benefícios em vigor é da responsabilidade dos associados.

O fundo de pensões constitui um plano de benefícios definido, com duração ilimitada, cujo património 
está exclusivamente afecto ao pagamento das pensões estabelecidas no presente Regulamento.

Os benefícios do presente plano estão previamente definidos e só serão atribuídos aos participantes no 
âmbito do presente contrato, sendo o fundo de pensões exclusivamente financiado por contribuições 
dos associados.

Por este plano de benefícios os Associados financiam uma Pensão Remida que garante aos seus colabo-
radores através de um Complemento de Reforma. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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O Fundo de Pensões Fechado BIM SIM foi constituído e é gerido de acordo com o Decreto Lei nº 25/2009 de 17 de Agosto.

A política de investimento procura garantir que os activos sob gestão limitem o risco maximizando a sua rentabilidade e, garantindo que os activos são sufi-

cientes para a cobertura das responsabilidades assumidas pelo Fundo, e ainda salvaguardando:

• O adequado grau de liquidez para cumprir com o pagamento de pensões e capitais de remição de pensões;

• Limitação e mitigação de riscos financeiros; 

• Diversidade e dispersão prudencial de activos com vista a evitar acumulação e uma excessiva concentração.

À data de 31 de Dezembro o número de participantes do Fundo de Pensões Fechado BIM SIM é como se segue:

2021 2020

   Activos 1.203  1.377 

   Reformados e pensionistas 462  479 

 1.665  1.856 

De acordo com a política descrita na nota 2.n), as responsabilidades do Banco por pensões de reforma e outros benefícios e respectivas coberturas, em 31 
de Dezembro, são analisadas como se segue:

MZN’ 000

2021 2020

Reformados e Pensionistas  (766.085)  (798.149)

Pessoal no activo  (1.327.256)  (1.413.649)

 (2.093.341)  (2.211.798)

Valor dos activos 2.042.998 2.186.845

Activos líquidos (50.343) (24.953)

À data de 31 de Dezembro de 2021 a evolução das responsabilidades do justo valor dos activos do plano é como se segue:

Colaboradores no Activo MZN’ 000

Variação anual das responsabilidades Reconhecimento ganhos/(perdas) em reservas

1 Janeiro 
2021

Custo do 
serviço 

corrente
Custo dos 

juros

Subtotal 
incluí-
dos no 

ganhos e 
perdas

Benefí-
cios pa-
gos pelo 

fundo

Retor-
no dos 

activos do 
plano (ex-
cluindo o 
custo dos 

juros)

Desvios 
actuariais 
ganhos/
(perdas) 
- Alte-
rações 
Demo-
gráficas

Desvios 
actuariais 
ganhos/
(perdas) 

- imputa-
das a pres-
supostos 

financeiros

Ajusta-
-mentos 
(outros)

Subtotal 
reconhe-
cido em 
capitais 
próprios

Contri-
-buições

31 De-
zembro 

2021

Responsabilidades do 

benefício definido (1.326.633) (59.412) (107.869) (167.281) 174.593 - 177 (8.107) - (7.930) (1.327.256)

Justo valor dos activos 

do plano no inicio 

do exercício 1.271.217 - 103.158 103.158 (174.593) (36.018) (177) - - (36.195) 102.470 1.266.056

Situação do Fundo (55.422) (64.122) - (36.018) - (8.107) - (44.125) 102.470 (61.199)

Pensões de velhice e sobrevivência (colaboradores ex-BCM) MZN’ 000

Variação anual das responsabilidades Reconhecimento ganhos/(perdas) em reservas

1 Janeiro 
2021

Custo do 
serviço 

corrente
Custo dos 

juros

Subtotal 
incluí-
dos no 

ganhos e 
perdas

Benefí-
cios pa-
gos pelo 

fundo

Retor-
no dos 
activos 

do plano 
(excluindo 

o custo 
dos juros)

Desvios 
actuariais 
ganhos/
(perdas) 
- Alte-
rações 
Demo-
gráficas

Desvios 
actuariais 
ganhos/

(perdas) - 
imputadas 

a pres-
supostos 

financeiros

Ajusta-
-mentos 
(outros)

Subtotal 
reconhe-
cido em 
capitais 
próprios

Contri-
-buições

31 De-
zembro 

2021

Responsabilidades do 

benefício definido (798.149) - (64.323) (64.323) 82.808 - 13.579 - - 13.579 - (766.085)

Justo valor dos activos 

do plano no inicio 

do exercício 815.588 - 65.806 65.806 (82.808) (21.644) - - - (21.644) - 776.941

Situação do Fundo 17.439 1.482 - (21.644) 13.579 - - (8.065) - 10.857

À data de 31 de Dezembro de 2020 a evolução das responsabilidades do justo valor dos activos do plano é como se segue:
MZN’ 000

Variação anual das responsabilidades Reconhecimento ganhos/(perdas) em reservas

1 Janeiro 
2020

Custo do 
serviço 

corrente
Custo dos 

juros

Subtotal 
incluí-
dos no 

ganhos e 
perdas

Benefí-
cios pa-
gos pelo 

fundo

Retor-
no dos 
activos 

do plano 
(excluindo 

o custo 
dos juros)

Desvios 
actuariais 
ganhos/
(perdas) 
- Alte-
rações 
Demo-
gráficas

Desvios 
actuariais 
ganhos/

(perdas) - 
imputadas 

a pres-
supostos 

financeiros

Ajusta-
-mentos 
(outros)

Subtotal 
reco-

nhecido 
em 

capitais 
próprios

Contri-
-buições

31 De-
zembro 

2020

Responsabilidades do 

benefício definido (2.146.145) (60.718) (176.866) (237.584) 191.462 - 27.639 (47.171) - (19.532) - (2.211.798)

Justo valor dos activos 

do plano no inicio 

do exercício 2.065.502 - 170.011 170.011 (191.462) (15.576) - - - (15.576) 158.371 2.186.845

Situação do Fundo (80.643) (67.573) - (15.576) 27.639 (47.171) - (35.108) 158.371 (24.953)

A análise de sensibilidade à variação de pressupostos, nos termos do disposto na IAS 19 é a seguinte:

MZN’ 000

2021

Impacto das Responsabilidade dos Activos

Taxa de Desconto

Aumento 0,5% (72.296)

Diminuição 0,5% 77.078

Crescimento futuro dos salários

Aumento 0,5% 108.748

 Diminuição 0,5% (100.038)

Esperança média de vida

Aumento em 1 ano 29.853

Diminuição em 1 ano (30.643)

A evolução do valor dos activos do Plano de Benefícios do Banco pode ser analisada como se segue:

MZN’ 000

2021 2020

Saldo a 01 de Janeiro 2.086.805 1.976.499

Ganhos/(perdas) financeiros (57.662) (14.024)

Transformações Técnicas associadas a Rotações (177) (320)

Contribuições do Millennium bim 102.470 154.020

Benefícios pagos pelo Fundo (257.402) (191.623)

Rendimento esperado 168.964 162.254

Saldo a 31 de Dezembro 2.042.998 2.086.805

Os elementos que constituem o valor da carteira de activos

2021 2020

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 58,62% 62,48%

Imóveis 33,35% 34,74%

Outros activos 8,03% 2,77%

100% 100%

Pressupostos actuariais para cálculo das responsabilidades:

2021 2020

Idade normal de reforma:

  Homens 60 60

  Mulheres 55 55

Crescimento salarial 4,50% 4,50%

Crescimento das pensões 2,50% 2,50%

Taxa de rendimento do fundo 8,50% 8,50%

Taxa de desconto 8,50% 8,50%

Tábua de mortalidade SA 85/90 SA 85/90

A 31 de Dezembro de 2021, a duração média ponderada do plano de benefícios de reforma é de 15 anos. (2020: 15 anos)

Outros Benefícios de longo prazo – prémio de antiguidade

O prémio de antiguidade é atribuído aos colaboradores do Grupo e do Banco em função dos anos de serviço prestados sendo pagos um, dois e três salários 
quando atingidos quinze, vinte e trinta anos de serviço, respectivamente.

O valor actual dos prémios de antiguidade é mensualizado em cada exercício, sendo a provisão reconhecida no Balanço por contrapartida de custos com o 

Pessoal, o qual inclui o custo dos serviços correntes, o custo dos juros e os ganhos/perdas actuariais.

44. Gestão de risco
Conforme referido no relatório de gestão, o Grupo e o Banco está sujeito a riscos de diversa ordem no âmbito do desenvolvimento da sua actividade. A sua 
política de gestão de risco visa a manutenção, em permanência, de uma adequada relação entre os seus capitais próprios e a actividade desenvolvida, assim 

como a correspondente avaliação do perfil de risco/retorno por linha de negócio. Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e 
controlo dos principais tipos de riscos financeiros – crédito, mercado, liquidez e operacional – a que se encontra sujeita a actividade do Grupo e do Banco. 

Principais Tipos de Risco 

Crédito – O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza dos retornos esperados, por incapacidade quer do tomador do empréstimo (e do seu 
garante, se existir), quer do emissor de um título ou da contraparte de um contrato, em cumprir com as suas obrigações enquanto mutuário do Grupo e do Banco. 

Mercado – O conceito de risco de mercado reflecte a perda potencial que pode ser registada por uma determinada carteira em resultado de alterações de 
taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre esses 
instrumentos, quer as volatilidades dos respectivos preços. 

Liquidez – O risco de liquidez reflecte a incapacidade do Banco cumprir com as suas obrigações no momento do respectivo vencimento, sem incorrer em perdas 
significativas decorrentes de uma degradação das condições de financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda dos seus activos por valores inferiores 
aos valores de mercado (risco de liquidez de mercado). 

Operacional – O risco operacional é definido como sendo a wperda potencial resultante de falhas ou inadequações nos processos internos, nas pessoas ou 
nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes de eventos externos.

Risco de Crédito 

A concessão de crédito baseia-se na prévia classificação de risco dos Clientes e na avaliação rigorosa do nível de protecção proporcionado pelos colaterais 
subjacentes. Com este intuito é aplicado um modelo de scoring e rating, que permite identificar uma probabilidade de incumprimento esperada, permi-
tindo uma maior capacidade discriminante na avaliação dos Clientes e uma melhor hierarquização do risco associado. 

Durante a fase de acompanhamento deste risco, o Grupo e Banco têm implementado o modelo de cálculo de imparidade

À data de referência, a carteira do Grupo e Banco era caracterizada da seguinte forma:

“Data de referência
31 de Dezembro de 2021”

(000) Milhares

Produtos Patrimonial
Imp Créd 
Directo

Exposure At 
Default

Crédito Consumo 6.353.149 280.114 6.353.381

Crédito Habitação 774.521 48.593 775.937

Empresas 17.752.167 2.974.480 18.498.901

Empresas - DDA 353.735 100.730 1.049.617

Leasing & ALD 18.143.028 234.511 18.143.140

Particulares 2.221.262 136.739 2.221.321

Particulares - DDA 39.831 32.355 42.234

Total 45.637.693 3.807.522 47.084.531

“Data de referência
31 de Dezembro de 2020”

(000) Milhares

Produtos Patrimonial Imp Créd 
Directo

Exposure At 
Default

Crédito Consumo 5.539.700 318.983 5.541.430

Crédito Habitação 775.230 43.017 775.967

Empresas 21.270.689 2.606.466 22.361.718

Empresas - DDA 226.957 31.883 427.376

Leasing & ALD 18.287.776 273.020 18.288.359

Particulares 1.881.689 221.038 1.881.815

Particulares - DDA 71.139 52.518 71.604

Total 48.053.179 3.546.925 49.348.269

Notas: A exposição bruta considera limites não utilizados, garantias prestadas e crédito documentário sem aplicação do Credit Conversion Factor.

A variação negativa registada no total de Exposure At Default (EAD) é justificada pela política mais restritiva de concessão crédito adoptada pelo Grupo e 
Banco, em virtude do contexto macroeconómico, conjugado com o pagamento antecipado de operações de crédito, write-offs realizado (de acordo com a 
regulamentação em vigor) e recebimentos em dação.

A avaliação do risco associado à carteira de crédito e quantificação das respectivas perdas incorridas têm em conta as seguintes notas metodológicas:

Colaterais e Garantias

Na avaliação do risco de uma operação ou conjunto de operações são levados em consideração os elementos de mitigação do risco de crédito a elas associa-

dos, de acordo com regras e procedimentos internos que cumprem os requisitos definidos na regulamentação em vigor.

Os colaterais e as garantias relevantes podem ser agrupados nas seguintes categorias:

• Colaterais financeiros, colaterais imobiliários ou outros colaterais;

• Garantias soberanas.

Relativamente à avaliação de imóveis, os procedimentos subdividem-se em três grandes grupos, sendo o primeiro respeitante à verificação subsequente do 
valor do bem imóvel pela instituição, o segundo sobre a revisão da avaliação do valor do bem imóvel por um avaliador oficial e independente e, o último, sobre 
à reavaliação das garantias associadas ao crédito vencido.

Relativamente à verificação subsequente do valor do bem imóvel pela instituição devem respeitar-se os seguintes procedimentos de caracter prudencial:

• Verificar, de forma frequente, pelo menos, uma vez de três em três anos, o valor dos bens imóveis dados em garantia;

• Efectuar verificações mais frequentes, no caso de as condições de mercado estarem sujeitas a alterações significativas;

• Documentar, de forma clara e rigorosa, a verificação do valor do bem imóvel, nomeadamente com a descrição dos critérios e da periodicidade de revisão;

• Recorrer, para efeitos da verificação do valor do bem imóvel, a índices ou métodos estatísticos reconhecidos e que considere adequados, fundamentando 
a sua utilização.

• Relativamente à revisão da avaliação do valor do bem imóvel por um avaliador oficial e independente deve-se:

• Assegurar a revisão das avaliações dos bens imóveis hipotecados a favor do Grupo e Banco, por um avaliador oficial, sempre que as informações
disponíveis indiquem que possa ter ocorrido uma diminuição substancial do valor do bem imóvel ou que este valor possa ter diminuído materialmente 

em relação aos preços gerais do mercado;

• Garantir que relativamente a empréstimos que excedam 5% dos fundos próprios da instituição ou quando o valor do bem hipotecado exceda 30.000.000 
Meticais, a avaliação do bem imóvel é revista por um avaliador oficial e independente, pelo menos, de três em três anos.

Relativamente à reavaliação das garantias associadas ao crédito vencido respeitam-se os seguintes procedimentos de carácter prudencial:

• Assegurar a reavaliação da garantia hipotecária, por um avaliador independente, no período de 90 dias após o primeiro incumprimento, se tiverem 
decorrido mais de 720 dias desde a última reavaliação, e;

• Garantir a reavaliação de garantias não hipotecárias associadas a créditos vencidos, pelo mutuante, no período de 90 dias após o primeiro incumprimento, 
se tiverem decorrido mais de 180 dias desde a última avaliação. Deve igualmente assegurar que as avaliações posteriores ocorram com uma periodicidade 
semestral.

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

O processo de cálculo da imparidade de crédito a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 integra os princípios gerais definidos nas Normas In-

ternacionais de Relato Financeiro, IFRS 9.

Os instrumentos financeiros sujeitos aos requisitos de imparidade previstos na IFRS 9 registados no crédito a Clientes analisados por stage, encontram-se 
detalhados nos quadros seguintes:

1. Crédito a Clientes

“Data de referência 
31 de Dezembro de 2021”

(000) Milhares 

Análise

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Créd Directo
Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo Créd Directo

Imp Créd 
Directo Créd Directo

Imp Créd 
Directo

Colectiva 10.074.873 119.745 643.911 105.034 840.722 479.302 11.559.505 704.081

Individual 3.283.798 32.554 24.403.387 209.488 6.391.003 2.861.399 34.078.188 3.103.441

Total 13.358.671 152.299 25.047.298 314.522 7.231.725 3.340.702 45.637.693 3.807.522

“Data de referência 
31 de Dezembro de 2020”

(000) Milhares 

Análise

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Créd Directo
Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo Créd Directo

Imp Créd 
Directo Créd Directo

Imp Créd 
Directo

Colectiva 8.453.997 109.851 748.312 112.824 944.263 580.635 10.146.572 803.310

Individual 4.247.776 73.127 26.525.652 314.752 7.133.180 2.355.736 37.906.608 2.743.615

Total 12.701.773 182.978 27.273.964 427.575 8.077.442 2.936.371 48.053.179 3.546.925

2. Títulos

“Data de referência
31 de Dezembro de 2021”

(000) Milhares

Descrição Contabilização
Stage 1

Exposição Imparidade

Bilhetes de Tesouro
Custo amortizado

45.917.629 -

Obrigações de Tesouro 29.511.065 178.428

Bilhetes de Tesouro
Justo valor

3.888.109 -

Obrigações de Tesouro 709.494 4.725

Total 80.026.297 183.153

“Data de referência
31 de Dezembro de 2020”

(000) Milhares

Descrição Contabilização
Stage 1

Exposição Imparidade

Bilhetes de Tesouro
Custo amortizado

20.498.612 19.568

Obrigações de Tesouro 25.301.294 28.563

Bilhetes de Tesouro
Justo valor

4.739.000 4.524

Obrigações de Tesouro 5.318.007 667

Total 55.856.913 53.322

Os créditos a Clientes ao custo amortizado, garantias e outros compromissos, analisados por produto e stage, são os seguintes:

“Data de referência
31 de Dezembro de 2021”

(000) Milhares 

Produtos 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Crédito Consumo 6.007.252 76.357 123.822 33.963 222.075 169.795 6.353.149 280.114

Crédito Habitação 664.412 1.145 16.127 1.022 93.982 46.425 774.521 48.593

Empresas 4.135.882 43.650 8.321.083 146.210 5.295.202 2.784.620 17.752.167 2.974.480

Empresas - DDA 164.000 1.831 63.036 7.008 126.699 91.890 353.735 100.730

Leasing & ALD 479.713 8.024 16.335.184 93.364 1.328.131 133.123 18.143.028 234.511

Particulares 1.905.673 21.277 184.969 31.046 130.621 84.416 2.221.262 136.739

Particulares - DDA 1.740 14 3.077 1.909 35.015 30.433 39.832 32.356

Total 13.358.671 152.299 25.047.298 314.522 7.231.725 3.340.702 45.637.693 3.807.522

“Data de referência
31 de Dezembro de 2020”

(000) Milhares 

Produtos 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Créd 
Directo

Imp Créd 
Directo

Crédito Consumo 5.099.497 71.565 198.016 39.214 242.186 208.204 5.539.700 318.983

Crédito Habitação 658.152 1.435 18.926 1.915 98.153 39.668 775.230 43.017

Empresas 4.853.095 76.994 10.536.854 178.585 5.880.739 2.350.887 21.270.689 2.606.466

Empresas - DDA 124.961 1.173 23.214 4.012 78.781 26.698 226.957 31.883

Leasing & ALD 470.320 10.512 16.304.558 168.486 1.512.897 94.022 18.287.776 273.020

Particulares 1.493.194 21.278 180.470 33.148 208.026 166.611 1.881.689 221.038

Particulares - DDA 2.553 22 11.925 2.215 56.661 50.281 71.139 52.518

Total 12.701.773 182.978 27.273.964 427.575 8.077.442 2.936.371 48.053.179 3.546.925

Os créditos a Clientes ao custo amortizado, garantias e outros compromissos, analisados por sector de actividade e stage, são os seguintes: 

“Data de referência
31 de Dezembro de 2021”

(000) Milhares 

Sectores de actividade Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Agricultura e Sivicultura 736.722 6.303 369.952 1.631 148.386 14.975 1.255.061 22.908

Alimentação Bebidas e Tabaco 614.487 13.410 660.708 1.789 23.113 9.662 1.298.308 24.861

Comércio 682.447 3.735 3.089.652 52.549 804.047 464.307 4.576.146 520.590

Construção 46.957 445 74.875 4.558 531.410 336.769 653.242 341.772

Consumo 8.367.198 104.384 629.724 81.773 818.847 474.102 9.815.769 660.258

Electricidade Água e Gás 86.935 1.804 346 36 27.402 27.402 114.683 29.241

Estado 4.804 38 16.405.211 95.782 - - 16.410.015 95.820

Extractiva 94 3 667.454 5.848 2.250 2.177 669.798 8.028

Habitação 693.042 1.352 24.354 1.798 101.392 50.264 818.788 53.414

Máquinas, Equip e Metalúrgicas 81.594 649 85.373 1.241 1.713.249 157.059 1.880.215 158.949

Outras Actividades 500.070 6.471 38.169 8.153 538.504 371.775 1.076.742 386.400

Papel_artes_gráficas 18.822 280 4.296 439 5.750 988 28.868 1.707

Química 2.984 9 92.666 118 2.170.197 1.306.603 2.265.846 1.306.730

Restaurante e Hoteis 53.498 480 87.197 3.429 173.735 36.499 314.431 40.408

Serviços 1.308.815 9.444 615.975 13.313 146.681 77.846 2.071.470 100.603

Têxteis - - 4.114 1.150 - - 4.114 1.150

Transporte e Comunicações 160.202 3.492 2.197.232 40.917 26.762 10.274 2.384.197 54.683

Total 13.358.671 152.299 25.047.298 314.522 7.231.725 3.340.702 45.637.693 3.807.522

“Data de referência
31 de Dezembro de 2020”

(000) Milhares 

Sectores de actividade Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Crédito 
Directo

Imp. 
Crédito 
Directo

Agricultura e Sivicultura 502.381 7.216 625.968 8.338 324.539 15.713 1.452.888 31.267

Alimentação, Bebidas e Tabaco 1.012.959 18.735 256.044 6.724 - - 1.269.003 25.459

Comércio 540.386 4.229 4.470.802 59.660 913.039 369.434 5.924.227 433.323

Construção 152.653 2.914 206.447 37.374 402.497 249.770 761.597 290.058

Consumo 7.012.331 98.402 515.095 83.260 918.815 577.357 8.446.240 759.018

Electricidade Água e Gás 19.324 262 26.325 546 3.043 2.071 48.691 2.879

Estado 4.866 32 16.334.116 171.217 - - 16.338.982 171.249

Extractiva 238 5 752.418 1.123 31.147 5.019 783.803 6.147

Habitação 698.997 1.819 35.137 4.574 99.445 40.371 833.579 46.763

Máquinas, Equip e Metalúrgicas 121.511 292 12.751 1.188 1.950.793 102.704 2.085.055 104.185

Outras Actividades 279.112 2.167 32.257 5.971 581.711 405.820 893.080 413.958

Papel_artes_gráficas 13.893 164 1.845 328 10.320 544 26.058 1.036

Química 61.853 27 309.228 3.335 1.891.254 764.791 2.262.334 768.152

Restaurante e Hoteis 51.606 399 181.539 4.511 776.290 340.007 1.009.436 344.917

Serviços 1.035.933 4.905 1.789.400 28.175 131.681 49.106 2.957.013 82.186

Têxteis 4.287 85 31 30 - - 4.318 115

Transporte e Comunicações 1.189.443 41.326 1.724.562 11.222 42.869 13.666 2.956.875 66.214

Total 12.701.773 182.978 27.273.964 427.575 8.077.442 2.936.371 48.053.179 3.546.925

Segue abaixo o quadro de reconciliação das mudanças nas exposições de crédito e correspondente ECL por stage:

(000) Milhares

Descrição Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito 
Directo

Imparidade Crédito 
Directo

Imparidade Crédito 
Directo

Imparidade Crédito 
Directo

Imparidade

1 de Janeiro de 2021 12.701.773 182.978 27.273.964 427.575 8.077.442 2.936.371 48.053.179 3.546.925

Nova exposição1 6.312.487 168.519 2.982.344 145.101 523.571 963.637 9.818.403 1.277.257

Pagamentos 2 (4.858.689) (78.978) (5.993.952) (234.023) (1.083.626) (466.698) (11.936.267) (779.698)

Transferido para stage 1 231.798 2.820 (221.309) (2.743) (10.489) (76) - -

Transferido para stage 2 (926.607) (58.814) 1.172.340 71.368 (245.733) (12.553) - -

Transferido para stage 3 (101.619) (64.217) (156.347) (89.891) 257.966 154.107 - -

Valores em Write off (472) (9) (9.742) (2.865) (287.407) (234.087) (297.621) (236.961)

31 de Dezembro de 2021 13.358.671 152.299 25.047.298 314.522 7.231.725 3.340.702 45.637.693 3.807.522

(000) Milhares

Descrição

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Crédito 
Directo Imparidade

Crédito 
Directo Imparidade

Crédito 
Directo Imparidade

Crédito 
Directo Imparidade

1 de Janeiro de 2020 11.492.564 130.606 27.438.293 503.790 11.326.976 5.330.759 50.257.833 5.965.155

Nova exposição1 5.920.088 255.205 2.830.279 157.768 842.092 751.063 9.592.459 1.164.035

Pagamentos 2 (4.269.242) (29.765) (1.785.133) (174.483) (823.326) (401.869) (6.877.701) (606.117)

Transferido para stage 1 374.101 3.171 (355.278) (3.069) (18.823) (102) - -

Transferido para stage 2 (627.443) (40.175) 1.174.958 91.445 (547.515) (51.270) - -

Transferido para stage 3 (184.873) (136.019) (2.000.589) (137.442) 2.185.462 273.461 - -

Valores em Write off (3.422) (44) (28.565) (10.433) (4.887.424) (2.965.671) (4.919.411) (2.976.149)

31 de Dezembro de 2020 12.701.773 182.978 27.273.964 427.575 8.077.442 2.936.371 48.053.179 3.546.925

“Notas:
1 - Nova exposição: Incluí créditos reestruturantes;
2 - Pagamentos: Incluí liquidação de créditos por restruturação.”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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RELATÓRIO E CONTAS 2021 (Continuação 19/26)

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial para o Grupo e para o Banco à data de 31 de Dezembro de 2021, eram os seguintes:

MZN’ 000

Posição Longa Posição Curta
Máximo entre as 

Posições
Posição Global 

Final Impacto 1%

Requisito de Capital 
para Cobertura de 
Risco de Mercado

USD  -      284.780    284.780    284.780    287.628   

424.986Outras Moedas  -      51.291    51.291    51.291    51.804   

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial para o Grupo e para o Banco à data de 31 de Dezembro de 2020, eram os seguintes respectivamente:

MZN’ 000

Posição Longa Posição Curta
Máximo entre as 

Posições
Posição Global 

Final Impacto 1%

Requisito de Capital 
para Cobertura de 
Risco de Mercado

USD - 922.487 922.487 922.487 931.712

90.969Outras Moedas - 443.038 443.038 443.038 447.468

MZN’ 000

Posição Longa Posição Curta
Máximo entre as 

Posições
Posição Global 

Final Impacto 1%

Requisito de Capital 
para Cobertura de 
Risco de Mercado

USD 77.213 - 77.213 77.213 77.985

90.969Outras Moedas - 257.314 257.314 257.314 259.887

Risco de Liquidez

Os quadros seguintes analisam os activos e passivos financeiros do Grupo e do Banco por grupos relevantes de maturidade, sendo os montantes compostos 
pelo valor de activos, passivos tendo em conta a maturidade contratual residual.

MZN’ 000

Grupo

31 de Dezembro de 2021 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses

Entre 3 
meses e 1 

ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 24.299.257 - - - - 24.299.257

Disponibilidades em outras instituições de crédito 7.966.063 - - - - 7.966.063

Aplicações em instituições de crédito 16.615.315 1.730.068 551.016 - - 18.896.399

Créditos a clientes 1.910.549 1.212.112 1.527.219 8.251.974 29.050.703 41.952.557

Activos financeiros ao custo amortizado 581.131 10.753.631 35.091.948 12.734.745 13.370.337 72.531.792

Activos financeiros ao justo valor através  de outro 
rendimento integral 65.885 931.511 2.671.354 298.890 490.820 4.458.460

Total do activo 51.438.200 14.627.322 39.841.537 21.285.609 42.911.860 170.104.528

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 304.799 - 181.621 - - 486.420

Recursos de clientes 91.213.693 18.156.291 28.715.158 2 - 138.085.144

Passivos em locação IFRS 16 - 77 34.316 75.472 656.426 766.291

Total do passivo 91.518.492 18.156.368 28.931.095 75.474 656.426 139.337.855

Gaps de Liquidez (40.080.292) (3.529.046) 10.910.442 21.210.135 42.255.434 30.766.673

Gap acumulado  de Liquidez (40.080.292) (43.609.338) (32.698.896) (11.488.761) 30.766.673 -

MZN’ 000

Banco

31 de Dezembro de 2021 Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses

Entre 3 
meses e 1 

ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 24.299.257 - - - - 24.299.257

Disponibilidades em outras instituições de crédito 7.966.063 - - - - 7.966.063

Aplicações em instituições de crédito 16.615.315 1.730.068 551.016 - - 18.896.399

Créditos a clientes 1.910.549 1.212.112 1.527.219 8.251.974 29.050.703 41.952.557

Activos financeiros ao custo amortizado 581.131 10.753.631 35.091.948 12.734.745 13.370.337 72.531.792

Activos financeiros ao justo valor através  de outro 
rendimento integral 65.885 931.511 2.671.354 298.890 490.820 4.458.460

Total do activo 51.438.200 14.627.322 39.841.537 21.285.609 42.911.860 170.104.528

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 304.799 - 181.621 - - 486.420

Recursos de clientes 91.213.693 18.156.291 28.715.158 2 - 138.085.144

Passivos em locação IFRS 16 - 77 34.316 75.472 656.426 766.291

Total do passivo 91.518.492 18.156.368 28.931.095 75.474 656.426 139.337.855

Gaps de Liquidez (40.080.292) (3.529.046) 10.910.442 21.210.135 42.255.434 30.766.673

Gap acumulado  de Liquidez (40.080.292) (43.609.338) (32.698.896) (11.488.761) 30.766.673 -

Para os depósitos à ordem é firme convicção da Administração que as maturidades contratuais não representam de forma apropriada o período de perma-

nência desses depósitos no Banco.

Para o ano de 2020 o risco de liquidez é analisado como se segue:

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2020

Grupo

Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses

Entre 3 
meses e 1 

ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 25.774.111 - - - - 25.774.111

Disponibilidades em outras instituições de crédito 2.881.250 - - - - 2.881.250

Aplicações em instituições de crédito 37.185.522 1.370.670 22.402 - - 38.578.594

Créditos a clientes 2.471.424 2.540.166 1.530.464 8.012.750 30.467.323 45.022.127

Activos financeiros ao custo amortizado 8.389.222 4.233.944 14.879.520 7.110.413 17.182.097 51.795.196

Activos financeiros ao justo valor através  de outro 
rendimento integral - 448.031 4.113.253 301.142 523.180 5.385.606

Total do activo 76.701.529 8.592.811 20.545.639 15.424.305 48.172.600 169.436.883

Passivo

Depósitos de outras instituições de crédito 120.157 172.006 216.306 - - 508.469

Depósitos de clientes 92.748.248 21.659.751 24.582.355 - - 138.990.354

Passivos em locação IFRS 16 1.022 3.405 29.217 57.049 654.611 745.304

Total do passivo 92.868.405 21.831.756 24.798.662 57.049 654.611 140.210.483

Gaps de Liquidez (16.166.877) (13.238.945) (4.253.023) 15.367.256 47.517.989 29.226.400

Gap acumulado  de Liquidez (16.166.877) (29.405.822) (33.658.844) (18.291.588) 29.226.400 -

MZN’ 000

31 de Dezembro de 2020

Banco

Até 1 mês
Entre 1 e 3 

meses

Entre 3 
meses e 1 

ano
Entre 1 e 3 

anos
Superior a 3 

anos Total

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 25.774.111 - - - - 25.774.111

Disponibilidades em outras instituições de crédito 2.873.620 - - - - 2.873.620

Aplicações em instituições de crédito 36.381.236 1.370.670 10.486 - - 37.762.392

Créditos a clientes 2.471.424 2.540.166 1.530.464 8.012.750 30.467.323 45.022.127

Activos financeiros ao custo amortizado 8.178.224 4.208.000 14.345.656 6.137.032 17.057.237 49.926.149

Activos financeiros ao justo valor através  de outro 
rendimento integral - 448.031 4.113.253 301.142 503.346 5.365.772

Total do activo 75.678.614 8.566.867 19.999.858 14.450.925 48.027.906 166.724.171

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 120.157 172.006 216.306 - - 508.469

Recursos de clientes 94.083.145 21.726.897 25.212.074 - - 141.022.116

Passivos em locação IFRS 16 1.022 3.405 29.217 57.049 765.418 856.111

Total do passivo 94.204.324 21.902.308 25.457.597 57.049 765.418 142.386.696

Gaps de Liquidez (18.525.710) (13.335.441) (5.457.739) 14.393.876 47.262.488 24.337.475

Gap acumulado  de Liquidez (18.525.710) (31.861.150) (37.318.889) (22.925.014) 24.337.475 -

Risco Operacional

O Grupo e Banco têm adoptado princípios e práticas que garantem uma eficiente gestão do risco operacional, nomeadamente através da definição e docu-

mentação desses princípios e da implementação dos respectivos mecanismos de controlo, de que são exemplos: a segregação de funções; as linhas de respon-

sabilidade e respectivas autorizações; os limites de tolerância e exposições aos riscos; o código deontológico e de conduta; os indicadores – chave de risco; os 
controlos de acessos físicos e lógicos; as actividades de reconciliação; os relatórios de excepção; a contratação de seguros; o planeamento de contingências; 

a formação interna sobre processos, produtos e sistemas, entre outras medidas.

Risco operacional é o risco directo e indirecto de perda proveniente de diversas causas associadas com processo do Banco e Grupo, pessoal, tecnologia 
e infra-estruturas e de factores externos que não risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Por exemplo, riscos provenientes de exigências 
legais e regulamentares e de normas geralmente aceites de comportamentos corporativos. Riscos operacionais provenientes de todas as operações 

do Banco e Grupo.  

O objectivo do Banco e Grupo é gerir o risco operacional de forma a equilibrar as perdas financeiras e danos á reputação do Banco e Grupo com a eficácia em 
termos de custos e inovações. Em todos os casos, a política do Banco e Grupo requer cumprimento com todas as exigências legais e regulamentares.

O Conselho de Administração tem de aprovar os normativos do Grupo para a gestão do risco operacional nas seguintes áreas:

• Exigências para a apropriada segregação de funções, incluindo a autorização independente das transacções;

• Exigências para a reconciliação e monitoria das transacções;

• Cumprimento com exigências regulamentar e legais;

• Documentação de controlos e procedimentos;

• Exigências para uma avaliação periódica do risco operacional e adequação dos controlos e procedimentos para mitigar os riscos identificados;

• Exigências em termos de reporte operacional de perdas e acções operacionais propostas;

• Desenvolvimento de planos de contingência;

• Desenvolvimento profissional e de treinamento;

• Standards éticos e de negócio;

• Informação tecnológica e riscos cibernéticos; e

• Mitigação de risco, incluindo seguros onde é um custo efectivo.

O cumprimento dos normativos do Banco e Grupo é suportado por um programa de revisões periódicas da responsabilidade de Auditoria Interna.

45. Solvabilidade
Os fundos próprios do Banco Internacional de Moçambique são apurados de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o dispos-

to no Aviso n.º 08/GBM/2017 complementada pela Circular 02/EFI/2019, do Banco de Moçambique. Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos 
próprios de Base (Tier 1) com os fundos próprios complementares (Tier 2) e da subtracção da componente relevada no agregado Deduções. 

Os fundos próprios de base integram o capital realizado, as reservas e os impactos diferidos associados aos ajustamentos de transição para as IFRS (Interna-

tional Financial Reporting Standards). 

Paralelamente, para a determinação dos fundos próprios de base, são deduzidos os outros activos intangíveis, o goodwill relevado no activo, os desvios ac-

tuariais positivos / negativos e custos com serviços passados, associados a benefícios pós - emprego atribuídos pela entidade que de acordo com a NIC 19 – 
Benefícios aos Empregados (Método do Corredor) não tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, resultados transitados ou reservas. 

Os fundos próprios de base podem ser ainda influenciados pela existência de diferenças de reavaliação em outros activos, em operações de cobertura de flu-

xos de caixa ou em passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados, na parte que corresponda a risco de crédito próprio, pela existência de 
um fundo para riscos bancários gerais e por insuficiência de provisões, caso as dotações para imparidade de crédito, calculadas de acordo com as Normas 
Internacionais de relato financeiro, sejam inferiores às dotações de provisões requeridas pelo Aviso n.º 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique, apuradas 
em base individual. 

Os fundos próprios complementares englobam a dívida subordinada, as reservas provenientes da reavaliação dos activos fixos tangíveis e, mediante autori-
zação prévia do Banco de Moçambique, a inclusão de elementos patrimoniais que podem ser livremente utilizados para cobrir riscos normalmente ligados à 

actividade das instituições sem que as perdas ou menos valias tenham ainda sido identificadas. 

Para apuramento do capital regulamentar torna-se ainda necessário efectuar algumas deduções aos fundos próprios totais, nomeadamente a quantia escri-
turada do activo não financeiro recebido em reembolso de crédito próprio.

MZN’ 000

2021 2020

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE

Tier 1 Capital

Capital realizado 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados retidos 25.977.547 24.702.623

Activos Intangíveis  (718.793)  (560.710)

Insuficiência de provisões  (3.453.603)  (5.296.737)

Tier 1 Capital total 26.305.151 23.345.176

Tier 2 Capital

Empréstimos subordinados  -  -

Outros  8.757  8.444 

Tier 2 Capital total  8.757  8.444 

Dedução aos fundos próprios totais 1.332.630 1.085.144

Fundos próprios elegíveis 24.981.277 22.268.476

Activos ponderados pelo risco

    No balanço 43.882.502 40.407.504

    Fora de balanço 5.829.811 6.791.885

    Risco operacional 2.482.398 2.414.412

    Risco de mercado 3.541.547 1.137.111

Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier 1) 47,2% 46,0%

Rácio de adequação de fundos próprios (Tier 2) 0,0% 0,0%

Rácio de Solvabilidade 44,8% 43,9%

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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46. Concentração de risco
A concentração de activos financeiros com risco de crédito por sector, no Grupo e no Banco, é a seguinte:

MZN’ 000

Sector

Grupo

Disponi-
bilidades 
no Banco 
Central

Disponibi-
lidades em 
instituições 
de crédito

Aplicações 
em insti-

tuições de 
crédito

Crédito a 
Clientes

Activos 
financeiros 

ao custo 
amortizado

Activos finan-
ceiros ao justo 

valor através de 
outro rendi-

mento integral

Investi-
mentos em 
associadas

Outros 
activos

2021 2020

Total % Total %

Sector Público 19.208.476 - - 16.314.227 72.531.792  - - - 88.846.019 59,0% 88.105.347 52,2%

Instituições Financeiras  - 7.966.063 18.896.399  -  - 4.458.460 560.206 - 31.881.128 21,2% 46.833.903 27,7%

Agricultura e silvicultura  - - - 1.174.250 - - - - 1.174.250 0,8% 1.421.626 0,8%

Indústrias extractivas  - - - 639.816 - - - - 639.816 0,4% 777.650 0,5%

Alimentação, beb.e tabaco  - - - 1.222.521  -  - - - 1.222.521 0,8% 1.255.081 0,7%

Têxteis  - - - 2.964 - - - - 2.964 0,0% 4.203 0,0%

Papel, artes gráf.e editoras  - - - 21.760 - - - - 21.760 0,0% 25.057 0,0%

Químicas  - - - 964.496 - - - - 964.496 0,6% 1.494.182 0,9%

Máquinas e equipamentos  - - - 1.718.431 - - - - 1.718.431 1,1% 1.980.731 1,2%

Electricidade, água e gás  - - - 128.933 - - - - 128.933 0,1% 45.307 0,0%

Construção  - - - 303.371 - - - - 303.371 0,2% 471.506 0,3%

Comércio  - - - 4.082.803 - - - - 4.082.803 2,7% 5.491.166 3,3%

Restaurantes e hotéis  - - - 264.889 - - - - 264.889 0,2% 664.560 0,4%

Transportes  e comunicações  - - - 2.328.188  - -  - - 2.328.188 1,5% 2.908.816 1,7%

Serviços  - - - 1.995.805  -  -  - - 1.995.805 1,3% 3.125.313 1,9%

Crédito ao consumo  - - - 9.192.142 - - - - 9.192.142 6,1% 7.742.729 4,6%

Crédito à habitação  - - - 725.928 - - - - 725.928 0,5% 730.917 0,4%

Outras actividades  - - - 749.647 - - - 4.410.090 5.159.737 3,4% 5.697.208 3,4%

19.208.476 7.966.063 18.896.399 41.830.171 72.531.792 4.458.460 560.206 4.410.090 150.653.181 100,0% 168.775.302 100,0%

MZN’ 000

Sector

Banco

Disponi-
bilidades 
no Banco 
Central

Disponibi-
lidades em 
instituições 
de crédito

Aplicações 
em insti-

tuições de 
crédito

Crédito a 
Clientes

Activos 
financeiros 

ao custo 
amortizado

Activos finan-
ceiros ao justo 

valor através de 
outro rendi-

mento integral

Investi-
mentos em 
associadas

Outros 
activos

2021 2020

Total % Total %

Sector Público 19.208.476  -  - 16.314.227 72.531.792  -  -  - 108.054.495 63,8% 86.236.300 52,6%

Instituições Financeiras  - 7.966.063 18.896.399  -  - 4.458.460 99.501  - 31.420.423 18,5% 46.417.932 28,3%

Agricultura e silvicultura  -  -  - 1.174.250  -  -  -  - 1.174.250 0,7% 1.421.626 0,9%

Indústrias extractivas  -  -  - 639.816  -  -  -  - 639.816 0,4% 777.650 0,5%

Alimentação, beb.e tabaco  -  -  - 1.222.521  -  -  -  - 1.222.521 0,7% 1.243.534 0,8%

Têxteis  -  -  - 2.964  -  -  -  - 2.964 0,0% 4.203 0,0%

Papel, artes gráf.e editoras  -  -  - 21.760  -  -  -  - 21.760 0,0% 25.057 0,0%

Químicas  -  -  - 964.496  -  -  -  - 964.496 0,6% 1.494.182 0,9%

Máquinas e equipamentos  -  -  - 1.718.431  -  -  -  - 1.718.431 1,0% 1.980.731 1,2%

Electricidade, água e gás  -  -  - 128.933  -  -  -  - 128.933 0,1% 45.307 0,0%

Construção  -  -  - 303.371  -  -  -  - 303.371 0,2% 471.506 0,3%

Comércio  -  -  - 4.082.803  -  -  -  - 4.082.803 2,4% 5.491.166 3,4%

Restaurantes e hotéis  -  -  - 264.889  -  -  -  - 264.889 0,2% 664.560 0,4%

Transportes e comunicações  -  -  - 2.328.188  -  -  -  - 2.328.188 1,4% 2.891.979 1,8%

Serviços  -  -  - 1.995.805  -  -  -  - 1.995.805 1,2% 2.875.101 1,8%

Crédito ao consumo  -  -  - 9.192.142  -  -  -  - 9.192.142 5,4% 7.742.729 4,7%

Crédito à habitação  -  -  - 725.928  -  -  -  - 725.928 0,4% 730.917 0,4%

Outras actividades  -  -  - 749.647  -  -  - 4.410.090 5.159.737 3,0% 3.339.948 2,0%

19.208.476 7.966.063 18.896.399 41.830.171 72.531.792 4.458.460 99.501 4.410.090 169.400.952 100,0% 163.854.428 100,0%

47. Normas emitidas mas ainda não adoptadas
Um número de novas normas e alterações de normas são efectivas para períodos com início após 1 de 
Janeiro de 2021 e a sua aplicação antecipada é permitida. O Grupo e o Banco não anteciparam a adopção 
das seguintes novas normas ou alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 

Até à data de autorização das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, 
as seguintes Normas e Interpretações foram emitidas mas não tinham sido ainda adoptadas: 

1) Alterações à IFRS 3 – Referências à Estrutura Conceptual para o Relato Financeiro (1-Jan-2022)

2) Alterações à IAS 16 – Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento (1-Jan-2022)

3) Alterações à IAS 37 – Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato (1-Jan-2022)

4) Alterações à IFRS 1 – Subsidiária enquanto adotante das IFRS pela primeira vez (incluída nas
melhorias anuais relativas ao ciclo 2018-2020) (1-jan-2022)

5) Alterações à IFRS 9 – Desreconhecimento de passivos financeiros – Comissões a incluir no teste 
dos ‘10 por cento’ de variação (incluída nas melhorias anuais relativas ao ciclo 2018-2020) (1-
jan-2022)

6) Alterações à IAS 41 – Tributação e mensuração do justo valor (incluída nas melhorias anuais 
relativas ao ciclo 2018-2020) ((1-jan-2022)

7) IFRS 17 – Contratos de Seguro (1-jan-2023)

8) Alterações à IAS 1 – Apresentação das demonstrações financeiras – Classificação de passivos 
correntes e não correntes (1-jan-2023)

9) Alterações à IAS 8 – Definição de estimativas contabilísticas (1-jan-2023)

10) Alterações à IAS 1 – Divulgação de políticas contabilísticas (1-jan-2023)

11) Alterações à IAS 12 – Imposto diferido relacionados com activos e passivos decorrentes a uma 
transacção única (1-jan-2023)

12) Alterações à IFRS 17 – Contratos de seguro – Aplicação inicial da IFRS 17 e IFRS 9 – Informação 
comparativa (1-jan-2023)

48. Divulgações relacionadas com COVID-19
Ainda no âmbito da situação da pandemia de Covid-19 caracterizada pela redução da actividade econó-

mica, a acção do BIM mantem-se centrada na protecção dos colaboradores e Clientes, defesa da quali-

dade do balanço e solvabilidade do banco, apoio à economia e às instituições e ainda na adaptação dos 

modelos e processos de negócio à nova normalidade. 

A nível da protecção dos colaboradores, reforçou-se a utilização de equipamentos de protecção, desin-

fecção e medidas de higienização, mantendo-se as medidas de protecção especial de grupos de risco. 

Foi também mantido o regime de teletrabalho e rotatividade, bem como a criação de mais espaços de 
trabalho, como forma de garantir o distanciamento recomendado entre os colaboradores. Quanto à 

protecção dos Clientes, reforçou-se a promoção do uso dos canais remotos e reduziu-se o número de 

colaboradores por balcão. Ainda nos balcões reforçou-se a prevenção de contágio com a instalação de 

equipamentos de protecção, limitação do número de Clientes no acesso ao interior e obrigação de uti-

lização da máscara. 

Ainda a nível da protecção dos colaboradores, o BIM aderiu a iniciativa UNIVAX através da qual assumiu 
a vacinação dos seus colaboradores e membros do agregado familiar, de acordo com o plano de vaci-

nação nacional.

A adesão a esta iniciativa sela o compromisso e responsabilidade do BIM no cuidado com a saúde e vida 

dos Colaboradores e familiares.

Adicionalmente, o BIM continua acompanhando os seus Clientes, que, apresentando uma performance 

financeira saudável no período pré-Covid, observam a partir do final do primeiro trimestre constrangimen-

tos na sua actividade, causados pela pandemia. Para estes Clientes, o Banco está disponível para reestru-

turar, sem, automaticamente, classificar esta operação como reestruturação por dificuldades financeiras 
nem aumento significativo do risco de crédito, conforme esclarecimentos prestados pelo órgão respon-

sável pelas IFRS bem como no cumprimento de normativos manados pelo regulador no âmbito do COVID. 

No que concerne à adaptação dos processos de negócio, o BIM reforçou a infra-estrutura tecnológica 

para permitir teletrabalho simultâneo em larga escala, manteve a rotação de equipas em áreas críticas 

e assegurou a fiabilidade e qualidade dos serviços de fornecedores críticos. 

A nível de apoio à economia e às instituições destaca-se o reforço do compromisso com as pessoas e 

com a sociedade com a doação de 100 camas ao Ministério da Saúde, uma oferta que visa reforçar a 
capacidade operacional do Centro de Internamento e Tratamento de doentes com Covid-19 do Hospi-
tal Geral de Mavalane.

49. Eventos subsequentes
A Administração mantém o acompanhamento do COVID-19 e impactos respectivos no evoluir da ac-

tividade. Não é possível quantificar os futuros efeitos resultantes do COVID-19, pelo que, sempre que 
a Administração considerar relevante serão reconhecidos e divulgados os impactos do COVID-19 na 

actividade do Banco.
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ANEXO À CIRCULAR Nº3/SHC/2007

MODELO III - Balanço - Contas Individuais (Activo) Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos

 Dezembro 2021

Dez-20

Valor 
antes de 

provisões, 
imparidade 
e amoritza-

ções

Provisões, 
imparidade 
e amortiza-

ções Valor Líquido

Activo

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em bancos 

centrais 18 24.299.257  -   24.299.257 25.774.111

11 + 3301
Disponibilidades em outras instituições 

de crédito 19 7.966.063  -   7.966.063 2.873.620

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos para 

negociação 23 4.359.809  -   4.359.809 5.284.366

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 23 98.651 98.651 81.406

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 
+ 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 
3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 20 18.896.399  -   18.896.399 37.762.392

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 
+ 3310 (1) + 34000 + 34008 - 
3510 - 3518 - 35210 - 35211 
- 5210 (1) - 53010 - 53018 Crédito a Clientes 21 45.637.693 3.807.522 41.830.171 44.506.254

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 
+ 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 
- 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à maturidade 22  72.710.220    178.428   72.531.792 49.926.149

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 
+ 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 
3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra  -   -    -   -   

21 Derivados de cobertura

25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda 25 1.461.776 31.264 1.430.512 2.170.584

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 26 11.328.435 5.649.910,00 5.678.525 5.819.949

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 27 1.765.653 1.046.859 718.794 560.710

24 - 357 
Investimentos em filiais, associadas e 

empreendimentos conjuntos 24 99.501  -   99.501 416.148

300 Activos por impostos correntes 28 396.913  -   396.913 375.578

301 Activos por impostos diferidos 29 960.864  -   960.864 1.523.861

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 5.481.947 770.889 4.711.058 3.005.886

Total de activos 195.463.181 11.484.872 183.978.309 180.081.014

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

MODELO III - Balanço - Contas Individuais (Passivo) Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos Dez-21 Dez-20

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 31 182.264 216.306

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 397.796 360.255

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 
5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 137.991.503 140.954.024

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 33 750.306 492.472

490 Passivos por impostos correntes  41    54   

491 Passivos por impostos diferidos  -   -   

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 4.373.039 3.673.798

Total de Passivo 143.694.949 145.696.909

Capital

55 Capital 35 4.500.000 4.500.000

602 Prémios de emissão  -   -   

57 Outros instrumentos de capital  -   -   

- 56 (Acções próprias)  -   -   

58 + 59 Reservas de reavaliação 36 -47.653 29.563

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 36 25.977.547 24.729.643

64 Resultado do exercício 36 9.853.466 5.124.899

- 63 (Dividendos antecipados)  -   -   

Total de Capital 40.283.360 34.384.105

Total de Passivo + Capital 183.978.309 180.081.014

MODELO IV - Demonstração de Resultados - Contas Individuais Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos Dez-21 Dez-20

79 + 80 Juros e rendimentos similares 5 17.306.343 15.964.199

66 + 67 Juros e encargos similares 5 4.877.434 4.573.096

Margem financeira 12.428.909 11.391.103

82 Rendimentos de instrumentos de capital 6 1.420.514 437.992

81 Rendimentos com serviços e comissões 2.857.166 2.545.959

68 Encargos com serviços e comissões 416.981 353.735

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

Resultados de activos e passivos avaliados 

ao justo valor através de resultados  -   -   

- 694 + 834
Resultados de activos financeiros 

disponíveis para venda  -   -   

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 1.313.448 1.111.244

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 
843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 16 2.907.139  -   

- 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 215.942 174.942

Produto bancário 20.726.137 15.307.505

70 Custos com pessoal 10 3.026.468 2.897.246

71 Gastos gerais administrativos 11 3.122.452 3.006.673

77 Amortizações do exercício 12 988.525 968.434

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888
Provisões líquidas de reposições e 

anulações 308.689 119.055

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 459.313 2.427.860

768 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de 

reversões e recuperações 318.678 86

Resultados antes de impostos 12.502.012 5.888.151

Impostos

65    Correntes 15 2.080.506 1.711.371

74 - 86    Diferidos 15 568.040 -948.119

640 Resultados após impostos 9.853.466 5.124.899

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
  Do qual: Resultado líquido após impostos 

de operações descontinuadas

MODELO V Balanço - Contas Consolidadas Ajustadas (Activo) Milhares de MZN

Rubricas Dez-21 Dez-20

Activo

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 24.299.257 25.774.111

11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 7.966.063 2.873.620

153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos para negociação 4.359.809 5.284.366

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 98.651 81.406

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 
3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 18.896.399 37.762.392

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) + 34000 + 34008 - 
3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) - 53010 - 53018 Crédito a Clientes 41.830.171 44.506.254

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 
3524 - 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à maturidade 72.531.792 49.926.149

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 
3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra  -   -   

21 Derivados de cobertura

25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda 1.430.512 2.170.584

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento  -   -   

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 5.678.525 5.819.949

28 + 29 - 3582 - 3583 - 361 Activos intangíveis 718.794 560.710

230 + 231 + 239 (1) - 356 (1)
Investimentos em filiais excluídas de consolidação, 

associadas e empreendimentos conjuntos  -   -   

232 + 239 (1) - 356 (1)
Filiais não sujeitas à supervisão do Banco de 

Moçambique (4) 2.998.792 3.315.439

300 Activos por impostos correntes 396.913 375.578

301 Activos por impostos diferidos 960.864 1.523.861

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 4.725.845 3.020.673

Total de activos 186.892.387 182.995.092

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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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RELATÓRIO E CONTAS 2021 (Conclusão 26/26)

MODELO V Balanço - Contas Consolidadas Ajustadas (Passivo) Milhares de MZN

Rubricas Dez-21 Dez-20

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 182.264 216.306

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 397.796 360.255

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 
5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 137.991.503 140.954.024

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007 Responsabilidades representadas por títulos  -   -   

44 Derivados de cobertura  -   -   

45
Passivos não correntes detidos para venda e 

operações descontinuadas  -   -   

47 Provisões 750.306 492.472

490 Passivos por impostos correntes 41  54   

491 Passivos por impostos diferidos  -   -   

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 4.373.039 3.673.798

Total de Passivo 143.694.949 145.696.909

Capital

55 Capital 4.500.000 4.500.000

602 Prémios de emissão  -  - 

57 Outros instrumentos de capital  -  - 

- 56 (Acções próprias)  -  - 

58 + 59 Reservas de reavaliação -47.653 29.563

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 28.714.055 27.466.151

Resultado do exercício 10.031.037 5.302.470

- 63 (Dividendos antecipados)  -  - 

62 Interesses minoritários  -  - 

Total de Capital 43.197.438 37.298.183

Total de Passivo + Capital 186.892.387 182.995.092

MODELO VI Demonstração de Resultados - Contas Consolidadas Ajustadas Milhares de MZN

Rubricas Dez-21 Dez-20

79 + 80 Juros e rendimentos similares 17.306.343 15.964.199

66 + 67 Juros e encargos similares 4.877.434 4.573.096

Margem financeira 12.428.909 11.391.103

82 Rendimentos de instrumentos de capital 1.420.514 437.992

81 Rendimentos com serviços e comissões 2.857.166 2.545.959

68 Encargos com serviços e comissões 416.981 353.735

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

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo 

valor através de resultados  -   -   

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda  -   -   

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 1.313.448 1.111.244

- 691 - 697 - 699 (1) - 724 - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 842 
(1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 2.907.139  -   

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 726 (1) - 728 + 
835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 842 (1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 215.942 174.942

Produto bancário 20.726.137 15.307.505

70 Custos com pessoal 3.026.468 2.897.246

71 Gastos gerais administrativos 3.122.452 3.006.673

77 Amortizações do exercício 988.525 968.434

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 308.689 119.055

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 459.313 2.427.860

767 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de reversões e 

recuperações 318.678  86   

841 Diferenças de consolidação negativas  -   -   

- 730 - 731 + 850 + 851

Resultados de filiais excluidas de consolidação, 
associadas e empreendimentos conjuntos 

(equivalência patrimonial)*  -   -   

-732 + 852

Resultados de filiais não sujeitas à supervisão do 
Banco de Moçambique - método de equivalência 

patrimonial -2.405.736 177.571

Resultados antes de impostos e de interesses 
minoritários 10.096.276 6.065.722

Impostos

65    Correntes 2.080.506 1.711.371

74 - 86    Diferidos 568.040 -948.119

Resultados após impostos antes de interesses 
minoritários 7.447.730 5.302.470

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
   Do qual: Resultado líquido após impostos de 

operações descontinuadas

641 Interesses minoritários

Resultados consolidados do exercício 7.447.730 5.302.470

3760
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis3738

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 3 de 
Maio de 2022, pelas 12.00 horas, 

na Sala de Sessões desta Secção, será 

realizada a abertura de propostas em 

carta fechada, pela segunda praça, pelo 

preço mínimo de 2 455 000,00MT 
(dois milhões, quatrocentos e 
cinquenta e cinco mil meticais), para 

a venda em hasta pública do imóvel 

penhorado nos Autos de Execução 
Ordinária, nº 15/20-B, movidos pelo 

exequente NOSSO BANCO, Sociedade 
em Liquidação, contra o executado 

MILO RAJABALI, residente no Bairro 

da Matola “A”, Q. nº 29, casa nº 721, 

província de Maputo, com a seguinte 

designação:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do 

Registo Predial de Maputo, descrito 

sob o nº 59881, a fls. 188 verso, do 
livro B/208 e inscrito sob o nº 88135, 

a fls. 40 verso, do livro G/135 a favor 
do executado Milo Rajabali e foi 

constituída uma hipoteca inscrita 

provisoriamente sob o nº 81197, fls. 
25 do livro C/111, a favor do exequente 

NOSSO BANCO, SA, Sociedade em 
Liquidação.

Todas as propostas em carta fechada, 

deverão ser entregues até esse 

momento, no Cartório da 13ª Secção 

Comercial do Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de 

Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402, 
direito, cidade de Maputo, durante as 

horas normais de expediente, pelas 

pessoas interessadas na compra do 

referido imóvel, bem como ficam 
notificados àqueles que, nos termos 
do art 876º, nº 2 do C.P.C., podiam 

requerer a adjudicação, bem assim 

aos titulares de qualquer direito de 

preferência na alienação do bem 

penhorado para, querendo, exercerem 

o seu direito no acto da praça.

O imóvel pode ser apreciado

na Rua do Embondeiro, parcela

141/5, R/C, Bairro da Costa do Sol -
Triunfo, cidade de Maputo, devendo

contactar o fiel depositário, Dr. Célio
Pimental, colaborador do exequente,

com domicílio legal no Banco de

Moçambique, Av. 25 de Setembro, 4º
andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 21 de Abril de 2022

A Secretária Judicial

(Ilegível)

Verifiquei

A Juíza de Direito

Maria da Luz

República de Moçambique 
Conselho Executivo Provincial de Niassa  

Direcção Provincial de Educação  
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial de Educação de Niassa convida empresas nacionais e estrangeiras, interessadas que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem

suas melhores propostas em cartas fechadas do concurso discriminado na tabela abaixo:

Modalidade de contratação 
Objecto de Concurso 

Prazo de 
validade da 
Proposta 

Hora-limite para entrega 
das propostas 

Data de abertura de 
propostas 

Data de Anúncio de 
Posicionamento 

Data Hora Data Hora Dia Hora 

CONCURSO LIMITADO 
OE-50B105771/CL/20/2022/O 

Contratação de empreitada de obras públicas para 
continuação da construção da Secretaria (SDEJT) 

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de 
Massangulo, no distrito de N'gauma 

90 Dias  13/5/2022 9.45 horas 13/5/2022 10.00 horas 27/5/2022 10.00 horas 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições da Direcção

Provincial de Educação, sita Av. Julius Nyerere, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais), para cada. O valor de

aquisição de cadernos de encargo deverá ser depositado na conta bancária nº 226435249, BIM.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega.

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.

Lichinga, aos 28 de Abril de 2022  

Autoridade Competente 

 (Ilegível)   
110

196

 Delegação de Moatize

Anúncio de Concursos Públicos 

1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços

ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, O FIPAG-Delegação de Moatize convida aos interessados a apresentarem
propostas fechadas  para os concursos abaixo descritos:

N.º de
Concurso

Modalidade 
de concurso

Objecto
Data e hora-limite da 

entrega das propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Valor da 
Garantia 

provisória

CP/N.18/

FIPAG-
DM/2022

Concurso 
Público

Prestação de serviços 
de aluguer de máquina 

retroescavadora

30 de Abril de 2022  

pelas 8.30 horas  

30 de Abril de 2022  

pelas 9.00 horas  
N/A

CP/N.20/

FIPAG-
DM/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de toner
30 de Abril de 2022  

pelas 10.00 horas   

30 de Abril de 2022  

pelas 10.30 horas  
N/A

CP/N.21/

FIPAG-
DM/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
pneus para viaturas e 

motorizadas 

30 de Abril de 2022  

pelas 13.00 horas   

30 de Abril de 2022  

pelas 13.30 horas   
N/A

CP/N.26/

FIPAG-
DM/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de  
material de HSST 

30 de Abril de 2022  

pelas 14.30 horas   
30 de Abril de 2022  

pelas 15.00 horas 
N/A

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas de

expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, sediada no endereço exposto no n.º 5 deste anúncio, podendo
adquirí-los pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil  meticais), devendo para tal, depositar o valor na conta bancária

N.º 359586567, domiciliada no Millennium Bim.

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

4.  O posicionamento dos concorrentes será feito no endereço indicado no ponto número 5 pelas 14.00 horas do dia 26 de Maio de 2022,

as propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte endereço:

5.  FIPAG-DM/Estrada principal em direcção ao Hospital Distrital da CARBOMOC antes do desvio, em frente aos escritórios da Vale, na

cidade de Moatize ou contacte-nos  pelo número: 847678658.

Os concursos serão rígidos 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.

Moatize, aos 28 de Abril de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PUBLICIDADE 37Sábado, 30 de Abril de 2022

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



PUBLICIDADE38 Sábado, 30 de Abril de 2022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) – Delegação Provincial de Gaza convida a todos interessados que reúnam

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em carta fechada, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N/o
 Modalidade de Contratação 

e respectiva referência Objecto de  Concurso   

Data e hora-final 
para entrega das 

proposta

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data provável do 
posicionamento

01
Concurso Limitado N˚04/

INSS/DPG/UGEA/071/2022

Serviços de manunteção de máquinas 

fotocopiadoras, scanners e fornecimento de 

acessórios

Dia 13/5/2022
10.00 horas

Dia 13/5/2022
10.30 horas

Dia 17/5/2022
10.00 horas

02
Concurso Limitado N˚05/

INSS/DPG/UGEA/071/2022
Fornecimento e instalação de um posto de 

transformação de energia vulgo PT
Dia 16/5/2022

10.00 horas

Dia 16/5/2022
10.30 horas

Dia 24/5/2022
10.00 horas

03
Concurso Limitado N˚06/

INSS/DPG/UGEA/071/2022

Serviços de Construção Civil de pequenas 

dimensões: sistemana de canalização, pintura, 

carpintaria e serralharia, na sede da Delegação 
Provincial do INSS  - Gaza, Delegações Distritais e 

residências protocolares

Dia 18/5/2022
10.00 horas

Dia 18/5/2022
10.30 horas

Dia 26/5/2022
10.00 horas

04
Concurso Limitado N˚07/

INSS/DPG/UGEA/071/2022
Serviços de manunteção, reparação do sistema 

eléctrico e grupo de gerador

Dia 20/5/2022
10.00 horas

Dia 20/5/2022
10.30 horas

Dia 25/5/2022
10.00 horas

05
Concurso Limitado N˚08/

INSS/DPG/UGEA/071/2022
Serviços de limpeza e jardinagem

Dia 23/5/2022
10.00 horas

Dia 23/5/2022
10.00 horas

Dia 31/5/2022
10.00 horas

2. Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, consultar ou comprar o Documento de Concurso, na UGEA da
Delegação Provincial do INSS de Gaza, sito no Bairro 10, Cidade de Xai-Xai, Av. Samora Machel, Telef. 282 26 395, durante as
horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhetos meticais), devendo para

efeito depositar, para conta do INSS – Gaza n.º 5655489 Millennnium bim .

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço,
acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação actualizados e autenticados, conforme ilustra no quadro,
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, aos 29 de Abril de 2022

A Delegada Provincial

(Ilegível) 
85

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

O MERITÍSSIMO SENHOR 
DR. MAHOMED KHALED 

MAHOMED IQBAL VARINDA, 
JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO 

COMERCIAL DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

NAMPULA

Faz saber que correm seus termos 

legais nesta Secção Autos de Carta 
Precatória para Venda Judicial 
nº 01/2022, em que é exequente 
NOSSO BANCO, Sociedade 
em Liquidação, contra K. 
INVESTIMENTOS, LIMITADA, ora 
executada, com último endereço 
conhecido na cidade de Pemba, Rua 
do Chai, Bairro de Natite, província 
de Cabo Delgado, foi designado o 
dia para venda judicial, em terceira 
praça, por meio de abertura de 
propostas em carta fechada, com 
vista a arrematação ao maior lance 
oferecido, do seguinte imóvel:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Nampula, sob 
o nº 1467 a folhas 54, do livro B-5
e inscrito sob o nº 82338, a favor
de K. Investimentos, Limitada,
inscrito na matriz predial da
Direcção de Área Fiscal de Nacala,
sob o artigo nº 2326, localizado no
Bairro de Namutequeliua, avenida
do Trabalho, nº 4946, cidade de
Nampula.

São desta forma e nos termos dos 
artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, 
ambos do Código do Processo Civil, 
convidadas as pessoas interessadas 
na compra deste imóvel para 
comparecerem na sessão de 
abertura de propostas em carta 
fechada, na terceira praça, a ter 
lugar neste Tribunal, no dia 6 de 
Maio de 2022, pelas 10.00 horas, 
na sala de audiências nº 1, deste 
Tribunal, devendo os interessados 
apresentarem as propostas em carta 
fechada, na Secretaria da Secção 
Comercial, nas horas normais de 
expediente até 10 minutos antes do 
início da sessão, ao preço superior 
ao valor da adjudicação proposto 
pelo exequente, no valor de 30 000 
000,00MT (trinta milhões de 
meticais), nos termos do nº 2, dos 
artigos 902º e 903º, ambos do CPC.
Para constar se passou o presente 
anúncio para sua publicação, nos 

termos do nº 2, dos artigos 902º e 
903º, ambos do CPC.

Nampula, aos 22 de Abril de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda

P´A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

3712

MUNICÍPIO DE GONDOLA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE GONDOLA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Conselho Municipal  convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os concursos seguintes:

N.º do Concurso Tipo de 
Concurso 

Objecto dos Concurso Custo de Caderno 
de Encargo 

Data e hora de 
entrega das  
propostas 

Local de abertura 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas 

90G000453/PD/Nº 01 /2022 Pequena 
Dimensão

Aquisição de uma (1) viatura  1,000,00MT 19/5/2022, 
às 9.00 horas

Sala da Assembleia 
Municipal

19/5/2022, 
às 9.30 horas

90G000453/CL/Nº 01 /2022 Limitado Aquisição de combustíveis e 
lubrificantes

2,000,00MT 19/5/2022, 
às 9.00 horas

Sala  da Assembleia 
Municipal

19/5/2022, 
às 9.30 horas

90G000453/CL/Nº 02 /2022 Limitado Aquisição de mobiliário geral 2,000,00MT 19/5/2022, 
às 10.00 horas

Sala  da Assembleia 
Municipal

19/5/2022, 
às 10.30 horas

90G000453/CL/Nº 03 /2022 Limitado Aquisição de material eléctrico  2000,00MT 19/5/2022, 
às 10.00 horas

Sala  da Assembleia 
Municipal

19/5/2022, 
às 10.30 horas

90G000453/CL/Nº 04 /2022 Limitado Manutenção e aquisição de 
acessórios para furos de água 

 2,000,00MT 20/5/2022, 
às 9.00 horas

Sala da Assembleia 
Municipal

20/5/2022, 
às 9.30 horas

90G000453/CL/Nº 05 /2022 Limitado Fornecimento de material de 
construção - Lote 1

 2,000,00MT 20/5/2022, 
às 9.00 horas

Sala da Assembleia 
Municipal

20/5/2022, 
às 9.30 horas

90G000453/CL/Nº 06 /2022 Limitado Fornecimento de material de 
construção - Lote 2

 2,000,00MT 20/5/2022, 
às 9.00 horas

Sala da Assembleia 
Municipal

20/5/2022, 
às 9.30 horas

90G000453/CL/Nº 07 /2022 Limitado Fornecimento de material de 
construção - Lote 3

 2,000,00MT 20/5/2022, 
às 10.00 horas

Sala da Assembleia 
Municipal

20/5/2022, 
às 10.30 horas

90G000453/CL/Nº 08 /2022 Limitado Construção e manutenção de 
jardins exixstentes 

 2,000,00MT 20/5/2022, 
às 10.00 horas

Sala  da Assembleia 
Municipal

20/5/2022, 
às 10.30 horas

O período de válidade das propostas é de 90 dias. 
As propostas deverão ser entregues na UGEA do Conselho Municipal. 
As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala de Sessões da Assembleia Municipal, que se situa na Estrada Nacional N6, Bairro Bela Vista, Vila Municipal de Gondola, Telefax n° 25141109. Os 
valores de pagamento de cadernos de encargos, não serão reembolsáveis.  

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de 
Maro. De referir que o concurso acima, destina-se aos concorrentes inscritos no Cadastro Único

Gondola, aos 19 de Abril de 2022 

O Presidente do Conselho Municipal 

Arlindo Cesário Ngozo 

(Especialista de Educação) 
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MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS PPP
O Conselho Municipal de Chimoio convida empresas elegíveis e interessadas a apresentarem propostas seladas no âmbito de Parceria Público Privado (PPP), Prestação de Serviços de Criação e Gestão Jardins Públicos, de 
acordo com a alínea a) número 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Item nºs de Concursos
Modali-

dades dos 
concursos

Objectos dos Concursos
Data/Hora-Limite de entre-

ga das propostas
Data/Hora de abertura das 

propostas
Local de Abertura

01 01/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP
Criação e Gestão do Jardim no Bairro Heróis Moçambicano;
coordenadas: 541415;Y-7890442

24/5/2022 8h:00 24/5/2022 8h:30 Sala da AM

02 02//CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Nhamadjessa 24/5/2022 9h:00 24/5/2022 9h:30 Sala da AM

03 03/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Centro Hípico 24/5/2022 10h:00 24/5/2022 10h:30 Sala da AM

04 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 1 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Citembwe 25/5/2022 8h:00 25/5/2022 8h:30 Sala da AM

05 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 2 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Citembwe 25/5/2022 9h:00 25/5/2022 9h:30 Sala da AM

06 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 2 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Citembwe 25/5/2022 10h:00 25/5/2022 10h:30 Sala da AM

07 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 1 PPP
Criação e Gestão de jardim
Cit-01 S/N.T:Coor:X545790,Y:7890740

26/5/2022 8h:00 26/5/2022 8h:30 Sala da AM

08 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 2 PPP
Criação e Gestão de jardim
Cit-01 S/N.T: Coor:X547545,Y:7890828

26/5/2022 9h:00 26/5/2022 9h:30 Sala da AM

09 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 3 PPP
Criação e Gestão de jardim
Cit-01 S/N.T: Coor:X547545,Y:7890828

26/5/2022 10h:00 26/5/2022 10h:30 Sala da AM

10 04/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 4 PPP
Criação e Gestão de jardins
Cit-01 S/N.T: Coor:X547545,Y:7890828

27/5/2022 8h:00 27/5/2022 8h:30 Sala da AM

11 09/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Hombwa. 27/5/2022 9h:00 27/5/2022 9h:30 Sala da AM

12 10/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Trangapasso 27/5/2022 10h:00 27/5/2022 10h:30 Sala da AM

13 11/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Chissui 30/5/2022 8h:00 30/5/2022 8h:30 Sala da AM

14 12/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Agostinho Neto 30/5/2022 9h:00 30/5/2022 9h:30 Sala da AM

15 13/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro Nhamatsane 30/5/2022 10h:00 30/5/2022 10h:30 Sala da AM

16 14/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardim no Bairro 25 de Junho por Lotes: 30/5/2022 11:00 30/5/2022 11:30 Sala da AM

17 15/CMCP/UGEA/PPP/2022 Lote 1 PPP
Criação e Gestão
Coor:x-548896;y-7887575

30/5/2022 13:00 30/5/2022 13:30 Sala da AM

18 16/CMCP/UGEA/PPP/2022 Lote 2 PPP
Criação e Gestão
Coor:x-548892;y-7887727

31/5/2022 9:00 31/5/2022 9:30 Sala da AM

19 17/CMCP/UGEA/PPP/2022 Lote 3 PPP
Criação e Gestão
Coor:x-548956;y-7887961

31/5/2022 10:00 31/5/2022 10:30 Sala da AM

20 18/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP Criação e Gestão de Jardins no Bairro 7 de Abril por Lotes 1/6/2022 11:00 1/6/2022 11:30 Sala da AM

21
19/CMCP/UGEA/PPP/2022-Lote 1: 

talhão nºP/J.01
PPP

Criação e Gestão
Coor:x-551625;y-7880759

1/6/2022 12:00 1/6/2022 12:30 Sala da AM

22
20/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.02
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-551545;y-7880765

1/6/2022 13:00 1/6/2022 14:30 Sala da AM

23
21/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.03
PPP

Criação e Gestão
Coor:x-551525;y-7881088

2/6/2022 8:00 2/6/2022 8:30 Sala da AM

24
22/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.04
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-551179;y-78817880527

2/6/2022 9:00 2/6/2022 9:30 Sala da AM

25
23/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.05
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-550839;y-7880473

2/6/2022 10:00 2/6/2022 10:30 Sala da AM

26
24/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.06
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-550720;y-7880827

2/6/2022 11:00 2/6/2022 11:30 Sala da AM

27
25/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.07
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-55006228;y-7880997

3/6/2022 12h:00 3/6/2022 12h:30 Sala da AM

28
26/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.08
PPP

Criação e Gestão de jardim
Coor:x-55006228;y-7880997

3/6/2022 13h:00 3/6/2022 13h:30 Sala da AM

29
27/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.09
PPP Criação e Gestão de jardim 3/6/2022 14h:00 3/6/2022 14h:30 Sala da AM

30
28/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.10
PPP Criação e Gestão de jardim 7/6/2022 8h:00 7/6/2022 8h:30 Sala da AM

31
29/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.11
PPP Criação e Gestão de jardim 7/6/2022 9h:00 7/6/2022 9h:30 Sala da AM

32
30/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.12
PPP Criação e Gestão de jardim 7/6/2022 10h:00 7/6/2022 10h:30 Sala da AM

33
31/CMCP/UGEA/PPP/2022-LOTE 1: 

talhão nºP/J.13
PPP Criação e Gestão de jardim 7/6/2022 11h:00 7/6/2022 11h:30 Sala da AM

34 32/CMCP/UGEA/PPP/2022 PPP
Criação e Gestão de Jardim no Bairro Liberdade 
X-550238;Y-7885341

7/6/2022 12h:00 7/6/2022 12:30 Sala da AM

35 33/CMCP/UGEA/PPP/2022 -Lote 1 PPP
Criação e Gestão de Jardim no Bairro Liberdade de 
X-541415;Y-7890442

7/6/2022 13h:00 7/6/2022 13:30 Sala da AM

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ao examinar os documentos de concurso ou levantá-los no Conselho Municipal de Chimoio – Unidade Gestora Executora das Aquisições 
(UGEA), sita na Avenida 25 de Setembro, nº 57, telefone 251 24 488, pela importância não reembolsável de 2,000.00MT.

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,

“Por Uma Melhor Qualidade de Vida Para os Munícipes de Chimoio”

Chimoio, aos  25 de Abril  de 2022

O Presidente
Eng, João Carlos Gomes Ferreira
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PUBLICIDADE 41Sábado, 30 de Abril de 2022

31 de Dezembro de 2021

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO 
ECONÓMICO DE 2021

ECONOMIA MUNDIAL
Estima-se que a economia global tenha crescido para níveis de 5.9% em 2021 justificados 
essencialmente pela recuperação dos países mais desenvolvidos para níveis do PIB 
pré-coronavírus. Para 2022 é expectável, de acordo com o FMI, um crescimento de 4.4%, ainda 
assim menor do que o previsto para 2021.

Depois de uma subida mais acentuada no início de 2021 (9.5%), o comércio global registou um 
abrandamento, devido a um desacelaramento da procura de bens transaccionados e a 
estrangulamentos na cadeia de distribuição, resultantes de paralisações de fábricas e portos 
relacionadas com a pandemia, bem como de obstáculos logísticos induzidos pela escassez de 
semicondutores e de contentores de transporte marítimo.

O crescimento da procura de bens, conjugado com as várias restrições existentes ao nivel da 
oferta, aumentaram a pressão sobre a inflação, em particular a partir do último trimestre de 
2021, e que deverá persistir durante o ano de 2022. Esta maior pressão inflacionista resultou 
na revisão da politica monetária e de taxa de juro em algumas das principais economias 
mundiais, nomeadamente dos Estados Unidos da América, com subidas das taxas de juro de 
referência esperadas durante 2022.

Apesar do cenário de recuperação económica mundial, a subsistência do Covid 19 constitui um 
risco significativo para a recuperação efectiva e sustendada da economia mundial, em 
particular face às desigualdades existentes na distribuição e aplicação das vacinas, bem como 
face ao crescimento da propagação do virus e o potencial aparecimento de novas variantes. 
Adicionalmente, as consequências que o recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia terão no 
enquadramento geo-político global e na economia mundial ainda não são conhecidas e 
poderão impactar significativamente as projecções de crescimento para 2022.

ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE

Crescimento Económico

Prevê-se que a economia tenha crescido 2,2% em  2021, suportada, essencialmente, por um 
crescimento robusto nos sectores da agricultura e mineração, bem como, pela recuperação, 
ainda que mais modesta, do sector de serviços dado o alívio de algumas das restrições e 
medidas de prevenção contra a pandemia.

Em 2022 espera-se um crescimento acima dos 4%, como reflexo de uma recuperação mais 
ampla da economia, suportada significativamente pela produção do carvão e alumínio, na 
expectativa que a procura global continue a aumentar. Não obstante, ainda existem alguns 
riscos que subsistem na economia e que poderão restringir o crescimento de 2022, tais como 
novas vagas de infecção do Covid, a vulnerabilidade a catástrofes naturais e os efeitos das 
alterações climáticas, bem como os projectos de GNL e a sua efectiva realização e/ou rapidez 
de implementação.

Inflação

A taxa de inflação anual em Moçambique atingiu, em termos homólogos, níveis de 5.69% em 
dezembro de 2021, com a pressão na subida de preços a acentuar-se no último trimestre. Esta 
variação é atribuída essencialmente às categorias de alimentação e de bebidas (10.94%).

Estima-se que a inflação média aumente para 6,40% em 2022, devido aos contínuos  
constrangimentos da cadeia de distribuição com impacto ao nível dos custos de transporte 
internacional, aos preços elevados dos alimentos e dos combustíveis, e ao aumento dos níveis 
de consumo privado, uma vez que as restrições permaneçam tolerantes.

Taxa de Câmbio 

A taxa de câmbio encerrou o ano de 2021 em USDMZN 63.83, mantendo-se estável pelo 
quarto mês consecutivo, sendo expectável que em 2022 o Metical não registe grandes 
variações. No final de 2021, o país apresentou reservas internacionais brutas (RIB) confortáveis 
com uma cobertura equivalente a mais de 6 meses de importações de bens e serviços, 
excluindo as importações dos grandes projectos.

Política Monetária

O Banco de Moçambique manteve uma política rigorosa durante o ano de  2021, com o 
objectivo de preservar a estabilidade dos preços, alterando a taxa de juro em 300 bps para 
13,25%, logo no inicio do exercicio de 2021. Com taxas reais mais elevadas, as expectativas de 
inflação permaneceram bem ancoradas, apesar das pressões globais sobre os preços, 
mantendo-se de igual forma a taxa de câmbio relativamente estável, em particular no 2º 
semestre de 2021. Face à maior pressão inflacionista, essencialmente, no final de 2021 e inicio 
de 2022, é expectável uma nova revisão de taxas de juros no ano de 2022, embora mais 
modesta que a ocorrida no ano de 2021.

DESEMPENHO DO FIRST CAPITAL BANK

� Análise do balanço

(a) Crédito a clientes (bruto) (b) Depósitos de clientes

A carteira de crédito do First Capital Bank S.A. tem apresentado um crescimento relevante, em 

particular desde 2018, o que aliado a um modelo de risco de crédito conservador e um 
sistema eficaz de controlo interno, tem permitido um crescimento da margem financeira, 
bem como a manutenção do rácio de crédito vencido em níveis substancialmente inferiores à 
média do sector financeiro Moçambicano.

De igual forma, a carteira de depósitos do First Capital Bank S.A. também tem crescido de 
forma bastante significativa, como resultado do aumento da confiança dos clientes no Banco, 
bem como da contínua melhoria dos serviços prestados e dos produtos oferecidos. Em 2021, 
a ligeira redução dos depósitos face a 2020, permitiu ao Banco reduzir o risco de concentração 
de depósitos por cliente, bem como o custo de captação dos depósitos e, não menos 
relevante, melhorar a sua eficiência fiscal.

Principais Indicadores – Base Individual

� Análise da demonstração de resultados

(a) Resultado líquido de impostos                 (b) Custos operacionais 

Em 2021 o resultado líquido de impostos registou uma redução de 26% passando para MZN 
94.37 milhões. No entanto, o produto bancário tem apresentado um crescimento relevante e 
sustentado desde 2018, tendo passado de MZN 608 milhões em 2020 para MZN 769 milhões 
em 2021 o que representa um acréscimo de 26%.

Os custos operacionais cifraram-se em MZN 548 milhões em 2021, o que representa um 
crescimento de 19% face aos MZN 461 milhões registados em 2020.

� Análise dos capitais próprios

(a) Capitais próprios                  (b) Rácio de Solvabilidade 

Os capitais próprios do Banco têm sido influenciados positivamente pelos aumentos de 
capital social, ocorridos até 2020, e pela incorporação dos resultados positivos alcançados 
pelo Banco. Os acionistas do Banco têm vindo a mostrar confiança no mercado moçambicano 
e na gestão do Banco, mostrando-se disponíveis em usar todos os instrumentos de capital 
necessários sempre que lhes for exigido. Em Janeiro de 2022, de forma a cumprir com o 
mínimo de capital regulamentar de 1,7 biliões, o Banco procedeu com a emissão de divida 
subordinada no montante de USD 3,3 (MZN 210,6) milhões, totalmente subscrita pelos 
acionistas, por um prazo de 5 anos.

O crescimento dos capitais próprios do Banco tem permitido, de igual forma, a expansão do 
seu negócio e um maior apoio à economia, por via de financiamentos a vários sectores de 
actividade, mantendo o seu rácio de solvabilidade em 27,45%, bastante acima do mínimo 
regulamentar exigido de 12%.
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Balanço

Act ivo t ot al (000) 3, 036, 630 5, 273, 429 7, 714, 692 7, 683, 623 -0. 40%

Rácio de eficiência

Rendibilidade dos capit ais próprios médios (ROE) 1. 22% 7. 06% 8. 88% 5. 75% -35. 25%

Rendibilidade do act ivo médio (ROA) 0. 26% 1. 63% 1. 96% 1. 23% -37. 24%

Qualidade do Crédito

NPL 15. 70% 4. 20% 5. 20% 2. 00% 61. 54%

Racio de liquidez

Rácio de t ransformação 34.56% 46.46% 40.49% 73.61% 81. 80%

Rácio liquidez 76.15% 76.13% 72.86% 40.40% -44. 55%

Outros indicadores

Client es (000) 16. 1 18. 71 19. 29 20. 81 7. 88%

Balcões 4 5 5 5 0. 00%

ATM 6 8 7 7 0. 00%

POS 72 178 226 271 19. 91%

Colaboradores 87 107 119 131 10. 08%
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Resultado líquido de impostos Produto bancário

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2018 2019 2020 2021

(M
Z

N
 0

0
0

)

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2018 2019 2020 2021

(M
Z

N
 0

0
0
)

28.20%

36.80% 38.00%

27.45%
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nomeadamente a Lei n° 20/20 das instituições de crédito relativas à constituição de Reservas, 

de 2021, no montante de 94.369.499 meticais, seja dada a seguinte aplicação:
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PUBLICIDADE42 Sábado, 30 de Abril de 2022

Estima-se que a economia global tenha crescido para níveis de 5.9% em 2021 justificados 

oferta, aumentaram a pressão sobre a inflação, em particular a partir do último trimestre de 
2021, e que deverá persistir durante o ano de 2022. Esta maior pressão inflacionista resultou 

risco significativo para a recuperação efectiva e sustendada da economia mundial, em 

Adicionalmente, as consequências que o recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia terão no 

poderão impactar significativamente as projecções de crescimento para 2022.

Em 2022 espera-se um crescimento acima dos 4%, como reflexo de uma recuperação mais 
ampla da economia, suportada significativamente pela produção do carvão e alumínio, na 

Inflação

A taxa de inflação anual em Moçambique atingiu, em termos homólogos, níveis de 5.69% em 
dezembro de 2021, com a pressão na subida de preços a acentuar-se no último trimestre. Esta 

Estima-se que a inflação média aumente para 6,40% em 2022, devido aos contínuos  

Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio encerrou o ano de 2021 em USDMZN 63.83, mantendo-se estável pelo 

variações. No final de 2021, o país apresentou reservas internacionais brutas (RIB) confortáveis 
com uma cobertura equivalente a mais de 6 meses de importações de bens e serviços, 

Política Monetária

objectivo de preservar a estabilidade dos preços, alterando a taxa de juro em 300 bps para 
13,25%, logo no inicio do exercicio de 2021. Com taxas reais mais elevadas, as expectativas de 
inflação permaneceram bem ancoradas, apesar das pressões globais sobre os preços, 
mantendo-se de igual forma a taxa de câmbio relativamente estável, em particular no 2º 
semestre de 2021. Face à maior pressão inflacionista, essencialmente, no final de 2021 e inicio 

Análise do balanço

A carteira de crédito do First Capital Bank S.A. tem apresentado um crescimento relevante, em 

particular desde 2018, o que aliado a um modelo de risco de crédito conservador e um 
sistema eficaz de controlo interno, tem permitido um crescimento da margem financeira, 

média do sector financeiro Moçambicano.

De igual forma, a carteira de depósitos do First Capital Bank S.A. também tem crescido de 
forma bastante significativa, como resultado do aumento da confiança dos clientes no Banco, 

relevante, melhorar a sua eficiência fiscal.

Principais Indicadores – Base Individual

Análise da demonstração de resultados

(a) Resultado líquido de impostos                 (b) Custos operacionais 

Em 2021 o resultado líquido de impostos registou uma redução de 26% passando para MZN 
94.37 milhões. No entanto, o produto bancário tem apresentado um crescimento relevante e 
sustentado desde 2018, tendo passado de MZN 608 milhões em 2020 para MZN 769 milhões 
em 2021 o que representa um acréscimo de 26%.

Os custos operacionais cifraram-se em MZN 548 milhões em 2021, o que representa um 
crescimento de 19% face aos MZN 461 milhões registados em 2020.

Análise dos capitais próprios

(a) Capitais próprios                                                               (b) Rácio de Solvabilidade 

Os capitais próprios do Banco têm sido influenciados positivamente pelos aumentos de 

pelo Banco. Os acionistas do Banco têm vindo a mostrar confiança no mercado moçambicano 

mínimo de capital regulamentar de 1,7 biliões, o Banco procedeu com a emissão de divida 
subordinada no montante de USD 3,3 (MZN 210,6) milhões, totalmente subscrita pelos 

seu negócio e um maior apoio à economia, por via de financiamentos a vários sectores de 
actividade, mantendo o seu rácio de solvabilidade em 27,45%, bastante acima do mínimo 

Reserva legal

Resultados transitados

30.0%

70.0%

28.310.849,70 MZN

66.058.649,30 MZN

31 de Dezembro de 2021

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
Aos accionistas do 
First Capital Bank, S.A.

Opinião 
Auditámos as demonstrações financeiras do First Capital Bank, S.A. (“o Banco”), constantes das 
páginas 10 a 59, que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro 
de 2021, a demonstração do rendimento integral, a demonstração das alterações no capital 
próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, bem como as 
notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das políticas contabilísticas 
significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma apropriada, em 
todos os aspectos materiais, a posição financeira da First Capital Bank, S.A. em 31 de Dezembro 
de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Bases para a opinião
Realizámos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA). As 
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção Responsabilidades 
do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras deste relatório. Somos independentes 
do Banco de acordo com os requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos 
Contabilistas e Auditores de Moçambique, o qual está em conformidade com o Código de Ética 
promulgado pelo Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), órgão da IFAC – International 
Federation of Accountants, e cumprimos as restantes responsabilidades éticas previstas nesses 
requisitos. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião. 

Outra informação 
O Conselho de administração é responsável pela outra informação. A outra informação 
compreende o relatório da administração e a declaração de responsabilidades dos 
administradores conforme requerido pelo Código Comercial. A outra informação não inclui as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor sobre as mesmas.
A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre a outra informação e não 
expressamos qualquer tipo de garantia de fiabilidade sobre essa outra informação. 
No âmbito da auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é de fazer uma 
leitura da outra informação e, em consequência, considerar se essa outra informação é 
materialmente inconsistente com as demonstrações financeiras, com o conheceimento que 
obtivemos durante a auditoria ou se aparenta estar materialmente distorcida. Se, com base no 
trabalho efectuado, concluirmos que existe uma distorção material nesta outra informação, 
exige-se que relatemos sobre esse facto. Não temos nada a relatar a este respeito.  

Responsabilidades do Conselho de Administração pelas demonstrações financeiras 
O Conselho de Administração é  responsável pela preparação e apresentação apropriada das 
demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, e pelo 
controlo interno que ela determine ser necessário para permitir a preparação de demonstrações 
financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro.
Quando prepara demonstrações financeiras, o Conselho de Administração é responsável por 
avaliar a capacidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias 
relativas à continuidade e usando o pressuposto da continuidade a menos que o Conselho de 
Adminsitração tenha a intenção de liquidar o Banco ou cessar as operações, ou não tenham 
alternativa realista senão fazê-lo.
O Conselho de Administração é responsável pela supervisão do processo de relato financeiro do 
Banco. 

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

� Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelos administradores.

Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo Conselho de Administração, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza material 
relacionada: 

Aprovação do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras anuais do First Capital Bank, S.A. em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro.

Para satisfazer esta responsabilidade, o Banco dispõe de sistemas internos de controlo 
contabilístico e administrativo que asseguram a salvaguarda dos activos do Banco e que as 
respectivas operações e transacções são executadas e escrituradas em conformidade com as 
normas e os procedimentos adoptados.

Os administradores procederam a uma avaliação para determinar se o Banco tem capacidade 
para continuar a operar com a devida observância do princípio da continuidade, e não têm 
motivos para duvidar que o Banco continuará a operar segundo esse princípio no próximo ano.

As demonstrações financeiras do ano findo em 31 de Dezembro de 2021, constantes das páginas 
10 a 57, foram aprovadas pelo Conselho de Administração do First Capital Bank, S.A., em 21 de 
Abril de 2022 e vão assinadas em seu nome por:

Conselho de Administração

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
De acordo com as disposições estatutárias e nos termos da legislação Moçambicana em vigor, 
nomeadamente a Lei n° 20/20 das instituições de crédito relativas à constituição de Reservas, 
propõem-se que aos resultados do exercício apurados no balanço individual relativo ao exercício 
de 2021, no montante de 94.369.499 meticais, seja dada a seguinte aplicação:
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

Capital social Reserva legal
Reserva para 

risco de 
crédito

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
exercício

Total do capital 
próprio

Saldo em 01 de Janeiro de 2020 1 515 000 000  32 057 488   48 322 590   (382 774 067) 67 719 656  1 280 325 666  

Aumento de capital 185 000 000   -  -  -  -  185 000 000

Aplicação do resultado do exercício anterior - 10 157 949 - 57 561 707 (67 719 656) -         

Resultado líquido do exercício - -  -  -  127 557 568 127 557 568

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 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 (216 788 426) 94 369 499 1 687 252 734

Notas 2021 2020

Juros e rendimentos similares 2 791 144 003 515 252 426
Juros e gastos similares 2 (325 727 233) (204 345 040)
Margem Financeira 465 416 770 310 907 386

Rendimentos líquidos de serviços e comissões 3 156 277 873 116 729 683
Rendimentos em operações cambiais 4 183 795 092 187 905 464

5 (1 247 397) (4 234 725)
Outros resultados de exploração 6 (35 740 184) (3 695 699)
Produto bancário 768 502 154 607 612 109

Gastos com pessoal 7 (287 741 465) (267 250 230)
Outros gastos operacionais 8 (183 019 858) (128 320 224)
Depreciações e amortizações 17, 19 (44 212 565) (35 187 446)
Depreciações de activos sob direitos de uso 18 (32 617 108) (30 138 984)
Total de custos operacionais (547 590 996) (460 896 884)

Resultado operacional antes de imparidade e provisões 220 911 158 146 715 225

Imparidade de crédito 15 (83 650 401) (46 538 800)
Imparidades de outros instrumentos financeiros 13 338 695 (1 874 543)
Imparidade de activos não correntes detidos para venda 16 - (3 000 000)

24 (11 168 028) (3 973 551)
Resultado antes do imposto 126 431 424 91 328 331

Imposto corrente 9 (65 053 365) (49 269 510)
Imposto diferido 9 32 991 440 85 498 747
Resultado líquido do exercício 94 369 499 127 557 568
Outro rendimento integral -  -  
Total do rendimento integral 94 369 499 127 557 568

Notas 2021 2020
Activo
Caixa e disponibilidades no Banco Central 10 877 737 680 1 022 474 196
Disponibilidades em instituições de crédito 11 250 278 763 308 746 181
Aplicações em instituições de crédito 12 1 262 155 217 2 604 403 203
Activos financeiros ao custo amortizado 13 785 601 714 1 041 375 135

14 6 327 548 6 327 548
Empréstimos e adiantamentos a clientes 15 3 983 675 307 2 233 267 106
Activos não correntes detidos para a venda 16 4 951 708 22 753 371
Outros activos 21 32 432 359 22 788 440
Activos tangíveis 17 158 171 465 150 244 099
Activos sob direito de uso 18 91 257 394 114 572 353
Activos intangíveis 19 31 387 059 21 085 117
Activos por impostos correntes 20 27 613 854 27 613 854
Activos por impostos diferidos 9 172 033 158 139 041 718
Total do activo 7 683 623 226 7 714 692 321

Passivo
Recursos de instituições de crédito 22 352 692 603 36 893 709
Depósitos de clientes 23 5 420 396 760 5 749 930 661

24 19 104 501 9 467 594
Passivos de locação 18 89 645 638 126 345 638
Outros passivos 25 114 530 990 199 171 485
Total do passivo 5 996 370 492 6 121 809 087

Capital
Capital social 26 1 700 000 000 1 700 000 000
Reservas 27 109 671 661 90 538 026
Resultados transitados (216 788 426) (325 212 360)
Resultado líquido do exercício 94 369 499 127 557 568
Total do capital próprio 1 687 252 734 1 592 883 234
Total do capital próprio e passivo 7 683 623 226 7 714 692 321

Notas 2021 2020
Fluxos das actividades operacionais

Resultado líquido do exercício 94 369 499 127 557 568
Depreciações e amortizações 17,18,19 76 829 673 35 187 446
Gasto com imparidade de crédito 15,24 94 818 429 50 512 351

16 - 3 000 000
Gastos com imparidade de outros activos 13 (338 695) 1 854 071
Acréscimos e diferimentos de juros (1 921 884) (41 582 971)
Variação nos activos operacionais (1 846 361 394) (781 525 339)
Variação nos passivos operacionais (125 438 595) 2 143 008 322
Variação nos outros activos correntes (32 991 440) (85 498 748)
Variação no limite de reservas mínimas obrigatórias 195 965 033 (286 513 568)
Fluxo de caixa liquído gerado nas actividades operacionais (1 545 069 375) 1 165 999 133

Actividades de investimento
Aquisição de activos tangíveis 17 (66 585 795) (26 364 214)
Abate de activos tangíveis 17 21 779 444 -  
Aquisição de activos intangíveis 19 (17 645 160) (9 541 725)
Aquisição de títulos 13 (459 815 000) (1 022 741 300)
Reembolso de títulos 13 717 849 000 980 041 600
Fluxo de caixa líquido gerado nas actividades de investimento 195 582 489 (78 605 639)

Actividades de financiamento
Aumento de capital social - 185 000 000
Fluxo de caixa de líquido gerado nas actividades de financiamento - 185 000 000

Aumento/(diminuição) em caixa e equivalente de caixa (1 349 486 886) 1 272 393 493
Caixa e equivalente de caixa no início do ano 3 049 105 843 1 776 712 350
Caixa e equivalente de caixa no fim do ano 29 1 699 618 956 3 049 105 843

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

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

• Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada.

Comunicamos ao Conselho de Administração, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 
planeado da auditoria, e as matérias relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência de 
controlo interno identificada durante a auditoria.

Deloitte & Touche (Moçambique), Lda
Sociedade de Auditores Certificados nº 09/SAC/OCAM/2014

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento

Provisões para garantias bancárias prestadas e créditos documentários

Rendimentos líquidos em activos financeiros ao custo amortizado

Provisões para garantias bancárias prestadas em créditos documentários

Gastos com imparidade de activos não correntes detidos para a venda
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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 a clientes particulares e às
empresas, bem como na realização de operações de banca de investimento a nível nacional.

1.1.  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 adoptadas são consistentes face as políticas do exercício anterior, 
excepto quando especificamente indicado de outra forma.

A emissão das presentes demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de 
Administração em 21 de Abril de 2022 e serão submetidas para aprovação pelos accionistas 
em reunião de Assembleia Geral.

1.2.  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 revistos. 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 
os períodos.

Na aplicação das políticas contabilísticas do Banco, a gestão usou os seus julgamentos e 
estimativas na determinação dos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras. As 
mais significativas dizem respeito a:

Justo valor dos instrumentos financeiros

Quando o justo valor de activos e passivos financeiros registados nas demonstrações 
financeiras não pode ser calculado com base em cotações de mercados activos, o justo valor é 
determinado usando diversas técnicas de avaliação, que incluem o uso de modelos 
matemáticos. Os dados a inserir nestes modelos são calculados com base na informação de 
mercado disponível, contudo, sempre que tal não seja exigível, é necessário recorrer a 
ponderações para determinar o justo valor. As alterações nos pressupostos utilizados podem 
afectar o justo valor dos instrumentos financeiros reconhecido nas demonstrações 
financeiras.

As técnicas de avaliação incluem o valor actual líquido, os modelos de fluxos de caixa 
descontados e outros modelos de avaliação. Pressupostos e inputs utilizados em técnicas de 
avaliação de risco incluem as taxas de juro livre e de referência, os spreads de crédito e outros 
prémios utilizados para estimar as taxas de desconto, preços de obrigações, bilhetes de 
tesouro e taxas de câmbio. O objectivo das técnicas de avaliação é obter uma determinação do 
justo valor que reflicta o preço do instrumento financeiro na data do relato, a qual teria sido 
determinado pelos participantes no mercado actuando numa base comercial.

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 da faculdade de rever a posição fiscal do Banco durante um 
período de cinco (5) anos, podendo resultar em ajustamentos, 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).

O Conselho de Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que o Banco 
se encontra sujeito. Eventuais correcções à base fiscal declarada, como resultado dessas 
revisões, não deverão ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras.

Activos por impostos diferidos são reconhecidos na medida em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis e permitirão que o activo por impostos diferidos seja 
recuperado no futuro face ao período durante o qual os mesmos activos podem ser utilizados.

Os prováveis lucros tributáveis são estimados com base em planos de negócios que incluem 
estimativas e pressupostos sobre o crescimento económico, taxas de juros, taxa de inflação, 
taxas de imposto e forças concorrenciais.

Imparidade de activos financeiros

As imparidades de activos financeiros são registadas usando a abordagem prescrita na IFRS 9, 
a menos que o activo seja considerado em imparidade de crédito no reconhecimento inicial, 
casos em que os requisitos específicos para este cenário contidos na IFRS 9 serão aplicados. A 
norma determina a constituição de provisões para perdas de crédito esperadas. A estimativa 
de imparidades de activos financeiros é inerentemente incerta e depende de diversos 

factores, incluindo condições económicas gerais (actuais e futuras), mudanças estruturais nos 
sectores de actividade, alteração das circunstâncias do negócio dos clientes e outros factores 
externos, tais como, requisitos legais, especificações regulamentares e mudanças nas 
políticas governamentais.

Após o reconhecimento de activos financeiros, são registadas as perdas de crédito esperadas 
para um período de 12 meses. As imparidades avaliadas para perdas de crédito esperadas ao 
longo da vida do instrumento financeiros serão registadas para activos financeiros cujo risco 
de crédito tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Imparidades 
mensuradas em perdas de crédito esperadas ao longo da vida do instrumento financeiro 
serão também registadas para activos financeiros que estejam em imparidade de crédito.

1.3  Políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras 
têm sido aplicadas de forma consistente ao longo dos exercícios sendo descritas abaixo como 
segue: 

a) Instrumentos financeiros

Classificação

No reconhecimento inicial, os activos financeiros são classificados numa das seguintes 
categorias:
i. Activos financeiros ao custo amortizado;
ii. Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral.

A classificação de activos financeiros de acordo com a IFRS 9 é geralmente baseada no 
modelo de negócios no qual um activo financeiro é gerido e suas características de fluxo de 
caixa contratuais. Derivados relacionados com um determinado activo financeiro no âmbito 
da norma não são segregados, sendo a classificação do instrumento financeiro composto 
avaliada de forma conjunta. Os modelos de negócios são explicados como se segue:

(i) Activos financeiros ao custo amortizado

Um activo financeiro é mensurado ao custo amortizado se cumprir cumulativamente as 
seguintes condições:
• O activo é detido num modelo de negócio cuja finalidade é manter o activo financeiro
com o objectivo de obter os seus fluxos de caixa contratuais; e
• Os seus termos contratuais dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa
associados a pagamentos de capital e juros do montante em dívida.

Avaliação do modelo de negócios

O Banco faz uma avaliação do objectivo do modelo de negócios, que inclui a determinação do 
objectivo de manter o activo e se os fluxos de caixa contratuais são consistentes com um 
acordo básico de empréstimo. Quando as cláusulas contratuais introduzem exposição a risco 
ou volatilidade que se considerem inconsistentes com um acordo de empréstimo inicial o 
activo financeiro é classificado como ao justo valor por meio de resultados.

(ii) Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Um activo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições:
• É detido num modelo de negócio cujo objectivo é atingido tanto pela colecta de fluxos
de caixa contratuais bem como pela venda desse activo financeiro.
• Os termos contratuais dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que são
apenas a pagamentos de capital e juros do montante em dívida.

Reconhecimento inicial e mensuração

O Banco reconhece inicialmente os activos financeiros na data em que são originados, 
nomeadamente aquando da contratação dos instrumentos.

Os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente pelo justo valor. Os custos de 
transacção que são directamente atribuíveis à aquisição ou emissão de activos financeiros são 
adicionados ou deduzidos do justo valor dos activos financeiros, consoante o caso, no 
reconhecimento inicial.

O Banco geralmente não reclassifica instrumentos financeiros entre diferentes categorias 
subsequentemente ao reconhecimento inicial. Activos financeiros são reclassificados 
somente se o Banco alterar o seu modelo de negócios para gerir activos financeiros. Em 
conformidade com a IFRS 9, activos financeiros só podem ser reclassificados se houver uma 
mudança no modelo de negócios.

Mensuração subsequente

Instrumentos de Capital Próprio designados ao Justo Valor através de Outro Rendimento 
Integral (FVTOCI)
Instrumentos de Capital Próprio designados ao Justo Valor através de Outro Rendimento 
Integral (FVTOCI) são inicialmente mensurados ao justo valor acrescido de custos de 
transacção. Posteriormente, são mensurados ao justo valor com ganhos e perdas decorrentes 
de variações no justo valor reconhecidos em outro rendimento integral e acumulados em 
outras reservas. Os valores reconhecidos em outro rendimento integral não são 
reclassificados para lucros ou prejuízos em nenhuma circunstância, sendo transferidos para 
resultados transitados em caso de alienação.

Custo amortizado

Os activos financeiros classificados ao custo amortizado, são mensurados usando o método 
da taxa de juro efectiva, menos quaisquer perdas esperadas por imparidade, que são 
reconhecidas nos lucros ou prejuízos. O custo amortizado é calculado tendo em conta 

O Banco renegocia empréstimos a clientes com dificuldades financeiras para maximizar a 

extensão do vencimento do empréstimo, mudanças na periodicidade dos fluxos de caixa do 
empréstimo (capital e amortização de juros) e redução no montante dos fluxos de caixa devidos 

Quando um activo financeiro é modificado, o Banco avalia se essa modificação resulta em 
desreconhecimento. De acordo com a política do Banco, uma modificação resulta no 

os termos modificados são substancialmente diferentes dos termos contratuais originais, o Banco 
considera factores qualitativos, como fluxos de caixa contratuais após a modificação, alteração da 

alterações na taxa de juros, data de vencimento e cláusulas restrictivas. Se estes não indicarem 
claramente uma modificação substancial, é realizada uma avaliação quantitativa para comparar o 
valor presente dos fluxos de caixa contratuais remanescentes sob os termos originais com os 
fluxos de caixa contratuais sob os termos revistos, sendo ambos os montantes descontados à taxa 
efectiva original. Se a diferença no valor presente for superior a 90%, o Banco considera que a 
modificação é substancialmente diferente, levando ao desreconhecimento do activo.

No caso em que o activo financeiro é desreconhecido, a provisão para perdas por imparidade (ECL) 

financeiro gerará a um ganho ou perda no desreconhecimento. O novo activo financeiro terá uma 

empréstimo é reconhecido com um desconto significativo em relação ao seu valor nominal 
revisto, pois permanece um alto risco de incumprimento que não foi reduzido pela modificação. O 
Banco monitora o risco de crédito dos activos financeiros modificados ao avaliar informações 

Quando os termos contratuais de um activo financeiro são modificados e a modificação não 
resulta em desreconhecimento, o Banco determina se o risco de crédito do activo financeiro 
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial comparando:

base nos dados no seu reconhecimento inicial e nos termos contratuais originais; 
- Com a PD remanescente na data de relato financeiro com base nos termos modificados.

Para activos financeiros modificados como parte da política de tolerância do Banco, onde a 
modificação não resultou em desreconhecimento, a estimativa de PD reflecte a capacidade do 
Banco de cobrar os fluxos de caixa modificados levando em conta a experiência anterior do Banco, 

mutuário em relação aos termos contratuais modificados. Se o risco de crédito permanecer 
significativamente mais alto do que o esperado no reconhecimento inicial, a provisão para perdas 

modificação, levando a uma reversão do aumento significativo anterior no risco de crédito.

Quando uma modificação não leva ao desreconhecimento, o Banco calcula o ganho / perda de 
modificação comparando o valor contabilístico bruto antes e depois da modificação (excluindo a 
provisão ECL). Em seguida, o Banco mede a ECL para o activo modificado, onde os fluxos de caixa 
esperados provenientes do activo financeiro modificado são incluídos no cálculo das deficiências 

Os passivos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados ao custo 

Reclassificação entre categorias de activos financeiros

Se o modelo de negócios sob o qual o Banco detém activos financeiros alterar, os activos 
financeiros afectados são reclassificados. Os requisitos de classificação e mensuração 

exercício financeiro após a mudança no modelo de negócios que resulta na reclassificação dos 
activos financeiros do Banco. Durante o exercício financeiro actual e o período contabilístico 

financeiros e consequentemente não ocorreram quaisquer reclassificações. As mudanças nos 
fluxos de caixa contratuais são consideradas na política contabilística de Modificação e 
desreconhecimento de activos financeiros descrita abaixo.

Modificação e desreconhecimento de activos financeiros

Uma modificação de um activo financeiro ocorre quando os termos contratuais que regem os 
fluxos de caixa de um activo financeiro são renegociados ou modificados entre o reconhecimento 
inicial e o vencimento do activo financeiro. Uma modificação afecta a quantia e/ou a época dos 
fluxos de caixa contratuais, imediatamente ou numa data futura. Adicionalmente, a introdução ou 
ajuste de cláusulas restrictivas de um empréstimo existente constitui uma modificação, mesmo 
que essas cláusulas novas ou ajustadas não afectem os fluxos de caixa imediatamente, mas 
possam afectar os fluxos de caixa dependendo do cumprimento ou não dos termos acordados.
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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 

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 

excepto quando especificamente indicado de outra forma.

A emissão das presentes demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de 

1.2.  Estimativas e julgamentos significativos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que o Conselho de 

estimativas na determinação dos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras. As 
mais significativas dizem respeito a:

Justo valor dos instrumentos financeiros

Quando o justo valor de activos e passivos financeiros registados nas demonstrações 
financeiras não pode ser calculado com base em cotações de mercados activos, o justo valor é 

afectar o justo valor dos instrumentos financeiros reconhecido nas demonstrações 
financeiras.

As técnicas de avaliação incluem o valor actual líquido, os modelos de fluxos de caixa 

tesouro e taxas de câmbio. O objectivo das técnicas de avaliação é obter uma determinação do 
justo valor que reflicta o preço do instrumento financeiro na data do relato, a qual teria sido 

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 

As Autoridades Fiscais dispõem da faculdade de rever a posição fiscal do Banco durante um 

interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPS 
(Imposto sobre pessoas singulares), IRPC (Imposto sobre pessoas colectivas) e IVA (Imposto 

O Conselho de Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que o Banco 
se encontra sujeito. Eventuais correcções à base fiscal declarada, como resultado dessas 
revisões, não deverão ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras.

estimativas e pressupostos sobre o crescimento económico, taxas de juros, taxa de inflação, 

Imparidade de activos financeiros

As imparidades de activos financeiros são registadas usando a abordagem prescrita na IFRS 9, 

casos em que os requisitos específicos para este cenário contidos na IFRS 9 serão aplicados. A 

de imparidades de activos financeiros é inerentemente incerta e depende de diversos 

sectores de actividade, alteração das circunstâncias do negócio dos clientes e outros factores 
externos, tais como, requisitos legais, especificações regulamentares e mudanças nas 

Após o reconhecimento de activos financeiros, são registadas as perdas de crédito esperadas 

longo da vida do instrumento financeiros serão registadas para activos financeiros cujo risco 
de crédito tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Imparidades 
mensuradas em perdas de crédito esperadas ao longo da vida do instrumento financeiro 
serão também registadas para activos financeiros que estejam em imparidade de crédito.

As principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras 

segue: 

a) Instrumentos financeiros

Classificação

No reconhecimento inicial, os activos financeiros são classificados numa das seguintes 
categorias:
i. Activos financeiros ao custo amortizado;
ii. Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral.

A classificação de activos financeiros de acordo com a IFRS 9 é geralmente baseada no 
modelo de negócios no qual um activo financeiro é gerido e suas características de fluxo de 
caixa contratuais. Derivados relacionados com um determinado activo financeiro no âmbito 
da norma não são segregados, sendo a classificação do instrumento financeiro composto 
avaliada de forma conjunta. Os modelos de negócios são explicados como se segue:

(i) Activos financeiros ao custo amortizado

Um activo financeiro é mensurado ao custo amortizado se cumprir cumulativamente as 
seguintes condições:
• O activo é detido num modelo de negócio cuja finalidade é manter o activo financeiro
com o objectivo de obter os seus fluxos de caixa contratuais; e
• Os seus termos contratuais dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa

objectivo de manter o activo e se os fluxos de caixa contratuais são consistentes com um 

activo financeiro é classificado como ao justo valor por meio de resultados.

(ii) Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Um activo é classificado nesta categoria se cumprir cumulativamente as seguintes condições:
• É detido num modelo de negócio cujo objectivo é atingido tanto pela colecta de fluxos 
de caixa contratuais bem como pela venda desse activo financeiro.
• Os termos contratuais dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que são

O Banco reconhece inicialmente os activos financeiros na data em que são originados, 

Os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente pelo justo valor. Os custos de 
transacção que são directamente atribuíveis à aquisição ou emissão de activos financeiros são 
adicionados ou deduzidos do justo valor dos activos financeiros, consoante o caso, no 

O Banco geralmente não reclassifica instrumentos financeiros entre diferentes categorias 
subsequentemente ao reconhecimento inicial. Activos financeiros são reclassificados 
somente se o Banco alterar o seu modelo de negócios para gerir activos financeiros. Em 
conformidade com a IFRS 9, activos financeiros só podem ser reclassificados se houver uma 

Instrumentos de Capital Próprio designados ao Justo Valor através de Outro Rendimento 
Integral (FVTOCI)
Instrumentos de Capital Próprio designados ao Justo Valor através de Outro Rendimento 

reclassificados para lucros ou prejuízos em nenhuma circunstância, sendo transferidos para 

Os activos financeiros classificados ao custo amortizado, são mensurados usando o método 

O Banco renegocia empréstimos a clientes com dificuldades financeiras para maximizar a 
cobrança e minimizar o risco de incumprimento. A renegociação de empréstimos é concedida nos 
casos em que, embora o mutuário tenha feito todos os esforços razoáveis para cumprir com os 
termos contratuais originais, existe um alto risco de incumprimento e espera-se que o mutuário 
atenda aos termos contratuais revistos. Os termos revistos na maioria dos casos incluem uma 
extensão do vencimento do empréstimo, mudanças na periodicidade dos fluxos de caixa do 
empréstimo (capital e amortização de juros) e redução no montante dos fluxos de caixa devidos 
(capital e juros vencidos), concretizadas mediante adendas às cláusulas contratuais.

Quando um activo financeiro é modificado, o Banco avalia se essa modificação resulta em 
desreconhecimento. De acordo com a política do Banco, uma modificação resulta no 
desreconhecimento quando dá origem a termos substancialmente diferentes. Para determinar se 
os termos modificados são substancialmente diferentes dos termos contratuais originais, o Banco 
considera factores qualitativos, como fluxos de caixa contratuais após a modificação, alteração da 
moeda de denominação do activo ou mudança na contraparte, bem como a extensão das 
alterações na taxa de juros, data de vencimento e cláusulas restrictivas. Se estes não indicarem 
claramente uma modificação substancial,  é realizada uma avaliação quantitativa para comparar o 
valor presente dos fluxos de caixa contratuais remanescentes sob os termos originais com os 
fluxos de caixa contratuais sob os termos revistos, sendo ambos os montantes descontados à taxa 
efectiva original. Se a diferença no valor presente for superior a 90%, o Banco considera que a 
modificação é substancialmente diferente, levando ao desreconhecimento do activo.

No caso em que o activo financeiro é desreconhecido, a provisão para perdas por imparidade (ECL) 
é remensurada à data de desreconhecimento para determinar a quantia líquida escriturada do 
activo nessa data. A diferença entre este valor contabilístico revisto e o justo valor do novo activo 
financeiro gerará a um ganho ou perda no desreconhecimento. O novo activo financeiro terá uma 
provisão para perdas, mensurada com base na perda esperada de 12 meses, excepto nas raras 
ocasiões em que o novo empréstimo for considerado como originado com redução no valor 
recuperável de crédito. Esta premissa aplica-se somente no caso em que o justo valor do novo 
empréstimo é reconhecido com um desconto significativo em relação ao seu valor nominal 
revisto, pois permanece um alto risco de incumprimento que não foi reduzido pela modificação. O 
Banco monitora o risco de crédito dos activos financeiros modificados ao avaliar informações 
qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, se o tomador está em situação de atraso nos 
novos termos.

Quando os termos contratuais de um activo financeiro são modificados e a modificação não 
resulta em desreconhecimento, o Banco determina se o risco de crédito do activo financeiro 
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial comparando:
- A PD (Probabilidade de default) remanescente ao longo da vida estimada do activo com
base nos dados no seu reconhecimento inicial e nos termos contratuais originais; 
- Com a PD remanescente na data de relato financeiro com base nos termos modificados.

Para activos financeiros modificados como parte da política de tolerância do Banco, onde a 
modificação não resultou em desreconhecimento, a estimativa de PD reflecte a capacidade do 
Banco de cobrar os fluxos de caixa modificados levando em conta a experiência anterior do Banco, 
bem como vários indicadores comportamentais, incluindo o desempenho do pagamento do 
mutuário em relação aos termos contratuais modificados. Se o risco de crédito permanecer 
significativamente mais alto do que o esperado no reconhecimento inicial, a provisão para perdas 
continuará a ser medida em um montante igual à Expected Credit Loss (ECL) vitalícia. A provisão 
para perdas com empréstimos diferidos geralmente só será mensurada com base na ECL de 12 
meses, quando houver evidência de melhoria do comportamento de reembolso após a 
modificação, levando a uma reversão do aumento significativo anterior no risco de crédito.

Quando uma modificação não leva ao desreconhecimento, o Banco calcula o ganho / perda de 
modificação comparando o valor contabilístico bruto antes e depois da modificação (excluindo a 
provisão ECL). Em seguida, o Banco mede a ECL para o activo modificado, onde os fluxos de caixa 
esperados provenientes do activo financeiro modificado são incluídos no cálculo das deficiências 
de caixa esperadas do activo original.

O Banco desreconhece um activo financeiro somente quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo expiram (incluindo a expiração resultante de uma modificação com 
termos substancialmente diferentes), ou quando o activo financeiro e substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do activo são transferidos para outra entidade. Se 
o Banco não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da
propriedade e continuar a controlar o activo transferido, o Banco reconhece sua participação
retida no activo e um passivo associado para os valores que poderá ter de pagar. Se o Banco
retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade de um activo financeiro
transferido, o Banco continua a reconhecer o activo financeiro e também reconhece um
empréstimo garantido pelos recursos recebidos.

No momento do writte off de um activo financeiro na sua totalidade, a diferença entre o valor 
contabilístico do activo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho/perda 
acumulado que tinha sido reconhecido no rendimento integral e acumulado nos capitais 
próprios é reconhecido em resultados, com a exceção do investimento de capital designado 
conforme mensurado ao justo valor através do rendimento integral, onde o ganho/perda 
acumulada anteriormente reconhecida no rendimento integral não é subsequentemente 
reclassificado no resultado.

Imparidades

O modelo de imparidade do Banco toma em consideração as perdas de crédito esperados 
(ECL) e é aplicado aos seguintes instrumentos financeiros: activos financeiros classificados 
como instrumentos de dívida e compromissos e garantias financeiras emitidas. Os 
instrumentos sujeitos a imparidade são divididos em três estágios, tendo em conta a 
amplitude da deterioração do crédito desde o seu registo inicial:
- Estágio 1: abrange activos sem degradação significativa de risco de crédito desde o
reconhecimento inicial. Neste caso, a imparidade reflecte perdas de crédito esperadas
resultantes de probabilidade de incumprimento que poderão ocorrer nos 12 meses seguintes 
à data de reporte. Para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, as perdas de
crédito esperadas correspondem à maturidade remanescente.
- Estágio 2: instrumentos em que se considera que ocorreu um aumento significativo do
risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas para os quais ainda não existe evidência
objectiva de imparidade. Neste caso, as perdas de crédito esperadas baseiam-se na PD do
período de vida útil, ou seja, representa a probabilidade de incumprimento que ocorra pelo
remanescente período da vida útil estimado do activo financeiro.
- Estágio 3: instrumentos financeiros para os quais existe evidência objectiva de
imparidade como resultado de eventos que resultaram em perdas. À semelhança do estágio
2, a PD corresponde a perdas esperadas de crédito durante a vida útil do activo financeiro. As
operações reestruturadas são consideradas no estágio 3.

O apuramento da perda esperada baseia-se em informações históricas e actuais e requer 
decisões de gestão, estimativas e pressupostos, particularmente nos seguintes domínios: 
avaliação da existência de um aumento significativo do risco desde o momento de 
reconhecimento inicial e incorporação da informação forward looking no cálculo da ECL.

As ECL reflectem o valor actual de todas as insuficiências de fluxos de caixa relacionadas com 
cenários de incumprimento sejam eles (i) nos doze meses seguintes, ou (ii) ao longo da vida 
útil esperada de um instrumento financeiro, dependendo da deterioração do crédito desde o 
seu registo inicial. No entanto, a ECL é determinada através da multiplicação da probabilidade 
de incumprimento (probability of default – PD) e perda dado o incumprimento (loss given 
default – LGD).

Os parâmetros da ECL (PD e LGD) são determinados através de modelos estatísticos internos, 
e outros dados históricos relevantes, sendo que, para a sua determinação toma-se em 
consideração o seguinte:
- As PD são determinadas através de um modelo estatístico que toma em consideração
informação quantitativa e qualitativa do mutuário. O Banco toma em consideração a
performance e incumprimento das exposições de risco de crédito e efectua uma análise por
tipos de clientes e produtos, sendo que, os PD´s são atribuídos em função do risco específico
de cada mutuário.

O Banco estima os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas de recuperação após a 
entrada em incumprimento das contrapartes. O modelo de LGD considera os colaterais 
associados aos financiamentos, o sector de actividade, o tempo de incumprimento, bem 
como os custos de recuperação. Na determinação da LGD, o Banco considera apenas 
colaterais que se apresentam na forma tangível (imoveis habitacionais ou comerciais, 
equipamentos, valores monetários, Obrigações de tesouro e Bilhetes de tesouro), 
excluindo-se deste modo, colaterais que se apresentem na forma de cartas conforto, 
livranças, avales, entre outros.

Definição de incumprimento

A definição de incumprimento é usada na mensuração da quantia de perdas de crédito 
esperadas (ECL) e na determinação se a provisão para perdas é baseada em ECL de 12 meses 
ou na vida útil do activo, pois o incumprimento é uma componente da probabilidade de 
incumprimento (PD) que afecta tanto a mensuração da ECL como a identificação de um 
aumento significativo do risco de crédito.

O Banco considera os seguintes eventos como evidências de incumprimento:
i. o mutuário está vencido há mais de 90 dias em qualquer obrigação de crédito
relevante para o Banco; ou
ii. é improvável que o mutuário pague integralmente suas obrigações de crédito ao
Banco.

A definição de incumprimento é apropriadamente adaptada para reflectir características de 
diferentes tipos de activos. Os descobertos são considerados como vencidos uma vez que o 
cliente tenha excedido o limite estabelecido ou tenha sido informado de um limite menor do 
que o valor actual em dívida.

O Banco desreconhece um activo financeiro somente quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo expiram (incluindo a expiração resultante de uma modificação com 
termos substancialmente diferentes), ou quando o activo financeiro e substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do activo são transferidos para outra entidade. Se 
o Banco não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da
propriedade e continuar a controlar o activo transferido, o Banco reconhece sua participação
retida no activo e um passivo associado para os valores que poderá ter de pagar. Se o Banco
retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade de um activo financeiro
transferido, o Banco continua a reconhecer o activo financeiro e também reconhece um
empréstimo garantido pelos recursos recebidos.

No momento do writte off de um activo financeiro na sua totalidade, a diferença entre o valor 
contabilístico do activo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho/perda 
acumulado que tinha sido reconhecido no rendimento integral e acumulado nos capitais 
próprios é reconhecido em resultados, com a exceção do investimento de capital designado 
conforme mensurado ao justo valor através do rendimento integral, onde o ganho/perda 
acumulada anteriormente reconhecida no rendimento integral não é subsequentemente 
reclassificado no resultado.

Imparidades

O modelo de imparidade do Banco toma em consideração as perdas de crédito esperados 
(ECL) e é aplicado aos seguintes instrumentos financeiros: activos financeiros classificados 
como instrumentos de dívida e compromissos e garantias financeiras emitidas. Os 
instrumentos sujeitos a imparidade são divididos em três estágios, tendo em conta a 
amplitude da deterioração do crédito desde o seu registo inicial:
- Estágio 1: abrange activos sem degradação significativa de risco de crédito desde o
reconhecimento inicial. Neste caso, a imparidade reflecte perdas de crédito esperadas
resultantes de probabilidade de incumprimento que poderão ocorrer nos 12 meses seguintes 
à data de reporte. Para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, as perdas de
crédito esperadas correspondem à maturidade remanescente.
- Estágio 2: instrumentos em que se considera que ocorreu um aumento significativo do
risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas para os quais ainda não existe evidência
objectiva de imparidade. Neste caso, as perdas de crédito esperadas baseiam-se na PD do
período de vida útil, ou seja, representa a probabilidade de incumprimento que ocorra pelo
remanescente período da vida útil estimado do activo financeiro.
- Estágio 3: instrumentos financeiros para os quais existe evidência objectiva de
imparidade como resultado de eventos que resultaram em perdas. À semelhança do estágio
2, a PD corresponde a perdas esperadas de crédito durante a vida útil do activo financeiro. As
operações reestruturadas são consideradas no estágio 3.
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- As PD são determinadas através de um modelo estatístico que toma em consideração
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tipos de clientes e produtos, sendo que, os PD´s são atribuídos em função do risco específico
de cada mutuário.

O Banco estima os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas de recuperação após a 
entrada em incumprimento das contrapartes. O modelo de LGD considera os colaterais 
associados aos financiamentos, o sector de actividade, o tempo de incumprimento, bem 
como os custos de recuperação. Na determinação da LGD, o Banco considera apenas 
colaterais que se apresentam na forma tangível (imoveis habitacionais ou comerciais, 
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excluindo-se deste modo, colaterais que se apresentem na forma de cartas conforto, 
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Definição de incumprimento

A definição de incumprimento é usada na mensuração da quantia de perdas de crédito 
esperadas (ECL) e na determinação se a provisão para perdas é baseada em ECL de 12 meses 
ou na vida útil do activo, pois o incumprimento é uma componente da probabilidade de 
incumprimento (PD) que afecta tanto a mensuração da ECL como a identificação de um 
aumento significativo do risco de crédito.

O Banco considera os seguintes eventos como evidências de incumprimento:
i. o mutuário está vencido há mais de 90 dias em qualquer obrigação de crédito
relevante para o Banco; ou
ii. é improvável que o mutuário pague integralmente suas obrigações de crédito ao
Banco.

A definição de incumprimento é apropriadamente adaptada para reflectir características de 
diferentes tipos de activos. Os descobertos são considerados como vencidos uma vez que o 
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que o valor actual em dívida.

O Banco desreconhece um activo financeiro somente quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo expiram (incluindo a expiração resultante de uma modificação com 
termos substancialmente diferentes), ou quando o activo financeiro e substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do activo são transferidos para outra entidade. Se 
o Banco não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da
propriedade e continuar a controlar o activo transferido, o Banco reconhece sua participação
retida no activo e um passivo associado para os valores que poderá ter de pagar. Se o Banco
retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade de um activo financeiro
transferido, o Banco continua a reconhecer o activo financeiro e também reconhece um
empréstimo garantido pelos recursos recebidos.

No momento do writte off de um activo financeiro na sua totalidade, a diferença entre o valor 
contabilístico do activo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho/perda 
acumulado que tinha sido reconhecido no rendimento integral e acumulado nos capitais 
próprios é reconhecido em resultados, com a exceção do investimento de capital designado 
conforme mensurado ao justo valor através do rendimento integral, onde o ganho/perda 
acumulada anteriormente reconhecida no rendimento integral não é subsequentemente 
reclassificado no resultado.

Imparidades

O modelo de imparidade do Banco toma em consideração as perdas de crédito esperados 
(ECL) e é aplicado aos seguintes instrumentos financeiros: activos financeiros classificados 
como instrumentos de dívida e compromissos e garantias financeiras emitidas. Os 
instrumentos sujeitos a imparidade são divididos em três estágios, tendo em conta a 
amplitude da deterioração do crédito desde o seu registo inicial:
- Estágio 1: abrange activos sem degradação significativa de risco de crédito desde o
reconhecimento inicial. Neste caso, a imparidade reflecte perdas de crédito esperadas
resultantes de probabilidade de incumprimento que poderão ocorrer nos 12 meses seguintes 
à data de reporte. Para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, as perdas de
crédito esperadas correspondem à maturidade remanescente.
- Estágio 2: instrumentos em que se considera que ocorreu um aumento significativo do
risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas para os quais ainda não existe evidência
objectiva de imparidade. Neste caso, as perdas de crédito esperadas baseiam-se na PD do
período de vida útil, ou seja, representa a probabilidade de incumprimento que ocorra pelo
remanescente período da vida útil estimado do activo financeiro.
- Estágio 3: instrumentos financeiros para os quais existe evidência objectiva de
imparidade como resultado de eventos que resultaram em perdas. À semelhança do estágio
2, a PD corresponde a perdas esperadas de crédito durante a vida útil do activo financeiro. As
operações reestruturadas são consideradas no estágio 3.

O apuramento da perda esperada baseia-se em informações históricas e actuais e requer 
decisões de gestão, estimativas e pressupostos, particularmente nos seguintes domínios: 
avaliação da existência de um aumento significativo do risco desde o momento de 
reconhecimento inicial e incorporação da informação forward looking no cálculo da ECL.

As ECL reflectem o valor actual de todas as insuficiências de fluxos de caixa relacionadas com 
cenários de incumprimento sejam eles (i) nos doze meses seguintes, ou (ii) ao longo da vida 
útil esperada de um instrumento financeiro, dependendo da deterioração do crédito desde o 
seu registo inicial. No entanto, a ECL é determinada através da multiplicação da probabilidade 
de incumprimento (probability of default – PD) e perda dado o incumprimento (loss given 
default – LGD).

Os parâmetros da ECL (PD e LGD) são determinados através de modelos estatísticos internos, 
e outros dados históricos relevantes, sendo que, para a sua determinação toma-se em 
consideração o seguinte:
- As PD são determinadas através de um modelo estatístico que toma em consideração
informação quantitativa e qualitativa do mutuário. O Banco toma em consideração a
performance e incumprimento das exposições de risco de crédito e efectua uma análise por
tipos de clientes e produtos, sendo que, os PD´s são atribuídos em função do risco específico
de cada mutuário.

O Banco estima os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas de recuperação após a 
entrada em incumprimento das contrapartes. O modelo de LGD considera os colaterais 
associados aos financiamentos, o sector de actividade, o tempo de incumprimento, bem 
como os custos de recuperação. Na determinação da LGD, o Banco considera apenas 
colaterais que se apresentam na forma tangível (imoveis habitacionais ou comerciais, 
equipamentos, valores monetários, Obrigações de tesouro e Bilhetes de tesouro), 
excluindo-se deste modo, colaterais que se apresentem na forma de cartas conforto, 
livranças, avales, entre outros.

Definição de incumprimento

A definição de incumprimento é usada na mensuração da quantia de perdas de crédito 
esperadas (ECL) e na determinação se a provisão para perdas é baseada em ECL de 12 meses 
ou na vida útil do activo, pois o incumprimento é uma componente da probabilidade de 
incumprimento (PD) que afecta tanto a mensuração da ECL como a identificação de um 
aumento significativo do risco de crédito.

O Banco considera os seguintes eventos como evidências de incumprimento:
i. o mutuário está vencido há mais de 90 dias em qualquer obrigação de crédito
relevante para o Banco; ou
ii. é improvável que o mutuário pague integralmente suas obrigações de crédito ao
Banco.

A definição de incumprimento é apropriadamente adaptada para reflectir características de 
diferentes tipos de activos. Os descobertos são considerados como vencidos uma vez que o 
cliente tenha excedido o limite estabelecido ou tenha sido informado de um limite menor do 
que o valor actual em dívida.

quaisquer custos de transacção na aquisição, bem com as comissões e os custos que são parte 
integrante da taxa de juro efectiva. As comissões de originação e de serviço são ambas 
consideradas parte integrante da taxa de juro efectiva. As comissões de originação são 
adicionadas ao montante da dívida original e incluídas na mensuração inicial do empréstimo.
As perdas de crédito esperadas são calculadas através da utilização de uma metodologia 
apropriada de imparidade.

Os passivos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado usando o método da taxa de juro efectiva.

Reclassificação entre categorias de activos financeiros

Se o modelo de negócios sob o qual o Banco detém activos financeiros alterar, os activos 
financeiros afectados são reclassificados. Os requisitos de classificação e mensuração 
relacionados com a nova categoria aplicam-se prospectivamente a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro após a mudança no modelo de negócios que resulta na reclassificação dos 
activos financeiros do Banco. Durante o exercício financeiro actual e o período contabilístico 
anterior, não houve alteração no modelo de negócios sob o qual o Banco detém activos 
financeiros e consequentemente não ocorreram quaisquer reclassificações. As mudanças nos 
fluxos de caixa contratuais são consideradas na política contabilística de Modificação e 
desreconhecimento de activos financeiros descrita abaixo.

Modificação e desreconhecimento de activos financeiros

Uma modificação de um activo financeiro ocorre quando os termos contratuais que regem os 
fluxos de caixa de um activo financeiro são renegociados ou modificados entre o reconhecimento 
inicial e o vencimento do activo financeiro. Uma modificação afecta a quantia e/ou a época dos 
fluxos de caixa contratuais, imediatamente ou numa data futura. Adicionalmente, a introdução ou 
ajuste de cláusulas restrictivas de um empréstimo existente constitui uma modificação, mesmo 
que essas cláusulas novas ou ajustadas não afectem os fluxos de caixa imediatamente, mas 
possam afectar os fluxos de caixa dependendo do cumprimento ou não dos termos acordados.
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O Banco renegocia empréstimos a clientes com dificuldades financeiras para maximizar a 

extensão do vencimento do empréstimo, mudanças na periodicidade dos fluxos de caixa do 
empréstimo (capital e amortização de juros) e redução no montante dos fluxos de caixa devidos 

Quando um activo financeiro é modificado, o Banco avalia se essa modificação resulta em 
desreconhecimento. De acordo com a política do Banco, uma modificação resulta no 

os termos modificados são substancialmente diferentes dos termos contratuais originais, o Banco 
considera factores qualitativos, como fluxos de caixa contratuais após a modificação, alteração da 

alterações na taxa de juros, data de vencimento e cláusulas restrictivas. Se estes não indicarem 
claramente uma modificação substancial, é realizada uma avaliação quantitativa para comparar o 
valor presente dos fluxos de caixa contratuais remanescentes sob os termos originais com os 
fluxos de caixa contratuais sob os termos revistos, sendo ambos os montantes descontados à taxa 
efectiva original. Se a diferença no valor presente for superior a 90%, o Banco considera que a 
modificação é substancialmente diferente, levando ao desreconhecimento do activo.

No caso em que o activo financeiro é desreconhecido, a provisão para perdas por imparidade (ECL) 

financeiro gerará a um ganho ou perda no desreconhecimento. O novo activo financeiro terá uma 

empréstimo é reconhecido com um desconto significativo em relação ao seu valor nominal 
revisto, pois permanece um alto risco de incumprimento que não foi reduzido pela modificação. O 
Banco monitora o risco de crédito dos activos financeiros modificados ao avaliar informações 

Quando os termos contratuais de um activo financeiro são modificados e a modificação não 
resulta em desreconhecimento, o Banco determina se o risco de crédito do activo financeiro 
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial comparando:

base nos dados no seu reconhecimento inicial e nos termos contratuais originais; 
- Com a PD remanescente na data de relato financeiro com base nos termos modificados.

Para activos financeiros modificados como parte da política de tolerância do Banco, onde a 
modificação não resultou em desreconhecimento, a estimativa de PD reflecte a capacidade do 
Banco de cobrar os fluxos de caixa modificados levando em conta a experiência anterior do Banco, 

mutuário em relação aos termos contratuais modificados. Se o risco de crédito permanecer 
significativamente mais alto do que o esperado no reconhecimento inicial, a provisão para perdas 

modificação, levando a uma reversão do aumento significativo anterior no risco de crédito.

Quando uma modificação não leva ao desreconhecimento, o Banco calcula o ganho / perda de 
modificação comparando o valor contabilístico bruto antes e depois da modificação (excluindo a 
provisão ECL). Em seguida, o Banco mede a ECL para o activo modificado, onde os fluxos de caixa 
esperados provenientes do activo financeiro modificado são incluídos no cálculo das deficiências 

As PDs utilizadas são forward-looking e o Banco utiliza as mesmas metodologias e dados 
utilizados para mensurar a provisão para perdas estimadas de crédito (ECL).

Os factores qualitativos que indicam aumento significativo no risco de crédito são reflectidos 
nos modelos de PD em tempo útil. No entanto, o Banco ainda considera separadamente 
alguns factores qualitativos para avaliar se o risco de crédito aumentou significativamente. 
Para empréstimos corporativos, há um enfoque particular em activos incluídos numa “lista de 
observação”, objecto de monitorização regular.

Dado que um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial é uma 
medida relativa, uma dada mudança na PD será mais significativa para um instrumento 
financeiro com uma PD inicial mais baixa do que comparado a um instrumento financeiro com 
uma PD mais alta.

Há um back-stop quando um activo fica 30 dias em mora, sendo que nesses casos o Banco 
considera que ocorreu um aumento significativo no risco de crédito e o activo passa para o 
estágio 2 no modelo de imparidade, ou seja, a provisão para perdas é medida como ECL 
vitalícia.

b) Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, sendo a moeda funcional do 
Banco e de apresentação. Transacções em moeda estrangeira são reconhecidas à taxa de 
câmbio à data de transacção. Os activos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são reconhecidos à taxa de câmbio média diária divulgada pelo Banco de 
Moçambique à data de balanço. As diferenças de câmbio são reconhecidas em resultados no 
período a que respeitam. Activos e passivos não monetários denominados em moeda 
estrangeira que sejam determinados pelo seu custo histórico, são convertíveis à taxa de 
câmbio em vigor na data da transacção.

O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da 
moeda funcional no início do ano, ajustado por juros e pagamentos efectivos durante o ano, e 
o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio à vista no final do ano. Activos e
passivos não monetários que são mensurados pelo justo valor em moeda estrangeira são
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio da data em que o justo valor é
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em
moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio à vista na data da transacção.

 As diferenças em moeda estrangeira resultantes da conversão são reconhecidas em 
resultados.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, as taxas de câmbio utilizadas para a conversão de saldos 
relevantes, denominados em moeda estrangeira são as seguintes:

c) Passivos financeiros e instrumentos de capitais próprios

Os instrumentos de dívida e de capital próprio emitidos são classificados como passivos 
financeiros ou como capital próprio de acordo com a substância do acordo contratual.

Um passivo financeiro é uma obrigação contratual de entregar dinheiro ou outro activo 
financeiro ou de trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em 
condições que sejam potencialmente desfavoráveis para o Banco ou um contrato que será ou 
possa ser liquidado com instrumentos de capital próprio do Banco e é um contrato não 
derivativo pelo qual o Banco é ou pode ser obrigado a entregar um número variável de 
instrumentos de capital próprio, ou um contrato derivativo sobre os capitais próprios líquidos 
que pode ser liquidado pela troca de uma quantia fixa em dinheiro (ou outro activo financeiro) 
por um número fixo de instrumentos de capital próprio do Banco.

Instrumentos de capital próprio

Um instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencia uma participação 
residual nos activos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Os 
instrumentos de capital próprio emitidos pelo Banco são reconhecidos pelos recursos 
recebidos, líquidos dos custos directos de emissão.

A recompra dos próprios instrumentos de capital do Banco é reconhecida e deduzida 
directamente no capital próprio. Nenhum ganho/perda é reconhecido no resultado na 
compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios instrumentos de capital próprio do 
Banco.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados como passivos financeiros ao justo valor através de 
resultados ou passivos financeiros ao custo amortizado.

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Os passivos financeiros são classificados ao justo valor através de resultados quando são (i) 
detidos para negociação, ou (ii) designados como ao justo valor através de resultados.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

i. Foi incorrido principalmente para recomprá-lo no curto prazo; ou

ii. No reconhecimento inicial, faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Banco administra em conjunto e tem um padrão real recente de obtenção
de lucros a curto prazo; ou

iii. É um derivativo que não é designado e efectivo como instrumento de cobertura.
Um passivo financeiro não mantido para negociação ou contraprestação contingente que
pode ser pago por um adquirente como parte de uma combinação de negócios pode ser
designado como justo valor através de resultados no reconhecimento inicial se:

• tal designação elimina ou reduz significativamente uma inconsistência de mensuração
ou reconhecimento que de outra forma surgiria; ou
• o passivo financeiro faz parte de um grupo de activos financeiros ou passivos
financeiros ou ambos, cujo desempenho é avaliado com base no justo valor, de acordo com a
gestão de risco documentada do Grupo ou estratégia de investimento, e informações sobre o 
agrupamento são fornecidas internamente nessa base; ou
� faz parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos, sendo que a
IFRS 9 permite que todo o contrato híbrido (combinado) seja designado como justo valor
através de resultados.
Os ganhos/perdas de passivos financeiros ao justo valor resultantes de nova mensuração são
reconhecidos em resultados, na medida em que não fazem parte de uma relação de
cobertura designada. O ganho / perda líquido reconhecido em resultados inclui os juros pagos 
sobre o passivo financeiro.

Outros passivos financeiros

Outros passivos financeiros, incluindo depósitos e empréstimos, são inicialmente 
mensurados ao justo valor, líquidos dos custos da transação. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juro 
efectiva.

O método da taxa de juro efectiva consiste em calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e reconhecer a despesa de juros pelo período relevante. A taxa de juro efectiva é a 
taxa que desconta exactamente os pagamentos de caixa futuros estimados ao longo da vida 
esperada do passivo financeiro, ou, quando apropriado, por um período mais curto, para o 
valor contabilístico líquido no reconhecimento inicial.

Desreconhecimento de passivos financeiros

Dólar Americano (USD)

Rand Sul Africano (ZAR)

63,83

4,02

74,90

5.11

2021 2020

A taxa de juro efectiva é a taxa de desconto dos fluxos de caixa futuros estimados ao longo da 
vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, num período mais curto, para 
o valor contabilístico do activo ou passivo financeiro. Os fluxos de caixa futuros são estimados 

específico, os custos de transacção e todos os outros prémios ou descontos. Para os activos 
financeiros ao justo valor através de resultados, os custos de transacção são reconhecidos no 

contabilístico bruto de activos financeiros (ou seja, ao custo amortizado do activo financeiro 

financeiros. Para os activos financeiros com perda de imparidade, o rendimento de juros é 
calculado aplicando-se a taxa de juro efectiva ao custo amortizado dos activos financeiros com 

esperadas de crédito (ECLs)). Para activos financeiros originados ou comprados com redução 
no valor recuperável de crédito, a taxa de juro efectiva reflecte as ECLs na determinação dos 
fluxos de caixa futuros que se espera que sejam recebidos do activo financeiro.

quando é improvável que resultem num acordo de empréstimo específico, e comissões na 

Caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos de caixa, 

maturidades até três meses, mensurados ao custo amortizado (Nota 28).

fiabilidade.

útil estimada dos bens, assim como do seu valor residual. Os valores residuais dos activos, 
assim como as vidas úteis dos activos e os critérios de amortização são ajustados, se 
necessário, à data de encerramento da posição financeira. As vidas úteis estimadas são as 
seguintes: 

O Banco efectua regularmente a análise da adequacidade da vida útil estimada dos seus 
activos tangíveis. Alterações na vida útil esperada dos activos são reconhecidas através da 

Periodicamente, são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade 
em activos tangíveis. Sempre que o valor líquido dos activos exceda o valor recuperável 

procede à reversão das perdas por imparidade caso, subsequentemente, se verifique um 

económicos futuros, e pode fiavelmente mensurar os custos para completar o 

Ao avaliar se é improvável que o mutuário pague as suas obrigações de crédito, o Banco tem 
em conta indicadores qualitativos e quantitativos. As informações avaliadas dependem do tipo 
de activo, como seja, por exemplo, o indicador qualitativo de incumprimento de cláusulas 
contratuais associadas ao negócio de clientes empresa, o qual geralmente não é aplicável para 
empréstimos de retalho. Indicadores quantitativos, como sejam o atraso no pagamento do 
serviço de dívida e o não pagamento de outras obrigações por parte do mutuário no sector 
financeiro Moçambicano, são elementos fundamentais nessa análise. O Banco utiliza uma 
variedade de fontes de informação para avaliar o incumprimento, que são desenvolvidas 
internamente ou obtidas de fontes externas.

Aumento significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros, compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão sujeitos aos requisitos de imparidade para avaliar se 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo 
se houve uma redução do valor recuperável. Se tiver ocorrido um aumento significativo no 
risco de crédito, o Banco irá mensurar a provisão para perdas com base no prazo remanescente 
ao invés da ECL de 12 meses.

Ao avaliar se o risco de crédito de um instrumento financeiro aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial, o Banco compara o risco de ocorrência de um incumprimento 
no instrumento financeiro na data do balanço com base no prazo residual do instrumento. Ao 
fazer essa avaliação, o Banco considera informações quantitativas e qualitativas que sejam 
razoáveis e sustentáveis, incluindo a experiência histórica e as informações prospectivas que 
estão disponíveis, incluindo estimativas futuras.

Múltiplos cenários económicos formam a base para determinar a probabilidade de 
incumprimento (PD) no reconhecimento inicial e nas datas subsequentes. Cenários 
económicos diferentes levarão a uma probabilidade diferente de incumprimento. A 
ponderação desses diferentes cenários forma a base de uma probabilidade média ponderada 
de incumprimento que é usada para determinar se o risco de crédito aumentou 
significativamente.

Para empréstimos de clientes empresa, as informações prospectivas incluem as perspectivas 
futuras das indústrias nas quais as contrapartes do Banco operam, obtidas de relatórios 
económicos de especialistas, analistas financeiros, órgãos governamentais, grupos de reflexão 
relevantes e outras organizações similares, bem como a consideração de vários 
departamentos internos e fontes externas de informações económicas reais e previstas. Para 
o retalho, as informações prospectivas de empréstimos incluem as mesmas previsões
económicas que os empréstimos corporativos com previsões adicionais de indicadores
económicos locais, particularmente para regiões com concentração em determinadas
indústrias, bem como informações geradas internamente sobre o comportamento de
pagamento de clientes.

O Banco atribui às suas contrapartes um nível de risco de crédito interno em função da 
avaliação da sua qualidade de crédito. A informação quantitativa é um indicador primário de 
aumento significativo no risco de crédito e é baseada na mudança da PD ao longo da vida do 
instrumento financeiro comparando:

i. A PD remanescente da vida do instrumento na data do balanço; com
ii. A PD do prazo residual do instrumento no momento actual, estimada com base em
factos e circunstâncias do momento do reconhecimento inicial da exposição.

Ao avaliar se é improvável que o mutuário pague as suas obrigações de crédito, o Banco tem 
em conta indicadores qualitativos e quantitativos. As informações avaliadas dependem do tipo 
de activo, como seja, por exemplo, o indicador qualitativo de incumprimento de cláusulas 
contratuais associadas ao negócio de clientes empresa, o qual geralmente não é aplicável para 
empréstimos de retalho. Indicadores quantitativos, como sejam o atraso no pagamento do 
serviço de dívida e o não pagamento de outras obrigações por parte do mutuário no sector 
financeiro Moçambicano, são elementos fundamentais nessa análise. O Banco utiliza uma 
variedade de fontes de informação para avaliar o incumprimento, que são desenvolvidas 
internamente ou obtidas de fontes externas.

Aumento significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros, compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão sujeitos aos requisitos de imparidade para avaliar se 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo 
se houve uma redução do valor recuperável. Se tiver ocorrido um aumento significativo no 
risco de crédito, o Banco irá mensurar a provisão para perdas com base no prazo remanescente 
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incumprimento (PD) no reconhecimento inicial e nas datas subsequentes. Cenários 
económicos diferentes levarão a uma probabilidade diferente de incumprimento. A 
ponderação desses diferentes cenários forma a base de uma probabilidade média ponderada 
de incumprimento que é usada para determinar se o risco de crédito aumentou 
significativamente.

Para empréstimos de clientes empresa, as informações prospectivas incluem as perspectivas 
futuras das indústrias nas quais as contrapartes do Banco operam, obtidas de relatórios 
económicos de especialistas, analistas financeiros, órgãos governamentais, grupos de reflexão 
relevantes e outras organizações similares, bem como a consideração de vários 
departamentos internos e fontes externas de informações económicas reais e previstas. Para 
o retalho, as informações prospectivas de empréstimos incluem as mesmas previsões
económicas que os empréstimos corporativos com previsões adicionais de indicadores
económicos locais, particularmente para regiões com concentração em determinadas
indústrias, bem como informações geradas internamente sobre o comportamento de
pagamento de clientes.

O Banco atribui às suas contrapartes um nível de risco de crédito interno em função da 
avaliação da sua qualidade de crédito. A informação quantitativa é um indicador primário de 
aumento significativo no risco de crédito e é baseada na mudança da PD ao longo da vida do 
instrumento financeiro comparando:

i. A PD remanescente da vida do instrumento na data do balanço; com
ii. A PD do prazo residual do instrumento no momento actual, estimada com base em
factos e circunstâncias do momento do reconhecimento inicial da exposição.

Ao avaliar se é improvável que o mutuário pague as suas obrigações de crédito, o Banco tem 
em conta indicadores qualitativos e quantitativos. As informações avaliadas dependem do tipo 
de activo, como seja, por exemplo, o indicador qualitativo de incumprimento de cláusulas 
contratuais associadas ao negócio de clientes empresa, o qual geralmente não é aplicável para 
empréstimos de retalho. Indicadores quantitativos, como sejam o atraso no pagamento do 
serviço de dívida e o não pagamento de outras obrigações por parte do mutuário no sector 
financeiro Moçambicano, são elementos fundamentais nessa análise. O Banco utiliza uma 
variedade de fontes de informação para avaliar o incumprimento, que são desenvolvidas 
internamente ou obtidas de fontes externas.

Aumento significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros, compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão sujeitos aos requisitos de imparidade para avaliar se 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo 
se houve uma redução do valor recuperável. Se tiver ocorrido um aumento significativo no 
risco de crédito, o Banco irá mensurar a provisão para perdas com base no prazo remanescente 
ao invés da ECL de 12 meses.

Ao avaliar se o risco de crédito de um instrumento financeiro aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial, o Banco compara o risco de ocorrência de um incumprimento 
no instrumento financeiro na data do balanço com base no prazo residual do instrumento. Ao 
fazer essa avaliação, o Banco considera informações quantitativas e qualitativas que sejam 
razoáveis e sustentáveis, incluindo a experiência histórica e as informações prospectivas que 
estão disponíveis, incluindo estimativas futuras.

Múltiplos cenários económicos formam a base para determinar a probabilidade de 
incumprimento (PD) no reconhecimento inicial e nas datas subsequentes. Cenários 
económicos diferentes levarão a uma probabilidade diferente de incumprimento. A 
ponderação desses diferentes cenários forma a base de uma probabilidade média ponderada 
de incumprimento que é usada para determinar se o risco de crédito aumentou 
significativamente.

Para empréstimos de clientes empresa, as informações prospectivas incluem as perspectivas 
futuras das indústrias nas quais as contrapartes do Banco operam, obtidas de relatórios 
económicos de especialistas, analistas financeiros, órgãos governamentais, grupos de reflexão 
relevantes e outras organizações similares, bem como a consideração de vários 
departamentos internos e fontes externas de informações económicas reais e previstas. Para 
o retalho, as informações prospectivas de empréstimos incluem as mesmas previsões
económicas que os empréstimos corporativos com previsões adicionais de indicadores
económicos locais, particularmente para regiões com concentração em determinadas
indústrias, bem como informações geradas internamente sobre o comportamento de
pagamento de clientes.

O Banco atribui às suas contrapartes um nível de risco de crédito interno em função da 
avaliação da sua qualidade de crédito. A informação quantitativa é um indicador primário de 
aumento significativo no risco de crédito e é baseada na mudança da PD ao longo da vida do 
instrumento financeiro comparando:

i. A PD remanescente da vida do instrumento na data do balanço; com
ii. A PD do prazo residual do instrumento no momento actual, estimada com base em
factos e circunstâncias do momento do reconhecimento inicial da exposição.

Ao avaliar se é improvável que o mutuário pague as suas obrigações de crédito, o Banco tem 
em conta indicadores qualitativos e quantitativos. As informações avaliadas dependem do tipo 
de activo, como seja, por exemplo, o indicador qualitativo de incumprimento de cláusulas 
contratuais associadas ao negócio de clientes empresa, o qual geralmente não é aplicável para 
empréstimos de retalho. Indicadores quantitativos, como sejam o atraso no pagamento do 
serviço de dívida e o não pagamento de outras obrigações por parte do mutuário no sector 
financeiro Moçambicano, são elementos fundamentais nessa análise. O Banco utiliza uma 
variedade de fontes de informação para avaliar o incumprimento, que são desenvolvidas 
internamente ou obtidas de fontes externas.

Aumento significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros, compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão sujeitos aos requisitos de imparidade para avaliar se 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo 
se houve uma redução do valor recuperável. Se tiver ocorrido um aumento significativo no 
risco de crédito, o Banco irá mensurar a provisão para perdas com base no prazo remanescente 
ao invés da ECL de 12 meses.

Ao avaliar se o risco de crédito de um instrumento financeiro aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial, o Banco compara o risco de ocorrência de um incumprimento 
no instrumento financeiro na data do balanço com base no prazo residual do instrumento. Ao 
fazer essa avaliação, o Banco considera informações quantitativas e qualitativas que sejam 
razoáveis e sustentáveis, incluindo a experiência histórica e as informações prospectivas que 
estão disponíveis, incluindo estimativas futuras.

Múltiplos cenários económicos formam a base para determinar a probabilidade de 
incumprimento (PD) no reconhecimento inicial e nas datas subsequentes. Cenários 
económicos diferentes levarão a uma probabilidade diferente de incumprimento. A 
ponderação desses diferentes cenários forma a base de uma probabilidade média ponderada 
de incumprimento que é usada para determinar se o risco de crédito aumentou 
significativamente.

Para empréstimos de clientes empresa, as informações prospectivas incluem as perspectivas 
futuras das indústrias nas quais as contrapartes do Banco operam, obtidas de relatórios 
económicos de especialistas, analistas financeiros, órgãos governamentais, grupos de reflexão 
relevantes e outras organizações similares, bem como a consideração de vários 
departamentos internos e fontes externas de informações económicas reais e previstas. Para 
o retalho, as informações prospectivas de empréstimos incluem as mesmas previsões
económicas que os empréstimos corporativos com previsões adicionais de indicadores
económicos locais, particularmente para regiões com concentração em determinadas
indústrias, bem como informações geradas internamente sobre o comportamento de
pagamento de clientes.

O Banco atribui às suas contrapartes um nível de risco de crédito interno em função da 
avaliação da sua qualidade de crédito. A informação quantitativa é um indicador primário de 
aumento significativo no risco de crédito e é baseada na mudança da PD ao longo da vida do 
instrumento financeiro comparando:

i. A PD remanescente da vida do instrumento na data do balanço; com
ii. A PD do prazo residual do instrumento no momento actual, estimada com base em
factos e circunstâncias do momento do reconhecimento inicial da exposição.

O Banco desreconhece os passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações do 

passivo financeiro desreconhecido e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida em 

financeiro original e o reconhecimento de um novo passivo financeiro.

Da mesma forma, o Banco contabiliza a modificação substancial dos termos de um passivo 
existente ou parte dele como extinção do passivo financeiro original e o reconhecimento de 

presente descontado dos fluxos de caixa sob os novos termos, incluindo quaisquer taxas pagas 

menos 10% diferente do valor presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo 
financeiro original.

O custo amortizado de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo qual o activo 
financeiro ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial, deduzido dos 

O Banco procede à mensuração dos instrumentos financeiros ao justo valor à data de balanço. 

assume que a transacção de venda do activo ou de transferência do passivo se realiza:

• No mercado principal desse activo ou passivo; ou

A mensuração pelo justo valor de um activo não-financeiro tem em consideração a capacidade 

circunstâncias e para os quais existam dados suficientes para mensurar o justo valor, 

financeiras encontram-se reconhecidos de acordo com a hierarquia do justo valor, abaixo 
descrita, baseado no mais baixo nível de inputs para a mensuração do justo valor:

• Nível 3 - Justo valor dos activos e passivos é determinado com base em inputs que não 

financeiras, o Banco determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia do justo 

f) Garantias financeiras (IAS 37)
No decorrer da sua actividade corrente, o Banco concede garantias financeiras, tais como 

e divulgadas como passivos contingentes (Nota 33).

O rédito é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para o 
Banco e esses benefícios possam ser fiavelmente mensuráveis. O reconhecimento de rédito 
obedece aos seguintes critérios por rubrica:

Os rendimentos e gastos de juros para todos os instrumentos financeiros, excepto aqueles 
classificados como mantidos para negociação ou aqueles mensurados ou designados ao justo 

instrumentos financeiros mensurados ao justo valor através dos resultados são incluídos no 

amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo 

constantes ao longo da vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo esteja 
disponível para uso. A vida útil estimada do software é de 3 a 4 anos.

k) Imparidade de activos não financeiros

alterem o valor contabilístico de um activo não financeiro, se existe evidência objeciva de 
imparidade. Se tais indicações existem, ou quando o teste anual da imparidade para um activo 
é exigido, o Banco estima o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de um activo 

ou a recuperar das autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada para calcular o montante 
é a que se encontra em vigor à data da posição financeira.

rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 

entre a base fiscal dos activos e passivos e a sua correspondente base contabilística. Os 

tributáveis, excepto:

tributável ou perda, e;

em filiais e associadas, são reconhecidos passivos por impostos diferidos quando a 

dedutíveis, créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais (Nota 9), na medida em que seja 

o reporte de créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais não utilizados possam ser 

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera 

base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substancialmente 

mesma autoridade fiscal.

obrigação presente legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é 

provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflicta as avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro 
e, eventualmente, os riscos específicos para o passivo.

A contabilização das locações segue o disposto na NIRF 16- Locações, que estabelece os 

são significativos para o Banco.

custo de depreciação para os activos que correspondem ao direito de uso e um custo financeiro 
de juros sobre o passivo de locação. O Banco inclui os pagamentos devidos no âmbito do contrato 

Em 31 de Dezembro de 2021 existiam novas normas e alterações cuja data de entrada em vigor 
é em ou após 1 de Janeiro de 2022. O Banco espera adoptá-las após a sua entrada em vigor:

 • IFRS 1 Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro - 
Alterações resultantes das melhorias anuais das normas IFRS 2018–2020 (subsidiária como 
adotante pela primeira vez, data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 3 Concentrações de actividades empresariais - Alterações actualizando uma 
referência à estrutura conceptual (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 4 Contratos de seguro - Alterações relativas à data de expiração da abordagem de 
diferimento (a data de expiração fixa para a isenção temporária na IFRS 4 para aplicação da IFRS 
9 é agora 1 de Janeiro de 2023);
• IFRS 17 Contratos de seguro - Alterações para tratar de preocupações e desafios de 
implementação que foram identificados após a publicação da IFRS 17 (inclui um diferimento da 
data de vigência para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 1 Apresentação de demonstrações financeiras – (i) Alterações relativas à classificação
de passivos (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (ii) Alteração para diferir a data efectiva das 
alterações de Janeiro de 2020 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (iii) Alterações relativas à 
divulgação das políticas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros - Alterações 
relativas à definição de estimativas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 12 Impostos sobre o rendimento - Alterações relativas a impostos diferidos sobre 
locações e obrigações de desmantelamento (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 16 Activos tangíveis - Alterações que proíbem uma empresa de deduzir do custo do 
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O Banco renegocia empréstimos a clientes com dificuldades financeiras para maximizar a 

extensão do vencimento do empréstimo, mudanças na periodicidade dos fluxos de caixa do 
empréstimo (capital e amortização de juros) e redução no montante dos fluxos de caixa devidos 

Quando um activo financeiro é modificado, o Banco avalia se essa modificação resulta em 
desreconhecimento. De acordo com a política do Banco, uma modificação resulta no 

os termos modificados são substancialmente diferentes dos termos contratuais originais, o Banco 
considera factores qualitativos, como fluxos de caixa contratuais após a modificação, alteração da 

alterações na taxa de juros, data de vencimento e cláusulas restrictivas. Se estes não indicarem 
claramente uma modificação substancial, é realizada uma avaliação quantitativa para comparar o 
valor presente dos fluxos de caixa contratuais remanescentes sob os termos originais com os 
fluxos de caixa contratuais sob os termos revistos, sendo ambos os montantes descontados à taxa 
efectiva original. Se a diferença no valor presente for superior a 90%, o Banco considera que a 
modificação é substancialmente diferente, levando ao desreconhecimento do activo.

No caso em que o activo financeiro é desreconhecido, a provisão para perdas por imparidade (ECL) 

financeiro gerará a um ganho ou perda no desreconhecimento. O novo activo financeiro terá uma 

empréstimo é reconhecido com um desconto significativo em relação ao seu valor nominal 
revisto, pois permanece um alto risco de incumprimento que não foi reduzido pela modificação. O 
Banco monitora o risco de crédito dos activos financeiros modificados ao avaliar informações 

Quando os termos contratuais de um activo financeiro são modificados e a modificação não 
resulta em desreconhecimento, o Banco determina se o risco de crédito do activo financeiro 
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial comparando:

base nos dados no seu reconhecimento inicial e nos termos contratuais originais; 
- Com a PD remanescente na data de relato financeiro com base nos termos modificados.

Para activos financeiros modificados como parte da política de tolerância do Banco, onde a 
modificação não resultou em desreconhecimento, a estimativa de PD reflecte a capacidade do 
Banco de cobrar os fluxos de caixa modificados levando em conta a experiência anterior do Banco, 

mutuário em relação aos termos contratuais modificados. Se o risco de crédito permanecer 
significativamente mais alto do que o esperado no reconhecimento inicial, a provisão para perdas 

modificação, levando a uma reversão do aumento significativo anterior no risco de crédito.

Quando uma modificação não leva ao desreconhecimento, o Banco calcula o ganho / perda de 
modificação comparando o valor contabilístico bruto antes e depois da modificação (excluindo a 
provisão ECL). Em seguida, o Banco mede a ECL para o activo modificado, onde os fluxos de caixa 
esperados provenientes do activo financeiro modificado são incluídos no cálculo das deficiências 

Os factores qualitativos que indicam aumento significativo no risco de crédito são reflectidos 
nos modelos de PD em tempo útil. No entanto, o Banco ainda considera separadamente 
alguns factores qualitativos para avaliar se o risco de crédito aumentou significativamente. 

Dado que um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial é uma 
medida relativa, uma dada mudança na PD será mais significativa para um instrumento 
financeiro com uma PD inicial mais baixa do que comparado a um instrumento financeiro com 

Há um back-stop quando um activo fica 30 dias em mora, sendo que nesses casos o Banco 
considera que ocorreu um aumento significativo no risco de crédito e o activo passa para o 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, sendo a moeda funcional do 

câmbio à data de transacção. Os activos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são reconhecidos à taxa de câmbio média diária divulgada pelo Banco de 
Moçambique à data de balanço. As diferenças de câmbio são reconhecidas em resultados no 

câmbio em vigor na data da transacção.

o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio à vista no final do ano. Activos e 

convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio da data em que o justo valor é 

moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio à vista na data da transacção.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, as taxas de câmbio utilizadas para a conversão de saldos 
relevantes, denominados em moeda estrangeira são as seguintes:

 c) Passivos financeiros e instrumentos de capitais próprios

Os instrumentos de dívida e de capital próprio emitidos são classificados como passivos 
financeiros ou como capital próprio de acordo com a substância do acordo contratual.

Um passivo financeiro é uma obrigação contratual de entregar dinheiro ou outro activo 
financeiro ou de trocar activos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em 

derivativo pelo qual o Banco é ou pode ser obrigado a entregar um número variável de 

que pode ser liquidado pela troca de uma quantia fixa em dinheiro (ou outro activo financeiro) 
por um número fixo de instrumentos de capital próprio do Banco.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados como passivos financeiros ao justo valor através de 
resultados ou passivos financeiros ao custo amortizado.

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Os passivos financeiros são classificados ao justo valor através de resultados quando são (i) 

Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

i. Foi incorrido principalmente para recomprá-lo no curto prazo; ou

ii. No reconhecimento inicial, faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros 
identificados que o Banco administra em conjunto e tem um padrão real recente de obtenção 
de lucros a curto prazo; ou

Um passivo financeiro não mantido para negociação ou contraprestação contingente que 

designado como justo valor através de resultados no reconhecimento inicial se:

• tal designação elimina ou reduz significativamente uma inconsistência de mensuração 
ou reconhecimento que de outra forma surgiria; ou
• o passivo financeiro faz parte de um grupo de activos financeiros ou passivos
financeiros ou ambos, cujo desempenho é avaliado com base no justo valor, de acordo com a 

agrupamento são fornecidas internamente nessa base; ou

IFRS 9 permite que todo o contrato híbrido (combinado) seja designado como justo valor 

Os ganhos/perdas de passivos financeiros ao justo valor resultantes de nova mensuração são 

sobre o passivo financeiro.

Outros passivos financeiros

Outros passivos financeiros, incluindo depósitos e empréstimos, são inicialmente 
mensurados ao justo valor, líquidos dos custos da transação. Outros passivos financeiros são 

financeiro e reconhecer a despesa de juros pelo período relevante. A taxa de juro efectiva é a 

esperada do passivo financeiro, ou, quando apropriado, por um período mais curto, para o 

Desreconhecimento de passivos financeiros

31 de Dezembro de 2021

A taxa de juro efectiva é a taxa de desconto dos fluxos de caixa futuros estimados ao longo da 
vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, num período mais curto, para 
o valor contabilístico do activo ou passivo financeiro. Os fluxos de caixa futuros são estimados 

levando em consideração todos os termos contratuais do instrumento.

O cálculo da taxa de juro efectiva inclui todas as taxas pagas ou recebidas entre as partes do 
contrato, que são incrementais e directamente atribuíveis ao contrato de empréstimo 
específico, os custos de transacção e todos os outros prémios ou descontos. Para os activos 
financeiros ao justo valor através de resultados, os custos de transacção são reconhecidos no 
resultado no reconhecimento inicial.

O rendimento/gasto de juros é calculado aplicando-se a taxa de juro efectiva ao valor 
contabilístico bruto de activos financeiros (ou seja, ao custo amortizado do activo financeiro 
antes do ajustamento de qualquer imparidade), ou ao custo amortizado de passivos 
financeiros. Para os activos financeiros com perda de imparidade, o rendimento de juros é 
calculado aplicando-se a taxa de juro efectiva ao custo amortizado dos activos financeiros com 
perda de imparidade (ou seja, o valor contabilístico bruto menos a provisão para perdas 
esperadas de crédito (ECLs)). Para activos financeiros originados ou comprados com redução 
no valor recuperável de crédito, a taxa de juro efectiva reflecte as ECLs na determinação dos 
fluxos de caixa futuros que se espera que sejam recebidos do activo financeiro.

Rendimentos provenientes de serviços e comissões

Os rendimentos e gastos de comissões incluem outras taxas que não aquelas que são parte 
integrante da taxa de juro efectiva. As comissões incluídas nesta componente da 
demonstração de resultados incluem, entre outras coisas, comissões cobradas pelo serviço de 
um empréstimo, taxas de não utilização relacionadas com compromissos de empréstimo, 
quando é improvável que resultem num acordo de empréstimo específico, e comissões na 
sindicação de empréstimos.

Gastos de honorários e comissões com relação a serviços são contabilizadas na medida em 
que os serviços são recebidos.  

h) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos de caixa, 
englobam os valores em caixa, e disponibilidades em outras instituições de crédito, com 
maturidades até três meses, mensurados ao custo amortizado (Nota 28).

i) Activos tangíveis

Os activos tangíveis são mensurados pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas, e perdas por imparidade. Os custos de reparação de parte de um 
activo tangível são incluídos no valor contabilístico do activo se for provável que deles 
resultarão benefícios económicos futuros para o Banco e possam ser mensurados com 
fiabilidade.

As outras despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são 
reconhecidas nos resultados do período em que foram incorridas.

As depreciações são calculadas utilizando o método das quotas constantes, com base na vida 
útil estimada dos bens, assim como do seu valor residual. Os valores residuais dos activos, 
assim como as vidas úteis dos activos e os critérios de amortização são ajustados, se 
necessário, à data de encerramento da posição financeira. As vidas úteis estimadas são as 
seguintes: 

O Banco efectua regularmente a análise da adequacidade da vida útil estimada dos seus 
activos tangíveis. Alterações na vida útil esperada dos activos são reconhecidas através da 
alteração do período ou método de depreciação, conforme apropriado, sendo tratados como 
alterações de estimativas contabilísticas.

As obras em edifícios arrendados são depreciadas num prazo compatível com a sua utilidade 
esperada no contrato de arrendamento.

Periodicamente, são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade 
em activos tangíveis. Sempre que o valor líquido dos activos exceda o valor recuperável 
estimado, é reconhecida uma perda por imparidade na demonstração de resultados. O Banco 
procede à reversão das perdas por imparidade caso, subsequentemente, se verifique um 
aumento no valor recuperável do activo.

A anulação do reconhecimento do activo tangível é efectuada quando o mesmo é alienado, 
ou quando não se esperam benefícios económicos da sua utilização ou alienação. O ganho ou 
perda decorrente da anulação do reconhecimento é incluído em outros ganhos operacionais 
ou outros gastos operacionais, respectivamente, na demon  stração de resultados no período 
em que o activo é desreconhecido.

j) Activos intangíveis

Os activos intangíveis incluem os valores de software (licenças). O software adquirido pelo 
Banco é registado ao custo histórico deduzido da amortização acumulada e de eventuais 
perdas por imparidade acumuladas.

As despesas com software desenvolvido internamente são reconhecidas como um activo 
quando o Banco consegue demonstrar a sua capacidade e intenção de gerar benefícios 
económicos futuros, e pode fiavelmente mensurar os custos para completar o 
desenvolvimento. A capitalização dos custos de software desenvolvido internamente inclui 
todos os custos directamente imputáveis ao desenvolvimento do software, e são 

Obras em edifícios arrendados

Equipamentos

10

3 - 10

Anos

Viaturas

Ferramentas e utensílios

4

10

O Banco desreconhece os passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações do 
Banco são liquidadas, canceladas ou vencidas. A diferença entre o valor contabilístico do 
passivo financeiro desreconhecido e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida em 
resultados.

Quando o Banco troca com o credor existente um instrumento de dívida por outro com termos 
substancialmente diferentes, essa troca é contabilizada como uma extinção do passivo 
financeiro original e o reconhecimento de um novo passivo financeiro.

Da mesma forma, o Banco contabiliza a modificação substancial dos termos de um passivo 
existente ou parte dele como extinção do passivo financeiro original e o reconhecimento de 
um novo passivo. Presume-se que os termos sejam substancialmente diferentes se o valor 
presente descontado dos fluxos de caixa sob os novos termos, incluindo quaisquer taxas pagas 
líquidas de quaisquer taxas recebidas e descontadas, usando a taxa efectiva original, for pelo 
menos 10% diferente do valor presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo 
financeiro original.

d) Determinação do custo amortizado

O custo amortizado de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo qual o activo 
financeiro ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial, deduzido dos 
reembolsos de capital, mais ou menos a amortização acumulada usando o método da taxa de 
juro efectiva de qualquer diferença entre o valor inicial reconhecido e o valor na maturidade, 
menos qualquer redução por perda de imparidade.

e) Determinação do justo valor (IFRS 13)

O Banco procede à mensuração dos instrumentos financeiros ao justo valor à data de balanço. 
Adicionalmente procede à mensuração do justo valor dos instrumentos valorizados ao custo 
amortizado. O justo valor assume que o activo ou passivo é transaccionado entre participantes 
no mercado numa transacção ordenada de venda do activo ou de transferência do passivo à 
data de mensuração nas condições vigentes de mercado. Uma mensuração pelo justo valor 
assume que a transacção de venda do activo ou de transferência do passivo se realiza:

• No mercado principal desse activo ou passivo; ou
� Não existindo um mercado principal, no mercado mais vantajoso para esse activo ou
passivo.

O principal ou mais vantajoso mercado tem de estar acessível ao Banco.

O justo valor do activo ou do passivo é mensurado no pressuposto de que os participantes de 
mercado efectuaram a transacção agindo no seu melhor interesse económico.

A mensuração pelo justo valor de um activo não-financeiro tem em consideração a capacidade 
de um participante no mercado para gerar benefícios económicos, maximização a utilização do 
activo, ou vendendo-o a outro participante no mercado que o irá utilizar da melhor maneira 
possível.

O Banco utiliza técnicas de valorização consideradas as mais apropriadas de acordo com as 
circunstâncias e para os quais existam dados suficientes para mensurar o justo valor, 
maximizando a utilização da informação relevante disponível com base nas variáveis 
observáveis e minimizando a utilização das variáveis não observáveis.

Todos os activos e passivos cujo justo valor seja mensurado ou divulgado nas demonstrações 
financeiras encontram-se reconhecidos de acordo com a hierarquia do justo valor, abaixo 
descrita, baseado no mais baixo nível de inputs para a mensuração do justo valor:

� Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) dos activos ou passivos em mercados activos a
que a entidade tem acesso à data da mensuração.
� Nível 2 - Justo valor determinado com base em dados observáveis de mercado não
incluídos no Nível 1, mas que sejam observáveis em mercado para os activos ou passivos, quer
directamente ou indirectamente.
• Nível 3 - Justo valor dos activos e passivos é determinado com base em inputs que não
são baseados em informação observável em Mercado.

Para os activos e passivos que são reconhecidos recorrentemente nas demonstrações 
financeiras, o Banco determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia do justo 
valor pela reavaliação da sua categorização (baseado no mais baixo nível de input para a 
mensuração do justo valor).

f) Garantias financeiras (IAS 37)
No decorrer da sua actividade corrente, o Banco concede garantias financeiras, tais como
cartas de crédito, garantias e avales. Tais garantias são registadas em contas extrapatrimoniais
e divulgadas como passivos contingentes (Nota 33).

g) Reconhecimento de rédito e gasto
O rédito é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para o
Banco e esses benefícios possam ser fiavelmente mensuráveis. O reconhecimento de rédito
obedece aos seguintes critérios por rubrica:

Juros, rendimentos e gastos similares

Os rendimentos e gastos de juros para todos os instrumentos financeiros, excepto aqueles 
classificados como mantidos para negociação ou aqueles mensurados ou designados ao justo 
valor, são reconhecidos no resultado através do método da taxa de juro efectiva. Os juros dos 
instrumentos financeiros mensurados ao justo valor através dos resultados são incluídos no 
movimento do justo valor durante o período.

amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo 

constantes ao longo da vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo esteja 
disponível para uso. A vida útil estimada do software é de 3 a 4 anos.

k) Imparidade de activos não financeiros

alterem o valor contabilístico de um activo não financeiro, se existe evidência objeciva de 
imparidade. Se tais indicações existem, ou quando o teste anual da imparidade para um activo 
é exigido, o Banco estima o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de um activo 

ou a recuperar das autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada para calcular o montante 
é a que se encontra em vigor à data da posição financeira.

rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 

entre a base fiscal dos activos e passivos e a sua correspondente base contabilística. Os 

tributáveis, excepto:

tributável ou perda, e;

em filiais e associadas, são reconhecidos passivos por impostos diferidos quando a 

dedutíveis, créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais (Nota 9), na medida em que seja 

o reporte de créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais não utilizados possam ser 

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera 

base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substancialmente 

mesma autoridade fiscal.

obrigação presente legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é 

provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflicta as avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro 
e, eventualmente, os riscos específicos para o passivo.

A contabilização das locações segue o disposto na NIRF 16- Locações, que estabelece os 

são significativos para o Banco.

custo de depreciação para os activos que correspondem ao direito de uso e um custo financeiro 
de juros sobre o passivo de locação. O Banco inclui os pagamentos devidos no âmbito do contrato 

Em 31 de Dezembro de 2021 existiam novas normas e alterações cuja data de entrada em vigor 
é em ou após 1 de Janeiro de 2022. O Banco espera adoptá-las após a sua entrada em vigor:

 • IFRS 1 Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro - 
Alterações resultantes das melhorias anuais das normas IFRS 2018–2020 (subsidiária como 
adotante pela primeira vez, data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 3 Concentrações de actividades empresariais - Alterações actualizando uma 
referência à estrutura conceptual (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 4 Contratos de seguro - Alterações relativas à data de expiração da abordagem de 
diferimento (a data de expiração fixa para a isenção temporária na IFRS 4 para aplicação da IFRS 
9 é agora 1 de Janeiro de 2023);
• IFRS 17 Contratos de seguro - Alterações para tratar de preocupações e desafios de 
implementação que foram identificados após a publicação da IFRS 17 (inclui um diferimento da 
data de vigência para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 1 Apresentação de demonstrações financeiras – (i) Alterações relativas à classificação
de passivos (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (ii) Alteração para diferir a data efectiva das 
alterações de Janeiro de 2020 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (iii) Alterações relativas à 
divulgação das políticas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros - Alterações 
relativas à definição de estimativas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 12 Impostos sobre o rendimento - Alterações relativas a impostos diferidos sobre 
locações e obrigações de desmantelamento (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 16 Activos tangíveis - Alterações que proíbem uma empresa de deduzir do custo do 
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A taxa de juro efectiva é a taxa de desconto dos fluxos de caixa futuros estimados ao longo da 
vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, num período mais curto, para 
o valor contabilístico do activo ou passivo financeiro. Os fluxos de caixa futuros são estimados 

específico, os custos de transacção e todos os outros prémios ou descontos. Para os activos 
financeiros ao justo valor através de resultados, os custos de transacção são reconhecidos no 

contabilístico bruto de activos financeiros (ou seja, ao custo amortizado do activo financeiro 

financeiros. Para os activos financeiros com perda de imparidade, o rendimento de juros é 
calculado aplicando-se a taxa de juro efectiva ao custo amortizado dos activos financeiros com 

esperadas de crédito (ECLs)). Para activos financeiros originados ou comprados com redução 
no valor recuperável de crédito, a taxa de juro efectiva reflecte as ECLs na determinação dos 
fluxos de caixa futuros que se espera que sejam recebidos do activo financeiro.

quando é improvável que resultem num acordo de empréstimo específico, e comissões na 

Caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos de caixa, 

maturidades até três meses, mensurados ao custo amortizado (Nota 28).

fiabilidade.

útil estimada dos bens, assim como do seu valor residual. Os valores residuais dos activos, 
assim como as vidas úteis dos activos e os critérios de amortização são ajustados, se 
necessário, à data de encerramento da posição financeira. As vidas úteis estimadas são as 
seguintes: 

O Banco efectua regularmente a análise da adequacidade da vida útil estimada dos seus 
activos tangíveis. Alterações na vida útil esperada dos activos são reconhecidas através da 

Periodicamente, são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade 
em activos tangíveis. Sempre que o valor líquido dos activos exceda o valor recuperável 

procede à reversão das perdas por imparidade caso, subsequentemente, se verifique um 

económicos futuros, e pode fiavelmente mensurar os custos para completar o 

31 de Dezembro de 2021

2021 2020
2 Margem financeira

Os juros líquidos apresentam-se como segue:

Juros e rendimentos similares
Juros de empréstimos e adiantamentos a cliente 464 924 272 265 821 121
Juros de activos financeiros ao custo amortizado 276 980 027 204 741 619
Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 49 239 704 44 689 686

791 144 003 515 252 426

Juros e custos similares
Juros de recursos de clientes 317 985 906 197 764 692
Juros de depósitos do banco central e outros bancos 4 608 270 3 707 962
Juros de passivos de locação 3 133 057 2 872 386

325 727 233 204 345 040
465 416 770 310 907 386

3 Rendimento líquido de comissões e serviços

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Rendimentos de comissões e serviços
Por serviços bancários prestados 101 938 749 66 501 103
De transacções com terceiros 60 599 802 51 492 682
Outras comissões e serviços 20 014 507 11 544 550

182 553 058 129 538 335
Gastos de comissões e serviços
Por transacções com outros bancos (16 824 240) (11 683 769)
Outras comissões e serviços (9 450 945) (1 124 883)

(26 275 185) (12 808 652)
156 277 873 116 729 683

amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo 
custo capitalizado menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

A amortização é reconhecida na demonstração de resultados segundo o método de quotas 
constantes ao longo da vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo esteja 
disponível para uso. A vida útil estimada do software é de 3 a 4 anos.

k) Imparidade de activos não financeiros

O Banco avalia em cada data de relato ou com maior frequência se ocorreram eventos que 
alterem o valor contabilístico de um activo não financeiro, se existe evidência objeciva de 
imparidade. Se tais indicações existem, ou quando o teste anual da imparidade para um activo 
é exigido, o Banco estima o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de um activo 
(ou unidade geradora de caixa) exceder a sua quantia recuperável, o activo encontra-se em 
imparidade e é registado em balanço pelo valor recuperável. As perdas por imparidade são 
reconhecidas em resultados.

A cada data de balanço, é reavaliada a existência de qualquer indicação de que uma perda por 
imparidade anteriormente reconhecida possa já não existir ou possa ter reduzido. Caso exista 
tal indicação, é estimada a quantia recuperável do activo e revertidas as perdas por imparidade 
previamente reconhecidas apenas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para 
apurar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda.

l) Impostos sobre rendimento

i) Impostos correntes

Os impostos correntes, activos ou passivos, são estimados com base no valor esperado a pagar 
ou a recuperar das autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada para calcular o montante 
é a que se encontra em vigor à data da posição financeira.

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do 
resultado contabilístico devido a ajustamentos na matéria colectável resultante de gastos ou 
rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 
períodos contabilísticos.

ii) Impostos diferidos

Os impostos diferidos são reconhecidos sobre todas diferenças temporárias à data do balanço 
entre a base fiscal dos activos e passivos e a sua correspondente base contabilística. Os 
passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
tributáveis, excepto:

� Quando o imposto diferido passivo resulta do reconhecimento inicial do goodwill ou de 
um activo ou passivo numa transacção que não seja uma concentração de actividades
empresariais e, no momento da transacção, não afecta nem o lucro contabilístico nem o lucro
tributável ou perda, e;
� No que diz respeito a diferenças temporárias tributáveis associadas aos investimentos
em filiais e associadas, são reconhecidos passivos por impostos diferidos quando a
empresa-mãe, investidor ou empreendedor, seja capaz de controlar a tempestividade da
reversão da diferença temporária, e que seja provável que a diferença temporária não se
reverterá no futuro previsível.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais (Nota 9), na medida em que seja 
provável que o lucro tributável esteja disponível contra as diferenças temporárias dedutíveis, e 
o reporte de créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais não utilizados possam ser
utilizados.

A quantia escriturada do activo por impostos diferidos é revista à data de encerramento de 
cada exercício e reduzida na medida em que já não é provável que os lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis para permitir que todo, ou parte do imposto diferido activo possa ser 
utilizado. Os activos por impostos diferidos não reconhecidos são reavaliados à data de cada 
balanço e são reconhecidos na medida em que se torne provável que lucros tributáveis futuros 
permitirão que o activo por imposto diferido possa ser recuperável.

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera 
que sejam aplicáveis no período quando seja realizado o activo ou seja liquidado o passivo, com 
base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substancialmente 
decretadas à data de balanço.

Os impostos correntes e diferidos relativos a itens reconhecidos directamente em capital 
próprio são reconhecidos em capital próprio e não na demonstração dos resultados.

Os activos ou passivos por impostos diferidos são compensados caso exista um direito com 
força legal para compensar os activos correntes por impostos correntes relacionados com a 
mesma autoridade fiscal.

m) Dividendos sobre acções ordinárias

Os dividendos sobre acções ordinárias são reconhecidos como passivo e deduzidos ao capital 
próprio quando são aprovados pelos accionistas do Banco. Os dividendos intercalares são 
deduzidos ao capital próprio quando declarados.

Dividendos relativos ao exercício que são aprovados após a data de balanço são divulgados 
como um evento subsequente.

n) Provisões

Uma provisão é reconhecida se o Banco, como resultado de um evento passado, tiver uma 

obrigação presente legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é 
provável que uma saída de benefícios económicos seja necessária para liquidar a obrigação. As 
provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflicta as avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro 
e, eventualmente, os riscos específicos para o passivo.

o) Locações

A contabilização das locações segue o disposto na NIRF 16- Locações, que estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de locações para 
ambas as partes de um contrato, ou seja, o cliente (“locatário”) e o fornecedor (“locador”).

De acordo com a referida norma, o locatário reconhece um activo de direito de uso, que 
representa um direito de usar o activo subjacente, e um passivo de locação, que representa uma 
obrigação de efectuar pagamentos de renda. Existem isenções de reconhecimento para locações 
de curto prazo e locações de itens de baixo valor. Todos os contratos ao abrigo desta isenção não 
são significativos para o Banco.

Na qualidade de locatário, o Banco reconhece novos activos e passivos para as locações 
operacionais, que correspondem a imóveis para uso próprio (agências e outros) e reconhece um 
custo de depreciação para os activos que correspondem ao direito de uso e um custo financeiro 
de juros sobre o passivo de locação. O Banco inclui os pagamentos devidos no âmbito do contrato 
de locação no seu passivo de locação.

Normas emitidas ou revistas mas ainda não efectivas.

Em 31 de Dezembro de 2021 existiam novas normas e alterações cuja data de entrada em vigor 
é em ou após 1 de Janeiro de 2022. O Banco espera adoptá-las após a sua entrada em vigor:

• IFRS 1 Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro -
Alterações resultantes das melhorias anuais das normas IFRS 2018–2020 (subsidiária como
adotante pela primeira vez, data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 3 Concentrações de actividades empresariais - Alterações actualizando uma
referência à estrutura conceptual (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 4 Contratos de seguro - Alterações relativas à data de expiração da abordagem de
diferimento (a data de expiração fixa para a isenção temporária na IFRS 4 para aplicação da IFRS
9 é agora 1 de Janeiro de 2023);
• IFRS 17 Contratos de seguro - Alterações para tratar de preocupações e desafios de
implementação que foram identificados após a publicação da IFRS 17 (inclui um diferimento da
data de vigência para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 1 Apresentação de demonstrações financeiras – (i) Alterações relativas à classificação
de passivos (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (ii) Alteração para diferir a data efectiva das
alterações de Janeiro de 2020 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (iii) Alterações relativas à
divulgação das políticas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros - Alterações
relativas à definição de estimativas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 12 Impostos sobre o rendimento - Alterações relativas a impostos diferidos sobre
locações e obrigações de desmantelamento (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 16 Activos tangíveis - Alterações que proíbem uma empresa de deduzir do custo do
activo imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto a empresa está
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A taxa de juro efectiva é a taxa de desconto dos fluxos de caixa futuros estimados ao longo da 
vida esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, num período mais curto, para 
o valor contabilístico do activo ou passivo financeiro. Os fluxos de caixa futuros são estimados 

específico, os custos de transacção e todos os outros prémios ou descontos. Para os activos 
financeiros ao justo valor através de resultados, os custos de transacção são reconhecidos no 

contabilístico bruto de activos financeiros (ou seja, ao custo amortizado do activo financeiro 

financeiros. Para os activos financeiros com perda de imparidade, o rendimento de juros é 
calculado aplicando-se a taxa de juro efectiva ao custo amortizado dos activos financeiros com 

esperadas de crédito (ECLs)). Para activos financeiros originados ou comprados com redução 
no valor recuperável de crédito, a taxa de juro efectiva reflecte as ECLs na determinação dos 
fluxos de caixa futuros que se espera que sejam recebidos do activo financeiro.

quando é improvável que resultem num acordo de empréstimo específico, e comissões na 

Caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos de caixa, 

maturidades até três meses, mensurados ao custo amortizado (Nota 28).

fiabilidade.

útil estimada dos bens, assim como do seu valor residual. Os valores residuais dos activos, 
assim como as vidas úteis dos activos e os critérios de amortização são ajustados, se 
necessário, à data de encerramento da posição financeira. As vidas úteis estimadas são as 
seguintes: 

O Banco efectua regularmente a análise da adequacidade da vida útil estimada dos seus 
activos tangíveis. Alterações na vida útil esperada dos activos são reconhecidas através da 

Periodicamente, são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade 
em activos tangíveis. Sempre que o valor líquido dos activos exceda o valor recuperável 

procede à reversão das perdas por imparidade caso, subsequentemente, se verifique um 

económicos futuros, e pode fiavelmente mensurar os custos para completar o 

A rúbrica reversão de encargos com credores inclui uma reversão de valores a pagar ao grupo,
referentes a exercícios anteriores no valor de MZN 23,388,525.

O crescimento verificado em 2021, alinhado com a estratégia do Banco, deve-se à contratação
de novos quadros acompanhando o crescimento do negócio e de suporte do banco.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os colaboradores distribuíam-se nas seguintes categorias
profissionais.

Directores/sub-Directores

Chefes de Serviço

19

13

Gestores/Analistas/Gerentes

Técnicos

19

60

Suporte 8

19

10

33

61

8
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2021 2020

Nos últimos anos o Banco tem desenvolvido várias actividades para alargar a cobertura do 
serviço ao cliente, bem como melhorar a eficiência dos seus processos internos, em linha com a 
estratégia de crescimento e de consolidação do Banco. Em 2021 desenvolvemos e adquirimos 
novas aplicações ao nível das áreas de back-office do Banco, novas funcionalidades no nosso 
ebanking e lançamos os cartões VISA. Foram iniciados outros projectos, tais como Aquiring VISA 
e migração para a plataforma Euronet. A implementação do Finacle Treasury começou em 2021 
e deverá passar para a produção em 2022. Estes projectos implicaram o aumento dos custos de 
manutenção. 

Os custos com consultoria incluem serviços de auditoria externa para os quais foram suportados 
cerca de 4.9 e 4.3 milhões de meticais em 2020 e 2021, respectivamente.

As despesa de viagem e de representação referem-se a viagens do grupo e custos suportados 
com as viagens a nível do grupo.

Os serviços prestados pelas contrapartes do grupo, referem-se a uma provisão de custos a pagar 
relativos à prestação de serviços de suporte, por parte do FMB capital Holdings Plc e First Capital 
Shared Services Ltd (Nota 31)

O Banco apresenta prejuízos fiscais acumulados no montante de 575,053,624 Meticais (2020: 
471,955,374 Meticais), que podem ser utilizados para compensar lucros fiscais futuros, dentro 
de um período de cinco anos, apresentando-se do seguinte modo:

2017

2018

176,556,099

105,854,506

2019

2020

61,467,278

2021 103,098,250

2022

2023

2024

2025

2026

Ano de expiração

128,077,491

44,513,950

33,873,442

19,669,529

32,991440

40,984,797

Ano de Origem Prejuízos fiscais Imposto diferido

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, o Banco reconheceu impostos diferidos activos por 
prejuízos fiscais reportáveis, no montante de MZN 32,991,440 e de MZN 85,498,747, 
respectivamente.

Parte dos saldos existentes junto do Banco de Moçambique estão em conformidade com as 
exigências do Banco Central para constituição de reservas obrigatórias. Em 31 de Dezembro de 
2021, o montante das reservas mínimas obrigatórias ascendia a 690,552,704 Meticais 
(886,517,737 Meticais em 2020).

A regra aplicável em 31 de Dezembro de 2021, especificada nas diretrizes do Banco Central, ao 
abrigo do Aviso nº. 08/GBM/2019 e da Circular nº 06/EMO/2021, determina a manutenção 
média de depósitos junto do Banco Central de 10.5% para a moeda nacional e 11.5% para a 
moeda estrangeira de clientes residentes e não residentes e do Estado moçambicano.

Esta reserva não é remunerada e não é considerada como parte de caixa e equivalentes de caixa 
na demonstração de fluxos de caixa (Nota 29).

4 Rendimentos em operações cambiais
A rúbrica de operações cambiais apresenta-se como segue:

Ganhos em operações cambiais 441 183 629 354 200 561
Perdas em operações cambiais (257 388 537) (166 295 097)

183 795 092 187 905 464

5 Rendimentos líquidos em activos financeiros ao custo amortizado
A rúbrica de operações cambiais apresenta-se como segue:

Ganhos na compra e revenda de títulos 112 500 2 842 877
Perdas em prémios de emissão (1 359 897) (7 077 602)

(1 247 397) (4 234 725)

6 Outros resultados de exploração

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Outros proveitos de exploração
Recuperação de créditos 2 951 913 5 196 696
Reversão de encargos com credores 32 505 255 597 691
Outros ganhos 917 098 968 323

36 374 266 6 762 710

Outros custos de exploração
Donativos e quotizações (508 250) (622 511)
Multas e outras penalidades legais (67 046 400) (8 092 158)
Outros custos de exploração (4 559 800) (1 743 740)

(72 114 450) (10 458 409)
(35 740 184) (3 695 699)

7 Gastos com pessoal

A rubrica de gastos com pessoal apresenta-se como segue:

Remunerações aos trabalhadores 275 681 264 255 494 135
Impostos sobre as remunerações 9 438 084 9 395 386
Formações/treinamento 2 622 117 2 360 709

287 741 465 267 250 230

8 Outros gastos operacionais

Esta rubrica apresenta-se como segue:

Manutenção 40 712 138 25 990 036
Serviços prestados por contrapartes do grupo 32 676 097 22 470 000
Consultoria 26 063 217 17 774 534
Comunicações 16 016 758 17 270 903
Segurança 12 121 785 11 603 094
Publicidade 9 453 835 7 066 374
Despesas de viagem e de representação 13 415 696 6 571 924
Consumíveis 7 745 608 6 401 665
Água, energia e combustíveis 5 933 937 5 469 896
Rendas e aluguer 8 020 134 1 080 642
Outros gastos 10 860 653 6 621 156

183 019 858 128 320 224

9 Impostos sobre o rendimento
9.1 Imposto sobre rendimento reconhecido em resultados

Imposto corrente 65 053 365 49 269 510
Imposto diferido (32 991 440) (85 498 747)

32 061 925 (36 229 237)
Reconciliação de gastos com impostos

Reconciliação entre o lucro contabilístico e gastos com impostos:

2021 2020
Taxa de 
imposto

Valor
Taxa de 
imposto

Valor

Lucro antes de impostos     126 431 424      91 328 331 
Imposto sobre o rendimento usando a taxa de imposto 32,00%   40 458 056 32,00%  29 225 066 

Correcções fiscais 
Encargos não dedutíveis 29,02% 36 686 499 10,12% 9 242 266
Rendimentos dedutíveis -87,11% (110 135 995) -87,00% (79 452 127)
Tributação -  -  

IRPC sobre rendimentos de juros de títulos de dívida e outras 
aplicações - taxa liberatória

20,00%   65 053 365 20,00%  49 269 510 

Imposto corrente do exercício 51%       65 053 365 54%      49 269 510 

Segue-se a análise de activos por impostos diferidos apresentados na demonstração da posição financeira:

Activos por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais 32 991 440  85 498 747  
Total de activos por impostos diferidos 32 991 440  85 498 747  

Reconciliação de activos por impostos diferidos

Em 1 de Janeiro 139 041 718  53 542 971  
Aumento 32 991 440  85 498 747  
Em 31 de Dezembro 172 033 158  139 041 718  

Reconciliação dos prejuízos fiscais 
Em 1 de Janeiro  471 955 374  373 842 970 
Prejuízo do exercício 103 098 250  128 077 491  
Abate (Período de recuperabilidade expirado) - (29 965 087)
Em 31 de Dezembro     575 053 624     471 955 374 

TOTAL 575,053,624 172,033,158

10 Caixa e Disponibilidades no Banco Central

A rubrica de Caixa e Disponibilidades no Banco Central é 
analisada como segue:

Caixa 53 577 951 52 060 620
Banco de Moçambique 824 159 729 970 413 576

877 737 680 1 022 474 196

amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo 

constantes ao longo da vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo esteja 
disponível para uso. A vida útil estimada do software é de 3 a 4 anos.

k) Imparidade de activos não financeiros

alterem o valor contabilístico de um activo não financeiro, se existe evidência objeciva de 
imparidade. Se tais indicações existem, ou quando o teste anual da imparidade para um activo 
é exigido, o Banco estima o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de um activo 

ou a recuperar das autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada para calcular o montante 
é a que se encontra em vigor à data da posição financeira.

rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 

entre a base fiscal dos activos e passivos e a sua correspondente base contabilística. Os 

tributáveis, excepto:

tributável ou perda, e;

em filiais e associadas, são reconhecidos passivos por impostos diferidos quando a 

dedutíveis, créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais (Nota 9), na medida em que seja 

o reporte de créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais não utilizados possam ser 

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera 

base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substancialmente 

mesma autoridade fiscal.

obrigação presente legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é 
provável que uma saída de benefícios económicos seja necessária para liquidar a obrigação. As 
provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflicta as avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro 
e, eventualmente, os riscos específicos para o passivo.

A contabilização das locações segue o disposto na NIRF 16- Locações, que estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de locações para 

De acordo com a referida norma, o locatário reconhece um activo de direito de uso, que 
representa um direito de usar o activo subjacente, e um passivo de locação, que representa uma 
obrigação de efectuar pagamentos de renda. Existem isenções de reconhecimento para locações 
de curto prazo e locações de itens de baixo valor. Todos os contratos ao abrigo desta isenção não 
são significativos para o Banco.

Na qualidade de locatário, o Banco reconhece novos activos e passivos para as locações 
operacionais, que correspondem a imóveis para uso próprio (agências e outros) e reconhece um 
custo de depreciação para os activos que correspondem ao direito de uso e um custo financeiro 
de juros sobre o passivo de locação. O Banco inclui os pagamentos devidos no âmbito do contrato 

Em 31 de Dezembro de 2021 existiam novas normas e alterações cuja data de entrada em vigor 
é em ou após 1 de Janeiro de 2022. O Banco espera adoptá-las após a sua entrada em vigor:

 • IFRS 1 Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro - 
Alterações resultantes das melhorias anuais das normas IFRS 2018–2020 (subsidiária como 
adotante pela primeira vez, data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 3 Concentrações de actividades empresariais - Alterações actualizando uma 
referência à estrutura conceptual (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);
• IFRS 4 Contratos de seguro - Alterações relativas à data de expiração da abordagem de 
diferimento (a data de expiração fixa para a isenção temporária na IFRS 4 para aplicação da IFRS 
9 é agora 1 de Janeiro de 2023);
• IFRS 17 Contratos de seguro - Alterações para tratar de preocupações e desafios de 
implementação que foram identificados após a publicação da IFRS 17 (inclui um diferimento da 
data de vigência para exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 1 Apresentação de demonstrações financeiras – (i) Alterações relativas à classificação
de passivos (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (ii) Alteração para diferir a data efectiva das 
alterações de Janeiro de 2020 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023); (iii) Alterações relativas à 
divulgação das políticas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros - Alterações 
relativas à definição de estimativas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 12 Impostos sobre o rendimento - Alterações relativas a impostos diferidos sobre 
locações e obrigações de desmantelamento (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);
• IAS 16 Activos tangíveis - Alterações que proíbem uma empresa de deduzir do custo do 
activo imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto a empresa está 

31 de Dezembro de 2021

2021 2020 2021 2020
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31 de Dezembro de 2021

30.2  Justo valor dos instrumentos financeiros

Activos financeiros ao custo amortizado
Estes activos são valorizados através de um modelo que usa quer variáveis observáveis, quer 
variáveis não observáveis no mercado. As variáveis não observáveis no mercado incluem 
pressupostos relativamente ao investimento, ao perfil de risco e aos pressupostos económicos 
relativamente à indústria e localização geográfica onde o investimento opera. 

Os activos financeiros são descontados usando como referência uma taxa de juro indexada aos 
Bilhetes do tesouro, tendo sido considerada a taxa média para prazos iguais ou superior a 63 dias, 
equivalente a 13.37%.

Determinação da hierarquia de justo valor dos instrumentos financeiros
O Banco utiliza a seguinte hierarquia na determinação e divulgação do justo valor dos 
instrumentos financeiros por técnica de valorização:

Nível 1: Valores cotados (não ajustáveis) em mercados activos para os activos e passivos 
identificáveis.

Nível 2: Outras técnicas de valorização cujos inputs, que apresentam um impacto significativo na 
determinação do justo valor, estão associados a informação observável no mercado, quer 
directa, quer indirectamente.

Nível 3: Técnicas que utilizam inputs que apresentam um efeito significativo no justo valor 
registado com base em variáveis não observáveis no mercado.
Os quadros a seguir mostram a análise dos instrumentos financeiros mensurados ao justo valor 
por nível de hierarquia:

2021 2020
Valor do balanço Justo valor Valor do balanço Justo valor

Activos financeiros

Activos financeiros ao custo amortizado 785 601 714 785 601 714 1 041 375 135 1 041 375 135
Empréstimos e adiantamentos a clientes 3 983 675 307 3 983 675 307 2 233 267 106 2 233 267 106

4 769 277 021 4 769 277 021 3 274 642 241 3 274 642 241
Passivos financeiros

Recursos de instituições de crédito 352 692 603 352 692 603 36 893 709 36 893 709
Depósitos de clientes 5 420 396 760 5 420 396 760 5 749 930 661 5 749 930 661

5 773 089 363 5 773 089 363 5 786 824 370 5 786 824 370
(1 003 812 342) (1 003 812 342)

A tabela seguinte demonstra, por classe, a comparação dos justos valores com os valores líquidos contabilísticos dos 
instrumentos financeiros do Banco que não estão mensurados ao justo valor nas demonstrações financeiras:

O Conselho de Administração considera que todos os instrumentos financeiros, para além dos 
empréstimos e adiantamentos a clientes se aproximam do justo valor, devido ao curto prazo das 
maturidades destes instrumentos. O justo valor dos activos e passivos financeiros considera o 
valor em que o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes 
interessadas, excepto numa venda forçada ou de liquidação.

31 Partes relacionadas

Os saldos com partes relacionadas apresentam-se como segue:

Aplicações com outros bancos

Recursos de outras instituições

Premier Capital Mauritius 323 777 57 478 059
FMB, Capital Holdings 2 644 952 2 644 952
Prime Bank, Quenia 159 076 159 076
First Capitalbank Botswana 159 575 000 - 

162 702 805 60 282 087

Outros passivos 

FMB Capital Holdings, Plc 9 767 044 21 040 044
FCSSL 2 774 690 9 221 107
First Capital Bank Malawi 5 238 165 2 522 476

17 779 900 32 783 627

Despesas suportadas
Premier Capital 1 044 551 11 860 339
FMB, Capital Holdings 19 402 163 10 212 532
FCSSL 7 927 978 5 813 107
First Capitalbank Botswana 4 631 012 3 943 719
First Capital Bank Malawi 2 130 174 238 768

35 135 878 32 068 465

Ganhos reconhecidos

First Capital Zambia - 1 228 984
FCB Malawi - 876 827
FMB, Capital Holdings 15 713 925 - 
FCSSL 7 674 600 - 

23 388 525 2 105 811

Benefícios dos órgãos de gestão
Remunerações 27 183 988 38 308 677
Cessação de emprego 10 679 550 - 

37 863 538 38 308 677

32 Contingências e compromissos

Garantias prestadas 1 582 022 413 2 017 906 282

Cartas de crédito 1 946 800 634 1 714 175 039

Limites de crédito não utilizados 679 506 629 1 448 737 713
Custódia de títulos 76 429 796 64 378 140

4 284 759 472 5 245 197 174

33. Gestão de Risco, objectivos e políticas

A gestão de riscos assenta na constante identificação e análise da exposição a diferentes riscos 
(crédito, mercado, liquidez, operacional e outros), e na execução de estratégias de maximização 
de resultados face aos riscos, dentro de restrições pré-estabelecidas e devidamente 
supervisionadas.

A actividade do Banco é exposta a um conjunto de riscos financeiros e essas actividades 
envolvem a análise, avaliação, aceitação e gestão de determinados graus de risco ou combinação 
de riscos. O objectivo do Banco é atingir um equilíbrio entre o risco e o retorno financeiro e 
minimizar os potenciais impactos adversos no seu desempenho financeiro.

Por natureza, a actividade do Banco assenta, essencialmente, na utilização de instrumentos 
financeiros. O Banco aceita depósitos de clientes quer a taxa de juro fixa, quer variável, e procura 
obter margens de rentabilidade investindo em activos de alta qualidade. O Banco procura 
aumentar as margens consolidando os fundos de curto prazo e emprestando por períodos mais 
prolongados a taxas mais elevadas mantendo a liquidez suficiente para fazer face a todos os 
desembolsos necessários e obrigações que eventualmente ocorram.

As políticas de gestão de risco do Banco estão desenhadas para identificar e analisar esses riscos 
a fim de estabelecer determinados limites de risco e controlos de monitorização para assegurar 
a sua aderência aos limites estabelecidos, por meio de sistemas actualizados. O Banco revê 
regularmente as políticas de gestão de risco e sistemas de forma a reflectir as alterações nos 
mercados, produtos e melhores práticas.

A análise qualitativa da gestão do risco do Banco é apresentada como segue:

Gestão do Risco de crédito

O comité de crédito do Banco é responsável por gerir o risco de crédito através das seguintes 
práticas:

� Garantir que o Banco tenha práticas de risco de crédito adequadas, incluindo um sistema
eficaz de controlo interno, para determinar de forma consistente as provisões adequadas de
acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos pelo Banco, IFRS e orientações
relevantes de supervisão.
• Identificar, avaliar e medir o risco de crédito doo Banco, desde o instrumento individual
até ao nível da carteira como um todo
• Criação de políticas de crédito para proteger o Banco contra os riscos identificados,
incluindo os requisitos para obter garantias dos tomadores de empréstimos, para realizar
avaliações de crédito contínuas e robustas dos mutuários e monitorar continuamente as
exposições em relação aos limites internos de risco.
• Limitar as concentrações de exposição por tipo de activo, contrapartes, indústria,
classificação de crédito, localização geográfica, etc.
� Estabelecer uma estrutura de controlo robusta em relação à estrutura de autorização
para a aprovação e renovação de linhas de crédito.
� Desenvolver e manter métricas para categorização das exposições de acordo com o grau
de risco de incumprimento. As notações de risco estão sujeitas a revisões regulares.
� Desenvolver e manter os processos do Banco para medir as perdas de crédito esperadas
(ECL), incluindo o monitoramento de risco de crédito, incorporação de informações prospectivas 
e o método usado para medir ECL.
� Garantir que o Banco possua políticas e procedimentos para manter e validar
adequadamente os modelos usados para avaliar e medir ECL.
� Estabelecer um processo de avaliação contabilística do risco de crédito e para contabilizar
a ECL.
� Fornecer aconselhamento, orientação e habilidades especializadas às unidades de
negócio para promover as melhores práticas em todo o Banco na gestão do risco de crédito.
A função de auditoria interna realiza auditorias regulares, certificando-se de que os controlos e 
procedimentos estabelecidos estão adequadamente desenhados e implementados e são 
eficientes.

Aumento Significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros que estão sujeitos a exigências de imparidades 
para avaliar se houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial. Se tiver havido um aumento significativo no risco de crédito, o Banco irá mensurar a 
provisão para perdas esperadas.

Ratings internos crédito

As informações de classificação de crédito são baseadas numa série de dados que são 
determinados como preditivos do risco de incumprimento e da aplicação de julgamento de 
crédito experiente. A natureza da exposição e o tipo de tomador são considerados na análise. As 
notações de risco de crédito são definidas usando factores qualitativos e quantitativos que são 
indicativos do risco de incumprimento.

As classificações de risco de crédito são projectadas e calibradas para reflectir o risco de 
incumprimento, conforme o risco de crédito se deteriora. Cada exposição é alocada a uma 
classificação de risco de crédito no reconhecimento inicial, com base nas informações disponíveis 
sobre a contraparte. Todas as exposições são monitoradas e a notação de risco de crédito é 
actualizada para reflectir as informações actuais. Os seguintes dados são normalmente usados 
para monitorar as exposições individuais e numa perspectiva de Grupo económico:

• Registo de pagamentos, incluindo o cumprimento do serviço de dívida e atrasos no 
cumprimento de obrigações contratuais;
• Extensão da utilização do limite concedido;
• Reestruturação do prazo de pagamento e das condições de crédito;
• Mudanças nas condições comerciais, financeiras e económicas do negócio do cliente ou 
do sector que opera;
• Informações de rating de crédito fornecidas por agências externas de rating;

métricas de acessibilidade etc.;

exposição dos clientes, incluindo revisão de demonstrações financeiras auditadas, dados de 

O Banco utiliza as classificações de risco de crédito como uma entrada principal na determinação 

analisadas por jurisdição ou região e por tipo de produto e mutuário, bem como por classificação 

do aumento significativo do risco de crédito, bem como na mensuração da ECL. O Banco 

O Grupo aplica probabilidades aos cenários de previsão identificados, considerando um cenário 

planeamento estratégico e orçamento. O Banco identifica e documenta os principais factores 
de risco de crédito e perdas de crédito para cada carteira de instrumentos financeiros e, usando 

técnicas de estimativa ou pressupostos significativos usados durante o período de relato.

temporal. O seu cálculo baseia-se em modelos de classificação estatística e é avaliada utilizando 
ferramentas de classificação adaptadas às várias categorias de contrapartes e exposições. Estes 

É baseada na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor 
esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de qualquer garantia. Os 

e taxas de recuperação. O cálculo é feito com base no fluxo de caixa descontado, em que os 
fluxos de caixa são descontados pela taxa de juro efectiva original do empréstimo.

Banco para a EAD reflecte as alterações esperadas na exposição ao longo da vida do 
empréstimo permitidas pelos termos contratuais actuais, tais como perfis de amortização, 

EAD usados pelo Banco reflectem igualmente as características das carteiras de crédito.

comercial comum. Contudo, para instrumentos financeiros como linhas de crédito renováveis e 

Para tais instrumentos financeiros, o Banco mensura a ECL durante o período em que está 

financeiros não têm um prazo fixo ou estrutura de reembolso e têm um curto período de 
cancelamento contratual. Os instrumentos financeiros são administrados de forma coletiva e 

O cálculo da ECL para fins contabilísticos é diferente do cálculo da ECL para fins regulamentares, 

Agrupamentos baseado em características de riscos compartilhados
Quando a ECL é medida coletivamente, os instrumentos financeiros são agrupados com base 
em características de risco compartilhadas, tais como:

• Tipo de instrumento;
• Grau de risco de crédito;
• Tipo de colateral;
• Data do reconhecimento inicial;
• Prazo remanescente até ao vencimento;
• Indústria ou sector do mutuário;
• Valor da garantia em relação ao activo financeiro se tiver um impacto na probabilidade de 

O Banco monitora o risco de crédito por classe de instrumento financeiro. A tabela abaixo 
descreve as classes identificadas, bem como o item das demonstrações financeiras e a nota que 
fornece uma análise dos itens incluídos na linha do balanço financeiro para cada classe de 
instrumento financeiro.

Uma análise das concentrações de risco de crédito do Banco por classe de activo financeiro é 
detalhada na tabela abaixo. A menos que especificamente indicado, para activos financeiros, os 
valores na tabela representam valores contabilísticos líquidos. Relativamente aos compromissos 
de empréstimos e contratos de garantia financeira, os valores na tabela representam os valores 

2021 2020

2021 2020

(2 512 182 129) (2 512 182 129)

2021 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Activos financeiros

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral -  -  6 327 548 6 327 548
-  -  6 327 548 6 327 548

2020
Activos financeiros

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral -  -  6 327 548 6 327 548
-  -  6 327 548 6 327 548
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A gestão de riscos assenta na constante identificação e análise da exposição a diferentes riscos 

A actividade do Banco é exposta a um conjunto de riscos financeiros e essas actividades 

de riscos. O objectivo do Banco é atingir um equilíbrio entre o risco e o retorno financeiro e 
minimizar os potenciais impactos adversos no seu desempenho financeiro.

financeiros. O Banco aceita depósitos de clientes quer a taxa de juro fixa, quer variável, e procura 

prolongados a taxas mais elevadas mantendo a liquidez suficiente para fazer face a todos os 

As políticas de gestão de risco do Banco estão desenhadas para identificar e analisar esses riscos 
a fim de estabelecer determinados limites de risco e controlos de monitorização para assegurar 

regularmente as políticas de gestão de risco e sistemas de forma a reflectir as alterações nos 

A análise qualitativa da gestão do risco do Banco é apresentada como segue:

práticas:

eficaz de controlo interno, para determinar de forma consistente as provisões adequadas de 
acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos pelo Banco, IFRS e orientações 

• Identificar, avaliar e medir o risco de crédito doo Banco, desde o instrumento individual 

• Criação de políticas de crédito para proteger o Banco contra os riscos identificados, 

• Limitar as concentrações de exposição por tipo de activo, contrapartes, indústria, 
classificação de crédito, localização geográfica, etc.

A função de auditoria interna realiza auditorias regulares, certificando-se de que os controlos e 

eficientes.

Aumento Significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros que estão sujeitos a exigências de imparidades 
para avaliar se houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial. Se tiver havido um aumento significativo no risco de crédito, o Banco irá mensurar a 

As informações de classificação de crédito são baseadas numa série de dados que são 

notações de risco de crédito são definidas usando factores qualitativos e quantitativos que são 

As classificações de risco de crédito são projectadas e calibradas para reflectir o risco de 

classificação de risco de crédito no reconhecimento inicial, com base nas informações disponíveis 

actualizada para reflectir as informações actuais. Os seguintes dados são normalmente usados 
para monitorar as exposições individuais e numa perspectiva de Grupo económico:

• Registo de pagamentos, incluindo o cumprimento do serviço de dívida e atrasos no
cumprimento de obrigações contratuais;
• Extensão da utilização do limite concedido;
• Reestruturação do prazo de pagamento e das condições de crédito;
• Mudanças nas condições comerciais, financeiras e económicas do negócio do cliente ou
do sector que opera;
• Informações de rating de crédito fornecidas por agências externas de rating;
� Para exposições de retalho são tidos em consideração comportamento do cliente,
métricas de acessibilidade etc.;
� Para exposições corporativas, é considerada uma revisão periódica do histórico e
exposição dos clientes, incluindo revisão de demonstrações financeiras auditadas, dados de
mercado, como preços de obrigações cotadas, quando disponíveis, mudanças no sector em que
o cliente opera, etc.

O Banco utiliza as classificações de risco de crédito como uma entrada principal na determinação 
da PD (Probabilidade de incumprimento) para as respectivas exposições. O Banco recolhe 
informações de desempenho e de incumprimento sobre as suas exposições ao risco de crédito, 
analisadas por jurisdição ou região e por tipo de produto e mutuário, bem como por classificação 
de risco de crédito. As fontes de informação utilizadas são internas e externas, dependendo do 
portfólio avaliado.

Incorporação de informações prospectivas (Forward looking)

O Banco utiliza informações prospectivas, que estão amplamente disponíveis, na sua avaliação 
do aumento significativo do risco de crédito, bem como na mensuração da ECL. O Banco 
emprega especialistas que usam informações externas e internas para gerar um cenário de 
“caso base” de previsão futura de variáveis económicas relevantes, juntamente com uma 
variedade representativa de outros possíveis cenários de previsão. As informações externas 
utilizadas incluem dados económicos e previsões publicadas por órgãos governamentais e 
autoridades monetárias.

O Grupo aplica probabilidades aos cenários de previsão identificados, considerando um cenário 
base como o resultado mais provável e que consiste em informações usadas pelo Banco para 
planeamento estratégico e orçamento. O Banco identifica e documenta os principais factores 
de risco de crédito e perdas de crédito para cada carteira de instrumentos financeiros e, usando 
uma análise estatística de dados históricos, estimara as relações entre variáveis 
macroeconómicas e risco de crédito e perdas de crédito. O Banco não efectua alterações nas 
técnicas de estimativa ou pressupostos significativos usados durante o período de relato.

Mensuração da ECL

A PD é uma estimativa da probabilidade de incumprimento em um determinado horizonte 
temporal. O seu cálculo baseia-se em modelos de classificação estatística e é avaliada utilizando 
ferramentas de classificação adaptadas às várias categorias de contrapartes e exposições. Estes 
modelos estatísticos baseiam-se em dados de mercado (quando disponíveis), assim como dados 
internos que compreendem tanto factores quantitativos como qualitativos. As PDs são 
estimadas considerando os vencimentos contratuais das exposições e as taxas estimadas de 
pagamento antecipado. A estimativa é baseada nas condições actuais, ajustadas para levar em 
conta as estimativas de condições futuras que afectarão a PD.

A LGD (perda dado o incumprimento) é uma estimativa da perda decorrente do incumprimento. 
É baseada na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor 
esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de qualquer garantia. Os 
modelos de LGD para activos garantidos consideram previsões de avaliação de garantias futuras, 
considerando descontos de venda, tempo de realização de garantias e custo de realização das 
mesmas. Os modelos de LGD para activos não garantidos consideram o tempo de recuperação 
e taxas de recuperação. O cálculo é feito com base no fluxo de caixa descontado, em que os 
fluxos de caixa são descontados pela taxa de juro efectiva original do empréstimo.

EAD (exposicão na data do incumprimento) é uma estimativa da exposição em uma data de 
incumprimento futura, levando em consideração as mudanças esperadas na exposição após a 
data do balanço, incluindo pagamentos de capital e juros, e perdas esperadas. A abordagem do 
Banco para a EAD reflecte as alterações esperadas na exposição ao longo da vida do 
empréstimo permitidas pelos termos contratuais actuais, tais como perfis de amortização, 
reembolso antecipado ou pagamento em excesso, mudanças na utilização de compromissos 
não utilizados e acções de mitigação de crédito tomadas antes do incumprimento. Os modelos 
EAD usados pelo Banco reflectem igualmente as características das carteiras de crédito.

O Banco avalia a ECL considerando o risco de incumprimento durante o período contratual 
máximo (incluindo opções de extensão) sobre o qual a entidade está exposta ao risco de crédito 
e não por um período mais longo, mesmo que a extensão ou renovação de contracto seja prática 
comercial comum. Contudo, para instrumentos financeiros como linhas de crédito renováveis e 
facilidades de descoberto que incluam um empréstimo e uma componente de compromisso 
não utilizada, a capacidade contratual do Banco de exigir o reembolso e cancelar o compromisso 
não utilizado não limita a exposição do Banco a perdas de crédito no período de aviso prévio. 
Para tais instrumentos financeiros, o Banco mensura a ECL durante o período em que está 
exposto ao risco de crédito e a ECL não é mitigada por ações de gestão de risco de crédito, 
mesmo que esse período se estenda além do período contratual máximo. Estes instrumentos 
financeiros não têm um prazo fixo ou estrutura de reembolso e têm um curto período de 
cancelamento contratual. Os instrumentos financeiros são administrados de forma coletiva e 
são cancelados somente quando o Banco toma conhecimento de um aumento no risco de 
crédito. Este período mais longo é estimado tendo em conta as acções de gestão de risco de 
crédito que o Banco espera tomar para mitigar a ECL, como por exemplo redução nos limites ou 
cancelamento do compromisso de empréstimo.

O cálculo da ECL para fins contabilísticos é diferente do cálculo da ECL para fins regulamentares, 
embora muitos dos elementos utilizados sejam semelhantes.

Agrupamentos baseado em características de riscos compartilhados
Quando a ECL é medida coletivamente, os instrumentos financeiros são agrupados com base 
em características de risco compartilhadas, tais como:

• Tipo de instrumento;
• Grau de risco de crédito;
• Tipo de colateral;
• Data do reconhecimento inicial;
• Prazo remanescente até ao vencimento;
• Indústria ou sector do mutuário;
• Valor da garantia em relação ao activo financeiro se tiver um impacto na probabilidade de
ocorrência de um incumprimento.

Qualidade do crédito

O Banco monitora o risco de crédito por classe de instrumento financeiro. A tabela abaixo 
descreve as classes identificadas, bem como o item das demonstrações financeiras e a nota que 
fornece uma análise dos itens incluídos na linha do balanço financeiro para cada classe de 
instrumento financeiro.

Concentração do risco de crédito

Uma análise das concentrações de risco de crédito do Banco por classe de activo financeiro é 
detalhada na tabela abaixo. A menos que especificamente indicado, para activos financeiros, os 
valores na tabela representam valores contabilísticos líquidos. Relativamente aos compromissos 
de empréstimos e contratos de garantia financeira, os valores na tabela representam os valores 
comprometidos ou garantidos, respectivamente.

Classe do instrumento financeiro

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao 
custo amortizado

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao 
custo amortizado

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao 
custo amortizado

Empréstimos e adiantamentos a clientes ao 
custo amortizado

Activos financeiros ao custo amortizado

Activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral

Outros empréstimos e adiantamentos

Compromissos de empréstimo e contratos de 
garantia financeira

Instrumento financeiro na 
posição financeira
Caixa e disponibilidades no banco 
central

Disponibilidades em instituições 
de crédito

Aplicações em instituições de 
crédito

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes

Activos financeiros ao custo 
amortizado

Activos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento 
integral

Outros activos

Provisões para garantias bancárias 
prestadas e crédito 
documentários

Nota

Nota 10

Nota 11

Nota 12

Nota 15

Nota 13

Nota 14

Nota 21

Nota 24

2021

Empréstimos e 

adiantamentos 

aos Bancos ao 

custo amortizado

Empréstimos e 

adiantamentos a 

clientes ao custo 

amortizado

Investimentos em 

títulos ao custo 

amortizado

Activos 

financeiros ao 

justo valor 

através de outro 

rendimento 

integral

Compromissos de 

empréstimos e 

contratos de 

garantia 

financeira

Comércio -  1 566 747 007 -  -  1 738 313 856
Agricultura 31 984 869 -  -  -  

Retalho -  488 774 925 -  -  -  

Construção -  103 730 429 -  -  321 648 312

Indústria -  1 072 557 614 -  -  509 491 570

Mineração -  318 358 574 -  -  584 273 454

Comunidade social e serviços -  - -  -  -  

Transporte e comunicações -  8 496 280 -  -  -  

Indústria metalúrgica -  215 021 172 -  -  1 850 000

Estado -  - 784 401 714 -  -  

Financeiro 446 810 000 -  -  6 327 548 -  

Banco Central 815 345 217 -  1 200 000 -  -  

Outros sectores -  178 004 438 -  373 245 856
1 262 155 217 3 983 675 307 785 601 714 6 327 548 3 528 823 047

2020

Empréstimos e 

adiantamentos 

aos Bancos ao 

custo amortizado

Empréstimos e 

adiantamentos a 

clientes ao custo 

amortizado

Investimentos em 

títulos ao custo 

amortizado

Activos 

financeiros ao 

justo valor 

através de outro 

rendimento 

integral

Compromissos de 

empréstimos e 

contratos de 

garantia 

financeira

Comércio -  786 697 285 -  -  1 695 798 705

Retalho -  141 578 583 -  -  -  

Agricultura -  305 156 986 -  -  -  

Indústria -  556 257 431 -  -  593 707 828
Mineração -  61 956 623 -  -  511 611 971

Transporte e comunicações -  10 852 972 -  -  -  

Construção -  171 765 533 -  -  700 843 572

Indústria Metalúrgica -  11 116 313 -  -  -  

Financeiros 1 273 045 392 -  40 000 000 6 327 548 -  

Banco Central 1 331 357 811 -  982 741 300 -  -  

Outros sectores -  282 486 216 -  230 119 244

2 604 403 203 2 327 867 942 1 022 741 300 6 327 548 3 732 081 320

Exposição ao risco de crédito por classe de activo financeiro, rating interno e “estágio”

Uma análise da exposição ao risco de crédito do Banco por classe de activo financeiro, 
classificação interna e “estágio” sem levar em conta os efeitos de qualquer garantia ou outras 
melhorias de crédito é fornecida nas tabelas seguintes. A menos que especificamente indicado, 
para activos financeiros, os valores na tabela representam valores contabilísticos brutos. Para os 
compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira, os valores na tabela 
representam os valores comprometidos ou garantidos, respectivamente.

2021

Grau de 

investimento            

(1-3)

Monitoramento 

padrão                                

(4-7)

Empréstimos em 

incumprimento               

(8-10)

Imparidade Exposição liquida 2020

Caixa e disponibilidades no Banco Central
877 737 680 -  -  -  877 737 680 1 022 474 196

Disponibilidades em instituições de crédito
250 278 763 -  -  -  250 278 763 308 746 181

Aplicações em instituições de crédito
1 262 175 689 -  -  (20 472) 1 262 155 217 2 603 025 793

Activos financeiros ao custo amortizado
788 105 468 -  -  (2 503 754) 785 601 714 1 019 898 851

Empréstimos e adiantamentos a clientes
3 514 864 733 428 403 489 87 102 384 (46 695 299) 3 983 675 307 2 238 126 281

Outros activos
14 258 954 -  -  -  14 258 954 5 749 185

Garantias bancárias e cartas de crédito
373 245 856 -  -  (19 104 501) 354 141 355 3 722 613 726

7 080 667 143 428 403 489 87 102 384 (68 324 026) 7 527 848 990 10 920 634 213
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A gestão de riscos assenta na constante identificação e análise da exposição a diferentes riscos 

A actividade do Banco é exposta a um conjunto de riscos financeiros e essas actividades 

de riscos. O objectivo do Banco é atingir um equilíbrio entre o risco e o retorno financeiro e 
minimizar os potenciais impactos adversos no seu desempenho financeiro.

financeiros. O Banco aceita depósitos de clientes quer a taxa de juro fixa, quer variável, e procura 

prolongados a taxas mais elevadas mantendo a liquidez suficiente para fazer face a todos os 

As políticas de gestão de risco do Banco estão desenhadas para identificar e analisar esses riscos 
a fim de estabelecer determinados limites de risco e controlos de monitorização para assegurar 

regularmente as políticas de gestão de risco e sistemas de forma a reflectir as alterações nos 

A análise qualitativa da gestão do risco do Banco é apresentada como segue:

práticas:

eficaz de controlo interno, para determinar de forma consistente as provisões adequadas de 
acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos pelo Banco, IFRS e orientações 

• Identificar, avaliar e medir o risco de crédito doo Banco, desde o instrumento individual 

• Criação de políticas de crédito para proteger o Banco contra os riscos identificados, 

• Limitar as concentrações de exposição por tipo de activo, contrapartes, indústria, 
classificação de crédito, localização geográfica, etc.

A função de auditoria interna realiza auditorias regulares, certificando-se de que os controlos e 

eficientes.

Aumento Significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros que estão sujeitos a exigências de imparidades 
para avaliar se houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial. Se tiver havido um aumento significativo no risco de crédito, o Banco irá mensurar a 

As informações de classificação de crédito são baseadas numa série de dados que são 

notações de risco de crédito são definidas usando factores qualitativos e quantitativos que são 

As classificações de risco de crédito são projectadas e calibradas para reflectir o risco de 

classificação de risco de crédito no reconhecimento inicial, com base nas informações disponíveis 

actualizada para reflectir as informações actuais. Os seguintes dados são normalmente usados 
para monitorar as exposições individuais e numa perspectiva de Grupo económico:

• Registo de pagamentos, incluindo o cumprimento do serviço de dívida e atrasos no 
cumprimento de obrigações contratuais;
• Extensão da utilização do limite concedido;
• Reestruturação do prazo de pagamento e das condições de crédito;
• Mudanças nas condições comerciais, financeiras e económicas do negócio do cliente ou 
do sector que opera;
• Informações de rating de crédito fornecidas por agências externas de rating;

métricas de acessibilidade etc.;

exposição dos clientes, incluindo revisão de demonstrações financeiras auditadas, dados de 

O Banco utiliza as classificações de risco de crédito como uma entrada principal na determinação 

analisadas por jurisdição ou região e por tipo de produto e mutuário, bem como por classificação 

do aumento significativo do risco de crédito, bem como na mensuração da ECL. O Banco 

O Grupo aplica probabilidades aos cenários de previsão identificados, considerando um cenário 

planeamento estratégico e orçamento. O Banco identifica e documenta os principais factores 
de risco de crédito e perdas de crédito para cada carteira de instrumentos financeiros e, usando 

técnicas de estimativa ou pressupostos significativos usados durante o período de relato.

temporal. O seu cálculo baseia-se em modelos de classificação estatística e é avaliada utilizando 
ferramentas de classificação adaptadas às várias categorias de contrapartes e exposições. Estes 

É baseada na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor 
esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de qualquer garantia. Os 

e taxas de recuperação. O cálculo é feito com base no fluxo de caixa descontado, em que os 
fluxos de caixa são descontados pela taxa de juro efectiva original do empréstimo.

Banco para a EAD reflecte as alterações esperadas na exposição ao longo da vida do 
empréstimo permitidas pelos termos contratuais actuais, tais como perfis de amortização, 

EAD usados pelo Banco reflectem igualmente as características das carteiras de crédito.

comercial comum. Contudo, para instrumentos financeiros como linhas de crédito renováveis e 

Para tais instrumentos financeiros, o Banco mensura a ECL durante o período em que está 

financeiros não têm um prazo fixo ou estrutura de reembolso e têm um curto período de 
cancelamento contratual. Os instrumentos financeiros são administrados de forma coletiva e 

O cálculo da ECL para fins contabilísticos é diferente do cálculo da ECL para fins regulamentares, 

Agrupamentos baseado em características de riscos compartilhados
Quando a ECL é medida coletivamente, os instrumentos financeiros são agrupados com base 
em características de risco compartilhadas, tais como:

• Tipo de instrumento;
• Grau de risco de crédito;
• Tipo de colateral;
• Data do reconhecimento inicial;
• Prazo remanescente até ao vencimento;
• Indústria ou sector do mutuário;
• Valor da garantia em relação ao activo financeiro se tiver um impacto na probabilidade de 

O Banco monitora o risco de crédito por classe de instrumento financeiro. A tabela abaixo 
descreve as classes identificadas, bem como o item das demonstrações financeiras e a nota que 
fornece uma análise dos itens incluídos na linha do balanço financeiro para cada classe de 
instrumento financeiro.

Uma análise das concentrações de risco de crédito do Banco por classe de activo financeiro é 
detalhada na tabela abaixo. A menos que especificamente indicado, para activos financeiros, os 
valores na tabela representam valores contabilísticos líquidos. Relativamente aos compromissos 
de empréstimos e contratos de garantia financeira, os valores na tabela representam os valores 

Perdas por imparidade por classe

A tabela abaixo resume a as provisões para perdas esperada em 31 de Dezembro de 2021 e 
2020, por classe de exposição/activo:

Classe do instrumento financeiro

46 695 299 89 775 851
Investimentos em títulos ao custo amortizado 2 503 754 2 842 449
Activos não correntes detidos para a venda 18 364 721 18 364 721
Outros activos financeiros 20 472 20 472
Garantias bancárias e cartas de crédito 19 104 501 9 467 594

86 688 747 120 471 087

Activos financeiros por maturidade contratual
Um aumento significativo no risco de crédito é identificado antes que a exposição esteja em 
incumprimento e, no máximo, quando a exposição perfizer 30 dias em atraso. Para empréstimos 
corporativos e outras exposições existem informações específicas disponíveis sobre o mutuário 
que são usadas para identificar um potencial aumento significativo no risco de crédito. A tabela 
abaixo apresenta a carteira bruta dos empréstimos e adiantamento a clientes por antiguidade de 
saldos:

Categoria Crédito bruto concedido

Não vencido 3 725 849 303
Até 30 dias 153 731 302

31 a 90 dias 24 723 039

91 a 180 dias 2 760 270

181 a 360 dias 30 844 462

Acima de 360 dias 44 561 899

Reestruturados 7 378 207
3 989 848 483

Colaterais e outras garantias de crédito

A quantidade e o tipo de garantia exigida dependem de uma avaliação do risco de crédito da 
contraparte.

Os principais tipos de garantias obtidas são:

• Para os títulos de crédito e nas transacções de recompra, dinheiro ou títulos;
• Para empréstimos comerciais, encargos sobre imóveis, inventário e contas a receber;
� Para crédito ao retalho, hipotecas sobre imóveis de habitação.

Empréstimo corporativo

O Banco solicita garantias e colaterais para empréstimos corporativos. O indicador mais 
relevante da qualidade de crédito dos clientes corporativos é a análise do seu desempenho 
financeiro e a sua liquidez, alavancagem, eficácia da gestão e índices de crescimento. Por essa 
razão, a avaliação de garantias detidas contra empréstimos corporativos não é actualizada 
rotineiramente. A avaliação de tais garantias é actualizada se o empréstimo for colocado na “lista 
de observação” e, portanto, sujeito a uma monitoria mais regular. Para créditos com redução no 
valor recuperável, o Banco obtém avaliações actualizadas de garantias para determinar as suas 
acções de gestão de risco de crédito.

Investimentos em títulos

O Banco detém investimentos em títulos mensurados ao custo amortizado com um valor 
contabilístico de 764.7 milhões de meticais e através do rendimento integral com um valor 
contabilístico de 6.3 milhões de meticais. Os investimentos em títulos detidos pelo Banco são 
obrigações governamentais, bilhetes de tesouro e obrigações corporativas, que não são 
garantidas.

Activos financeiros renegociados

Quando um cliente entra em incumprimento, e temporariamente não consegue fazer face ao 
serviço de dívida, pode pedir a dilatação do período de pagamento ou uma moratória. Na data de 
vencimento do período de moratória ou carência, a situação do cliente é reavaliada e os termos 
dos empréstimos poderão ser renegociados.

Activos financeiros que se encontrem em imparidade

O Banco regularmente avalia se existe uma evidência objectiva de que o activo financeiro ou a 
carteira de activos financeiros valorizados ao custo amortizado evidencia sinais de imparidade. 
Um activo financeiro ou carteira de activos financeiros está em imparidade e existem perdas por 
imparidade se, e apenas se, existe uma prova objectiva de imparidade como resultado de um ou 
mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial, após a data do primeiro 
registo no balanço e esse evento de perda tenha um impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do activo financeiro ou da carteira de activos financeiros que possa ser fiavelmente 
estimada.

Os critérios que o Banco utiliza para determinar se existem provas objectivas de imparidade 
incluem:

• Dificuldades financeiras do cliente; 
• Quebra no contrato, tais como incumprimento das responsabilidades exigidas; 
� Existem fortes evidências de que o cliente vai entrar em falência ou ser objecto de uma
reestruturação financeira significativa; 
• Desaparecimento de um mercado activo para esse activo financeiro devido a dificuldades
financeiras; ou 

� Observação de dados evidenciando que existe uma diminuição considerável relativamente
aos fluxos de caixa futuros estimados de um grupo de activos financeiros, desde o
reconhecimento inicial desses activos, apesar desse decréscimo não ter sido ainda identificado
individualmente na carteira, incluindo:

I. Alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários na carteira;
II. Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionam com a depreciação da carteira
de activos.
III. Depreciação do valor do colateral; e 
IV. Deterioração da posição do mutuário.

A política de crédito do Banco define incumprimento por parte de um determinado cliente, 
quando ocorrerem os seguintes eventos:

� O Banco considera que é pouco provável que o mutuário pagará a sua obrigação de crédito, 
na íntegra, sem recurso a que o Banco tenha de exercer a opção sobre colateral; ou
• Se o mutuário entra em incumprimento com quaisquer condições do contrato, incluindo o
cumprimento de determinadas condições ou rácios financeiros.

O Banco avalia primeiro se a prova objectiva de imparidade existe individualmente, para activos 
financeiros que sejam individualmente significativos, e individual ou colectivamente para activos 
financeiros que não são individualmente significativos. Todas as exposições com indicação de 
crédito malparado são avaliadas individualmente quanto a uma potencial imparidade. Os activos 
avaliados individualmente quanto à imparidade e para os quais uma perda de imparidade é e 
continua a ser reconhecida não são incluídos na análise da imparidade colectiva.

Para empréstimos e adiantamentos e activos detidos até à maturidade, o valor da perda por 
imparidade é mensurado como sendo a diferença entre a quantia escriturada e o valor presente 
dos fluxos de caixa futuros descontados à taxa de juro efectiva original do activo.

O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados de um activo financeiro 
colateralizado reflecte os fluxos de caixa que podem resultar da sua execução menos os custos de 
tomada de posse e da venda do colateral, quer a execução seja ou não provável.

A metodologia e os pressupostos utilizados para estimar fluxos de caixa futuros são revistos 
periodicamente para reduzir as diferenças entre as estimativas e perdas reais.

Abates

O Banco reconhece imparidades por contrapartida de resultados para as perdas ocorridas 
inerentes à carteira de crédito. Mediante uma avaliação de que não existe uma perspectiva realista 
da sua recuperação ou de que parte da dívida é incobrável, é efectuado o abate da dívida por 
contrapartida da imparidade acumulada. Não existe uma periodicidade no reconhecimento do 
mesmo, devendo ser efectuado quando se torna impossível recuperar parte ou totalidade da 
dívida, sendo que a oportunidade e a extensão dos abates podem envolver algum elemento de 
julgamento subjectivo. No entanto, um abate, muitas vezes, será precedido de um evento 
específico, como o início do processo de insolvência ou outra acção formal de recuperação, o que 
torna possível estabelecer que uma parte ou a totalidade do empréstimo está além da perspectiva 
realística de recuperação.

Estes activos são abatidos apenas quando todos os procedimentos necessários tenham sido 
concluídos, bem como o montante das perdas ter sido determinado. As recuperações 
subsequentes de valores que foram abatidos são reconhecidas como outros proveitos na 
demonstração de resultados.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez é o risco do Banco ser incapaz de cumprir com as suas obrigações de 
pagamento, quando se vencem em circunstâncias normais ou de pressão. A fim de mitigar este 
risco, a gestão tem procurado diversas fontes de financiamento, além de manter valores mínimos 
de liquidez e monitorizar fluxos de caixa futuros numa base diária. Adicionalmente, o Banco 
dispõe de linhas de financiamento adicionais como plano de contingência, caso seja necessário.

O Banco mantém uma carteira de activos com bastante liquidez e diversificada que poderá ser 
facilmente utilizada numa interrupção não prevista de fluxos de caixa. Além disso, o Banco detém 
reservas obrigatórias correspondentes a 10,5% do saldo médio dos depósitos de residentes, 
depósitos de não residentes e depósitos do Estado, para a moeda nacional e 11,5% para a moeda 
estrangeira. A posição de liquidez é avaliada e gerida tendo em consideração uma variedade de 
cenários, dando a devida atenção a factores de tensão relacionados tanto com o mercado em 
geral assim como com o Banco em particular. 

O Banco monitora diariamente os limites dos rácios de liquidez entre os depósitos de clientes e 
passivos para com clientes, que consistem na ponderação dos valores em caixa, depósitos de curto 
prazo e investimentos altamente líquidos, face aos depósitos de clientes e empréstimos obtidos 
com vencimento no mês seguinte.

Maturidades contratuais não descontadas dos activos e passivos

A tabela abaixo resume o perfil de maturidade dos activos e passivos financeiros do Banco em 31 
de Dezembro de 2021 e 2020 com base em fluxos de caixa contratuais não descontados:

2021 2020

Empréstimos e adiantamentos a clientes ao custo amortizado
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31 de Dezembro de 2021

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco de que o justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos 
financeiros irão variar devido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juros, 
taxas de câmbio, e as cotações de instrumentos financeiros com mercados activos. 

A política e estratégia de gestão de risco de mercado é executada pela Tesouraria e monitorizada 
pela função de Gestão de Risco, sob a supervisão do ALCO, que se reúne numa base mensal.

Risco de taxa de juro

Risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem afectar os 
fluxos de caixa futuros ou o justo valor dos instrumentos financeiros. O Banco monitoriza a sua 
exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro do mercado sobre o risco da sua 
posição financeira e dos fluxos de caixa. As margens financeiras podem aumentar como 
resultado de tais flutuações ou resultar em perdas em caso de ocorrerem variações não 
previstas.

O Conselho de Administração estabelece limites sobre o grau de desajuste da taxa de juro, sendo 
a mesma controlada numa base diária. Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juro 
incluem saldos de disponibilidades e depósitos em outras instituições de crédito, empréstimos e 
adiantamentos a clientes, depósitos e contas correntes de clientes e recursos de clientes.

A tabela abaixo sumariza a análise da sensibilidade dos instrumentos financeiros do Banco às 
taxas de juro em 31 de Dezembro de 2021 e 2020:

O impacto na demonstração dos resultados decorrente da alteração das taxas de juro, 
essencialmente a FPC, baseado nos activos e passivos financeiros cuja taxa de juro é variável em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 é estimada como segue:

Risco cambial

O risco cambial é o risco do valor de um instrumento financeiro variar devido às alterações das 
taxas de câmbio de mercado. O Conselho de Administração fixa um nível limite de exposição por 
moeda, em cumprimento das disposições legais em vigor e limites regulamentares aplicáveis. De 
acordo com a política do Banco, as posições são monitoradas diariamente para garantir que as 
mesmas são mantidas dentro dos limites estabelecidos.

A tabela seguinte sumariza a exposição ao risco cambial, a 31 de Dezembro de 2021 e 2020:

2021

Activos financeiros
Correntes

Menos de 3 
meses

De 3 meses a 
12 meses

De 1 a 5 anos
Mais de 5 

anos
Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central 877 737 680 -  -  -  -    877 737 680
Disponibilidades em instituições de crédito 250 278 763 -  -  -  -    250 278 763
Aplicações em instituições de crédito - 1 262 155 217 -  -  -    1 262 155 217
Activos financeiros ao custo amortizado 20 894 414 - 1 200 000 763 507 300 - 785 601 714
Empréstimos e adiantamentos a clientes 150 004 024 326 198 539 1 864 083 976 1 278 627 927 364 760 841 3 983 675 307
Total activos 1 298 914 881 1 588 353 755 1 865 283 976 2 042 135 227 364 760 841 7 159 448 680

Passivos financeiros
Recursos de outras instituições de crédito 193 117 603 159 575 000 -  -  -    352 692 603
Depósitos de clientes 3 111 226 055 640 499 527 1 668 671 178 -  -    5 420 396 760
Passivos de locação - 7 713 617 21 620 601 53 437 893 6 873 528 89 645 639
Total passivos 3 304 343 657 807 788 144 1 690 291 779 53 437 893 6 873 528 5 862 735 001
Valor líquido (2 005 428 776) 780 565 612 174 992 197 1 988 697 334 357 887 313 1 296 713 680

2020

Activos financeiros
Correntes

Menos de 3 
meses

De 3 meses a 
12 meses

De 1 a 5 anos
Mais de 5 

anos
Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central 1 022 474 196 -  -  -  -    1 022 474 196
Disponibilidades em instituições de crédito 308 746 181 -  -  -  -    308 746 181
Aplicações em instituições de crédito - 2 184 112 002 420 291 201 -  -    2 604 403 203
Activos financeiros ao custo amortizado - 614 698 591 426 676 544 -  -    1 041 375 135
Empréstimos e adiantamentos a clientes 936 371 921 411 882 702 184 812 047 616 080 147 84 120 289 2 233 267 106
Total activos 2 267 592 298 3 210 693 295 1 031 779 792 616 080 147 84 120 289 7 210 265 821

Passivos financeiros
Recursos de outras instituições de crédito - 36 893 709 -  -  -    36 893 709
Depósitos de clientes 3 473 392 433 1 462 639 502 813 898 726 -  -    5 749 930 661
Passivos de locação - 8 469 926 25 638 118 92 237 594 - 126 345 638
Total passivos 3 473 392 433 1 499 533 211 813 898 726 -  -  5 786 824 370
Valor líquido (1 205 800 135) 1 711 160 084 217 881 066 616 080 147 84 120 289 1 423 441 451

Activos financeiros
Menos de 3 meses

De 3 meses a 
12 meses

Mais de 1 ano
Sem exposição 
à taxa de juros

Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central -   -   -  877 737 680 877 737 680
Disponibilidades em instituições de crédito -   -   -  250 278 763 250 278 763
Aplicações em instituições de crédito 1 262 155 217 -   -  -  1 262 155 217
Activos financeiros ao custo amortizado 20 894 414 764 707 300  -  -  785 601 714
Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral
-   -   -  6 327 548 6 327 548

Empréstimos e adiantamentos a clientes 3 983 675 307 -   -  -  3 983 675 307
Outros activos -   -   -  14 258 954 14 258 954

5 266 724 937 764 707 300 - 1 148 602 945 7 180 035 182

Passivos financeiros

Recursos de outras instituições de crédito 352 692 603 -   -  -  352 692 603
Depósitos de clientes 3 751 725 582 1 668 671 178 -  -  5 420 396 760
Total pasivos 4 104 418 184 1 668 671 178 -  -  5 773 089 362
Valor líquido 1 162 306 753 (903 963 878) - 1 148 602 945 1 406 945 820

2020

Activos financeiros
Menos de 3 meses

De 3 meses a 
12 meses

Mais de 1 ano
Sem exposição 
à taxa de juros

Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central -   -   -  1 022 474 196 1 022 474 196
Disponibilidades em instituições de crédito -   -   -  308 746 181 308 746 181
Aplicações em instituições de crédito 2 184 112 002 420 291 201 -  -  2 604 403 203
Activos financeiros ao custo amortizado 614 698 591 426 676 544 -  -  1 041 375 135
Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral
-   -   -  6 327 548 6 327 548

Empréstimos e adiantamentos a clientes 2 233 267 106 -   -  -  2 233 267 106
Outros activos -   -   -  5 749 185 5 749 185

5 032 077 699 846 967 745 - 1 343 297 109 7 222 342 554

Passivos financeiros
Recursos de outras instituições de crédito 36 893 709 -   -  -  36 893 709
Depósitos de clientes 4 936 031 935 813 898 726 -  -  5 749 930 661
Total pasivos 4 972 925 644 813 898 726 -  -  5 786 824 370
Valor líquido 59 152 055 33 069 019 - 1 343 297 109 1 435 518 184

Aumento/            
(diminuição) em p.p

Impacto nos 
resultados 

antes de 
impostos

Impacto nos 
fundos 

próprios

´ +2p.p (5 166 858) 5 166 858
´ -2p.p 5 166 858 (5 166 858)
´ +2p.p (1 844 421) 1 844 421
´ -2p.p 1 844 421 (1 844 421)

2021

2020

Activos financeiros MZN USD ZAR EUR INR GBP Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central 457 989 529 412 296 701 3 537 375 3 914 075 -   -    877 737 680
Disponibilidades em instituições de crédito 2 307 677 238 895 689 453 383 8 373 658 163 247 85 109 250 278 763
Aplicações em instituições de crédito 815 345 217 446 810 000 -  -  -   -    1 262 155 217
Activos financeiros ao custo amortizado 785 601 714 -   -  -  -   -    785 601 714
Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral
6 327 548 -   -  -  -   -    6 327 548

Empréstimos e adiantamentos a clientes 2 511 009 014 1 472 666 293 -  -  -   -    3 983 675 307
4 578 580 699 2 570 668 683 3 990 758 12 287 733 163 247 85 109 7 165 776 229

Passivos financeiros

Recursos de outras instituições de crédito 25 620 460 327 072 143 -  -  -   -    352 692 603
Depósitos de clientes 3 501 833 700 1 905 471 161 3 374 405 9 717 494 -   -    5 420 396 760
Passivos de locação 20 731 208 68 914 430 -  -  -   -    89 645 638
Total passivos 3 548 185 368 2 301 457 735 3 374 405 9 717 494 -  -  5 862 735 000
Valor líquido 1 030 395 330 269 210 948 616 353 2 570 240 163 247 85 109 1 303 041 228

2020
Activos financeiros MZN USD ZAR EUR INR GBP Total

Caixa e disponibilidades no Banco Central 554 424 782 461 144 286 3 414 614 3 490 514 -   -    1 022 474 196
Disponibilidades em instituições de crédito 69 822 029 193 317 974 2 352 671 42 885 698 103 463 264 345 308 746 181
Aplicações em instituições de crédito 1 681 347 965 923 055 238 -  -  -   -    2 604 403 203
Activos financeiros ao custo amortizado 785 601 714 -   -  -  -   -    785 601 714
Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral
6 327 548 -   -  -  -   -    6 327 548

Empréstimos e adiantamentos a clientes 1 337 035 275 896 231 831 -  -  -   -    2 233 267 106
4 434 559 313 2 473 749 328 5 767 285 46 376 213 103 463 264 345 6 960 819 948

Passivos financeiros

Recursos de outras instituições de crédito 36 893 709 -   -  -  -   -    36 893 709
Depósitos de clientes 4 146 349 219 1 583 833 890 2 915 249 16 832 304 -   -    5 749 930 661
Passivos de locação 115 518 404 10 827 234 -  -  -   -    126 345 638
Total passivos 4 298 761 332 1 594 661 124 2 915 249 16 832 304 -  -  5 913 170 008
Valor líquido 135 797 981 879 088 205 2 852 036 29 543 909 103 463 264 345 1 047 649 939

As tabelas abaixo demonstram a sensibilidade para eventuais alterações em USD e ZAR, 
mantendo as restantes variáveis constantes.

O impacto na demonstração de resultados (antes de imposto) é o mesmo que em capitais 
próprios.

Alteração na taxa de 
câmbios de USD

Impacto nos 
resultados 

antes de 
impostos

Impacto nos 
fundos 

próprios

´ +10% 26 921 095 (26 921 095)
´ -10% (26 921 095) 26 921 095
´ +10% 87 908 820 (87 908 820)
´ -10% (87 908 820) 87 908 820

Alteração na taxa de 
câmbios de ZAR

Impacto nos 
resultados 

antes de 
impostos

Impacto nos 
fundos 

próprios

´ +5% 30 818 (30 818)
´ -5% (30 818) 30 818
´ +5% 142 602 (142 602)
´ -5% (142 602) 142 602

2020

2021

2021

2020

Risco Operacional

O risco operacional é o risco de perdas decorrentes de falhas de sistemas, erro humano, fraude 
ou acontecimentos externos. Quando ocorre uma falha nos controlos, os riscos operacionais 
podem causar danos na reputação do Banco, ter implicações legais ou regulamentares ou dar 
origem a perdas financeiras. O Banco não pode esperar eliminar todos os riscos operacionais, 
mas através de um quadro de controlo e de vigilância contante e respondendo aos riscos 
potenciais de forma proactiva, é capaz de gerir e mitigar os riscos inerentes à sua actividade. Os 
controlos incluem uma efectiva segregação de funções, gestão de acessos, níveis de autorização 
e procedimentos de reconciliação, formação do pessoal e processos de avaliação.

Gestão de Capital

O Banco mantém uma gestão activa do capital para cobrir os riscos inerentes ao negócio. A 
adequação do capital do Banco é monitorada usando, entre outras medidas os rácios 
estabelecidos pelo Banco de Moçambique.

Os principais objectivos da gestão de capital são os que visam que o Banco:
• Cumpra com os requisitos de capitais impostos pelo Banco de Moçambique;
• Mantenha uma forte e saudável notação de rácios de capital, a fim de apoiar o
crescimento do seu negócio; e
• Apresente uma política de continuidade, a fim de proporcionar o máximo retorno, e
maximizar o valor aos accionistas.

A adequacidade de capital e a utilização do capital regulamentar são monitorados regularmente 
pelo Conselho de Administração do Banco, aplicando técnicas baseadas na legislação emanada 
pelo Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A informação requerida é apresentada 
mensalmente ao Banco de Moçambique. O Banco Central requer que cada Banco cumpra um 
mínimo de activo de ponderação de risco (rácio de solvabilidade) acima ou no limite de 12%.

O capital regulamentar do Banco é monitorado pelo departamento de gestão de risco e é 
dividido em:
• Tier 1 capital: capital social (líquido de quaisquer valores contabilísticos de acções
próprias), resultados transitados e reservas; e
• Tier 2 capital: divida subordinada, imparidade colectiva e ganhos não realizados de justo
valor dos activos financeiros disponíveis para venda.

A ponderação do risco dos activos é mensurada através de uma hierarquia de cinco riscos, 
classificada de acordo com a sua natureza e reflectindo uma estimativa de riscos de crédito, 

extrapatrimoniais com alguns ajustamentos a fim de reflectirem uma natureza mais contingente 

A tabela a seguir resume o cálculo do índice de adequação de capital do Banco para o ano findo em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 de acordo com as exigências do Banco de Moçambique:
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31 de Dezembro de 2021

Risco Operacional

O risco operacional é o risco de perdas decorrentes de falhas de sistemas, erro humano, fraude 
ou acontecimentos externos. Quando ocorre uma falha nos controlos, os riscos operacionais 
podem causar danos na reputação do Banco, ter implicações legais ou regulamentares ou dar 
origem a perdas financeiras. O Banco não pode esperar eliminar todos os riscos operacionais, 
mas através de um quadro de controlo e de vigilância contante e respondendo aos riscos 
potenciais de forma proactiva, é capaz de gerir e mitigar os riscos inerentes à sua actividade. Os 
controlos incluem uma efectiva segregação de funções, gestão de acessos, níveis de autorização 

Gestão de Capital

ao negócio. A 
adequação do capital do Banco é monitorada usando, entre outras medidas os rácios 

Os principais objectivos da gestão de capital são os que visam que o Banco:
• Cumpra com os requisitos de capitais impostos pelo Banco de Moçambique;
• Mantenha uma forte e saudável notação de rácios de capital, a fim de apoiar o 
crescimento do seu negócio; e
• Apresente uma política de continuidade, a fim de proporcionar o máximo retorno, e 

A adequacidade de capital e a utilização do capital regulamentar são monitorados regularmente 
pelo Conselho de Administração do Banco, aplicando técnicas baseadas na legislação emanada 
pelo Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A informação requerida é apresentada 
mensalmente ao Banco de Moçambique. O Banco Central requer que cada Banco cumpra um 

O capital regulamentar do Banco é monitorado pelo departamento de gestão de risco e é 
dividido em:
• Tier 1 capital: capital social (líquido de quaisquer valores contabilísticos de acções 
próprias), resultados transitados e reservas; e
• Tier 2 capital: divida subordinada, imparidade colectiva e ganhos não realizados de justo 
valor dos activos financeiros disponíveis para venda.

A ponderação do risco dos activos é mensurada através de uma hierarquia de cinco riscos, 
classificada de acordo com a sua natureza e reflectindo uma estimativa de riscos de crédito, 

(*) Representa a diferença entre a imparidade determinada com base no modelo de imparidade 
interno, em conformidade com o IFRS 9, e o mínimo apurado de acordo com os requisitos 
definidos pelo Banco de Moçambique.

Acontecimentos após a data de balanço

A 10 de Janeiro de 2022, após as devidas autorizações do Banco Central, o Banco procedeu à 
emissão de USD 3,3 (MZN 210.6) milhões de dívida subordinada, por um prazo de 5 anos, tendo 
esta sido totalmente subscrita pelos actuais acionistas. A incorporação destas obrigações nos 
fundos próprios complementares (Tier II) levou ao cumprimento dos fundos próprios 
regulamentares exigidos, a partir de Janeiro de 2022.

mercado e outros riscos associados a cada activo ou contraparte, tomando em consideração os 
colaterais elegíveis ou garantias. Um tratamento similar é adoptado para as rubricas 
extrapatrimoniais com alguns ajustamentos a fim de reflectirem uma natureza mais contingente 
de uma perda potencial.

A tabela a seguir resume o cálculo do índice de adequação de capital do Banco para o ano findo em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 de acordo com as exigências do Banco de Moçambique:

16
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

UNIDADE GESTORA EXECCUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ARRENDAMENTO DE IMÓVEL

1. O Tribunal Judicial da Província de Maputo (TJPM) convida empresas escritas no Cadastro Único, a apresentarem
propostas fechadas para os concursos abaixos:

Nº do Concurso Objecto do concurso Custo do Caderno

Local de 

Abertura das 

propostas

Garantia 

Provisória 

   Data e 

hora-final de 
entrega de 

propostas

Data e hora de 

abertura de 

proposta

Concurso Limi-
tado nº04/TJPM/

UGEA/2022

Para fornecimento de 
livros de escrituração 

obrigatória e impressos 
diversos

1.000,00MT
não reembolsáveis

Na Sala de 
Reuniões do 

TJPM

Não 
aplicável

11/5/2022
às 9.00 horas

11/5/2022
 às 9.30 horas

Concurso Limi-
tado nº05/TJPM/

UGEA/2022

Para contratação de 
serviços de higiene, 
limpeza e lavandaria 
para Tribunal Judicial 

da Província de Maputo

1.000,00MT
não reembolsáveis

Na Sala de 
Reuniões do 

TJPM

Não
 aplicável

11/5/2022
às 10.00 horas

11/5/2022
às 10.30 horas

Manifestação 
de interesse 
nº02/TJPM/
UGEA/2022, 
para arren-

damentos de 
imóvel

Uma casa tipo três (3), 
localizado na Cidade 

de Matola
Não aplicável

Na Sala de 
Reuniões do 

TJPM

Não
 aplicável

11/05/2022
às 11.00 horas

11/5/2022 
às11.30 horas

2. Fica marcado para o dia 5 de Maio a visita aos locais abrangidos pelo Concurso nº05/TJPM/UGEA/2022, e o local 
de encontro será o edifício do Tribunal Judicia de Infulene (ainda em obras), perto de Estabelecimento Penitenciá-
rio Especial para Mulheres de Ndlavela;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou levan-
tá –los neste Tribunal, sita na Av. Governador Raimundo Bila – CP nº377, das 7.30 às 15.30 horas, durante os dias
úteis, a partir do dia 11 de Fevereiro de 2022;

4. O valor, referente a compra do caderno de encargo, não é reembolsável e deverá ser depositado na CONTA nº
000114180253 BIM, a favor do Tribunal Judicial da Província de Maputo;

5. O período da validade das propostas será de 120 dias;

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

7. Para o arrendamento dos imóveis os interessados deverão apresentar as propostas em cartas fechadas com os
seguintes documentos:

a) Título de propriedade do imóvel ou Certidão do Registo Predial;
b) Cadastro Único para pessoas Colectivas;
c) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoa singular;
d) Escritura pública ou documento de equivalente original ou cópia autenticada, tratando-se de pessoas colec-

tivas;
e) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma situação de impedi-

mento de contratar com o Estado;
f) Imposto Predial Autárquico;
g) No caso de pessoas Colectivas deverão apresentar a Certidão de Registo Comercial ou documento

equivalente;
h) Número Único de Identificação Tributária;

8. O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data-final da sua entrega;
9. Apenas serão contactados os concorrentes seleccionados;

10. O contrato 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;

NB: Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Tribunal Judicial da Província de Maputo;

Matola, aos 29 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os 
objectos dos concursos abaixo foram adjudicados as empresas abaixo indicadas: 

Nº do Concurso Objecto Entidade  Adjudicada
Montante de 
adjudicação 

incluindo o IVA

Concurso Nº 
06/TJPM/UGEA/2022

            por Ajuste Directo

  Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz do Tribunal Judicial do 

Distrito da Moamba 1ª secção cível

     ROBERTO MANUEL DE 
JESUS 420.000,00MT

Concurso nº 08/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma residência 
para habitação do Juiz da 5ª Secção do 

Tribunal Judicial da Província de Maputo
ÂNGELO DA SILVA 547.200,00MT

Concurso nº 09/TJPM/
UGEA/2022

 Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz da 1ª Secção Cível do 

Tribunal Judicial da Província de Maputo
ÂNGELO DA SILVA 547.200,00MT

Concurso nº 12/TJPM/
UGEA/2022

 Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz Desembargador do 

Tribunal Judicial da Província de Maputo

IGREJA METODISTA 
WESLEYANA EM 
MOÇAMBIQUE

960.000,00MT

Concurso nº 13/TJPM/
UGEA/2022

 Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz da 9ª secção comercial 

do Tribunal Judicial da Província de 
Maputo

ÂNGELO DA SILVA 547.200,00MT

Concurso nº 15/TJPM/
UGEA/2022

 Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz do Tribunal Judicial do 

Distrito de Moamba

VENITO JOSÉ TIAGO 
CHIPONGO

300.000,00MT

Concurso nº 10/TJPM/
UGEA/2022

 Por Ajuste Directo

Arrendamento de uma Flat para o 
funcionamento da 10ª e 11ª Secções 

Cíveis do TJPM

SARA AMIDA ISMAEL 
GUNE

900.000.00MT

Concurso nº 14/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Arrendamento de um imóvel para 
funcionamento da 1ª e 2ª Secção de 

recurso do TJPM

MATEUS SIMON SEVEN 
ZENGUENI

1.440.000,00MT

Concurso nº 11/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Arrendamento de instalações para 
funcionamento das Secções de Família e 

Menores, e Polícia do TJPM 

ANILDA CLARA AZARIAS 
MANHIÇA

2.736.000,00MT

Concurso nº 03/TJPM/
UGEA/2022
Por Cotações

Para aquisição de 110 arranjos de rosas 
para funcionárias do TJPM

FLORISTA MÃE 27.500,00MT

Concurso nº 02/TJPM/
UGEA/2022
Por Cotações

Para aquisição de 116 capulanas para 
funcionárias do TJPM

CASA PANDIA, LDA 33.930,00MT

Concurso nº 04 /TJPM/
UGEA/2022
Por Cotações

Para aquisição de 17 telefones celulares 
para Tribunal Judicial da Província de 

Maputo

TMECEL- MOÇAMBIQUE 
TELECOM S.A

11.050,00MT

Concurso nº 02/TJPM/
UGEA/2022
Por Adesão

Para prestação de serviços de realização 
da cerimónia de abertura do ano Judicial 

2022 do TJPM

MINISTERIO DA 
ECONOMIA E FINANÇAS – 

SALÃO DE EVENTOS
25.000,00MT

Concurso nº 01/TJPM/
UGEA/2022
Por Adesão

Para prestação de serviços da conta 
global para travessia nas portagens de 
Estrada Circular de Maputo, Catembe 
Salamanga e Catembe-Ponta D’Ouro

REVIMO SA – REDE 
VIÁRIA DE MOÇAMBIQUE

136.000,00MT

Concurso nº 17/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Para manutenção e reparação do imóvel 
do Juiz do Tribunal Judicial do Distrito 

de Matutuíne

SIMIONE CONSTRUTOR 
CIVIL

271.740,00MT

Concurso nº 20/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Para reabilitação e ampliação da 
residência protocolar do Tribunal 

Judicial do Distrito da Manhiça

CONSTRUÇÕES LA 
ORIENTAL

488.618,97MT

Concurso nº 24/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Para aquisição de 196 cadernetas de 
SIGEDAP, dos funcionários do TJPM

MINISTÉRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTATAL E FUNÇÃO 
PÚBLICA

58.800,00MT

Concurso nº 22/TJPM/
UGEA/2022

Por Ajuste Directo

Para fiscalização das obras de 
manutenção e reparação das secções 

cíveis, comerciais e residência 
protocolar do Juiz Presidente

CONTEL, LDA 
CONSULTORIA E 

SERVIÇOS
199.160,00MT

Matola, aos 31 de Março 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DODISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISRITAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. Nos termos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, o serviço em epígrafe convida pessoas
singulares, colectivas, nacioais ou estrageiras, interessadas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem
propostas fechadas para o concurso abaixo descrito na tabela:

Número do 
Concurso

Modalidade Objecto 
Aquisição do 

caderno de Encargo (MT)

12/UGEA/
SDAE/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de combustíveis 
e lubrificantes 500,00MT

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na data e horas marcadas em
sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Boane, aos 26 de  Maio de 2022
Avenida Agostinho Neto

Tel: 846685873/873069032
Boane-Maputo

AUTARQUIA DE CHIMOIO
CONSELHO AUTÁRQUICO DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAҪÃO

Nos termos da alínea d) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos de concursos foram adjudicados de acordo 

com o seguinte:

Concurso N° Modalidade Empresa Objecto Valor (MT)

01/CMC/GP/UGEA
/2022

Público PEMAR, LDA
Fornecimento de pedra 

de construção
    10.000.000,00MT

07/CMC/GP/
UGEA/2022

Limitado
SATAR 

COMERCIAL 
Fornecimento de 23 

motorizadas
1.219,000,00MT

33/CMC/GP/
UGA/2022

Limitado SEEDAT, LDA
Fornecimento de 

material de higiene e 
limpeza

3,500.000,00MT

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPES DE CHIMOIO

Chimoio, aos 26 de Abril de 2022

O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreia

O Conselho Autárquico de Chimoio (CMC) convida todas empresas elegíveis, nacionais 
a apresentarem propostas seladas para, fornecimento de bens e prestação de serviços, de 
acordo com alínea a), n 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n 5/2016, de 8 de Março. 

Nᵒ Concurso
Modalidade 

do 
Concurso

Objecto

Data e 
Hora de 

Entrega das 
propostas

Data/Hora de 
Abertura das 

Propostas

Local de 
abertura

Garantia 
Provisória

09/CMC/GP/
UGEA/2022

Limitado

Serviços Gráficos 
de Estampagem de 
Capulanas, Chapéus 

e Camisetas com 
Designação EU AMO 

CHIMOIO

16/5/20220
8.00 horas

16/5/2022
8.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia

Municipal
N/R

10/CMC/GP/
UGEA/2022

Limitado

Serviços Gráficos de 
Estampagem de Cantis, 

canetas e Blocos de 
Notas com nome EU 

AMO CHIMOIO

16/5/2022 
9.00 horas

16/5/2022 
9.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia

Municipal
N/R

11/CMC/
GP/2022

Limitado

Serviços Gráficos de 
Produção de Revistas 
com Designação EU 

AMO CHIMOIO

16/5/2022 
10.00 horas

16/5/2022 
10.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia 

Municipal
N/R

12/CMC/GP/
UGEA/2022- 

Lote 1
Público

– Fornecimento de
Alcatrão 50/70

17/5/2022 
8.00 horas

17/5/2022 
8.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia

Municipal
195.000,00MT

12/CMC/GP/
UGEA/2022- 

Lote2
Público

-– Fornecimento de 
Alcatrão MC 30

17/5/2022
9.00 horas

17/5/2022 
9.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia

Municipal

105,000,00Mt

12/CMC/GP/
UGEA/2022- 

Lote3
Público

– Fornecimento de
Alcatrão 80/100

17/5/2022
10.00 horas

17/5/2022 
10.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia

Municipal
90.000.00Mt

13/CMC/GP/
UGEA/2022-

Lote - 1
Limitado

 Serviços de 
Fornecimento 
de Recargas de 
Comunicação 

18/5/2022 
8.00 horas

18/5/2022 
8.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia 

Municipal
N/R

13/CMC/GP/
UGEA/2022-

Lote - 2
Limitado

- Serviços de
Fornecimento de 
Gestão de Frota 

18/5/2022 
9.00 horas

18/5/2022 
9.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia 

Municipal

13/CMC/GP/
UGEA/2022-

Lote - 3
Limitado

 Serviços de 
Fornecimento de 

Internet 

18/5/2022
10.00 horas

18/5/2022
10.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia 

Municipal

18/05/2022 
Lote 4

Limitado
Serviços de 

Fornecimento de 
Mensagem em Massa

18/5/2022
11.00 horas

18/5/2022
11.30 horas

Sala de Sessões 
da Assembleia 

Municipal

Os interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do 

concurso na Secretaria Geral do CMC, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 

26 de Abril de 2022.

Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento 

de uma taxa não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento deverá 

ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Chimoio (CMC), conta n 

76271210001BCI, e o levantamento de recibo na Administração e Finanças, sita na Avenida 

25 de Setembro, n.º 197.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empratada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n 

5/2016, de 8 de Março.

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 entregas após o prazo serão rejeitadas.

NB: Anúncio de Posicionamento será no dia 23 de Maio de 2022

Conselho Municipal de Chimoio

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Avenida 25 de Setembro, 197 Telefone 25124675

Por Uma Melhor Qualidade de Vida Para os Munícipes de Chimoio 

O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreira

MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

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
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Sábado, 30 de Abril de 2022
CABO DELGADO EM FOCO

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

60

A VOZ DO CIDADÃO

134

 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Concurso 47C000941/CP/Nº 12/MR – TPL/ANE – CD/312.2/2022

OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS TERRAPLENADAS  

1. O Governo de Moçambique financia obras de manutenção de rotina de estradas não revestidas na
Província de Cabo Delgado de acordo a tabela abaixo, cujo concurso público será conduzido através
dos procedimentos do GOM, tendo em conta o Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado. O concurso Público é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis
possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas mínimo de 3ª Classe ou Superior – Categorias
I, II, III, IV.

2. A Administração Nacional de Estradas, através da Delegação Provincial de Cabo Delgado solicita
propostas seladas, devidamente identificadas para os trabalhos de Manutenção de Rotina de 117.0km
de estradas terraplenadas por um período de 12 meses, respectivamente, dos seguintes troços:

LOTE  – Manutenção de Estradas Terraplenadas

Nº
Nº da 

Estrada
Descrição Extensão 

(km)
Caução 

Provisória
Duração 
(meses) 

Data de 
visita

Local e hora de 
concentraçãoInício Fim

1 R 768 Balama Mavala 18 45 000,00 12 9/5/2022 SDPI de Balama
10.00 horas2 R 769 Balama Impire 25 45 000,00 12 9/5/2022

3 R 771 Crz 698 Hucula 42 45 000,00 12 10/5/2022 SDPI de 
Montepuez
9.00 horas4 N/C Napaha Meloco 32 45 000,00 12 10/5/2022

Sub-Total 117,0

Os Documentos de Concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 29 de Abril de 2022, mediante 
pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.000,00MT através do depósito na conta 12060108 
do Millennium BIM, no seguinte endereço:

ANE - Delegação Provincial de Cabo Delgado
Wimbe Expansão, nº 1654, Cidade de Pemba

Telefone: 823035337
Fax:    272-21194

Cabo Delgado - Moçambique

3. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço.
Os concorrentes deverão ter presente que a ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado não se
responsabiliza pelo envio, por qualquer meio, dos documentos aos concorrentes.

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data da abertura. As Garantias
Provisórias em numerário deverão ser depositadas na conta 12060108 do Millennium BIM, com
descritivo do troço da obra a concorrer, no valor de acordo com a tabela acima indicada por troço,
devendo ser anexadas às respectivas propostas.

5. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima
indicado até às 9.00 horas do dia 20 de Maio de 2022, e as propostas serão abertas às 9.15 horas do
mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

(Ilegível) 
Pemba, Abril de 2022

PUBLICIDADE

PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Professores e alunos
deploram falta de espaços 
PROFESSORES e alunos de algumas esco-
las primárias e secundárias do distrito de 
Pemba deploram a falta de infra-estru-
turas básicas para aulas de Educação Fí-
sica, situação que, segundo os docentes, 
condiciona a reabilitação da saúde física 
e mental dos petizes. Para Aboobacar Itar 
Ismail, professor reformado de Educação 
Física, a maior parte das escolas construí-
das ao longo dos últimos tempos possui 
apenas salas de aula, bloco administrativo 
e outras infra-estruturas, menos as des-
tinadas à prática do desporto, que igual-
mente podiam ser aproveitadas para aulas 
de Educação Física.

“Esta disciplina contribui para a edu-
cação intelectual e moral nas escolas, e 
desperta nos alunos o interesse pelo des-
porto. Por isso, quando construímos esco-
las sem infra-estruturas para a leccionação 
das aulas de Educação Física, estamos a hi-
potecar essas esperanças”, criticou Ismail.

Jainito Virgílio, outro professor de 
Educação Física, contou que, devido à fal-
ta de espaço e infra-estruturas na Escola 
Secundária de Gingone, onde está afecto, 
foi obrigado a “invadir” as instalações do 
Complexo Desportivo de Pemba. Trata-se 
de um espaço disputado por outros docen-
tes que também se encontram na mesma 
situação. “Há necessidade de inverter este 
cenário, que é cansativo para os nossos alu-
nos”, realçou.

Jainito Adolfo, aluno da 8.a classe na 
Escola Secundária de Gingone e morador 
do bairro de Marinhanga, cerca de seis 
quilómetros do local onde deve ir participar 
nas aulas de Educação Física, contou que 
é obrigado a acordar muito cedo, pela 

madrugada, para evitar chegar tarde.
“Nos dias em que não tenho dinheiro 

para pagar moto-táxi, chego às aulas de 
Educação Física atrasado”, contou Adolfo.

Isabel Assane, aluna de 7.a classe 
na Escola Primária de Cariacó, onde 
igualmente não existe espaço para as aulas 
de Educação Física, contou que usam 
o campo localizado no centro emissor

da Rádio Moçambique, a cerca de dois 
quilómetros da sua casa.

“Tenho aulas às seis horas e devo sair 
de casa uma hora antes. Mas, como tenho 
medo de caminhar sozinha, costumo ter 
companhia do meu irmão, ou então tenho 
de esperar pelas minhas colegas para, em 
grupo, seguirmos às aulas”, contou Isabel 
Assane.

Aboobacar Itar Ismail, professor reformado

Jainito Adolfo, aluno residente no bairro Marinhanga Isabel Assane, aluna

Jainito Virgílio, professor de Educação Física

A 
UNIVERSIDADE Ro-
vuma (UniRovuma), 
Extensão de Cabo Del-
gado, prevê introduzir 
este e próximo ano, na 

cidade de Pemba, quatro no-
vos cursos, nomeadamen-
te de mestrado em Língua 
Bantu e Administração e 
Gestão Escolar (AGE), bem 
como de licenciatura em 
Ciências de Comunicação e 
Políticas, apurou esta sema-
na o nosso Jornal de Calawia 
Salimo, chefe do Departa-
mento de Letras e Ciências 
Sociais, também respon-
sável pela área académica 
nesta instituição de ensino 
superior.

Para os cursos de mestra-
do, de acordo com a fonte, 
as inscrições serão abertas 
brevemente, uma vez que o 
expediente de pedido de au-
torização já foi submetido ao 
Conselho Nacional de Ava-
liação de Qualidade (CNAQ) 
para os devidos efeitos.

UniRovuma introduz 
novos cursos

Calawia Salimo, responsável da área académica na UniRovuma fala da introdução 
de novos cursos

“Para os cursos de mes-
trado, as aulas serão em 
regime pós-laboral e vão 

decorrer nas instalações do 
Instituto de Formação de 
Professores (IFP) Alberto 

Chipande, onde consegui-
mos negociar a cedência de 
salas de aula e uma residên-
cia para o pessoal docente. 
Numa primeira fase, espera-
mos lançar 50 vagas, sendo 
25 para cada curso”, expli-
cou Salimo.

Em relação aos cursos de 
licenciatura, de acordo com 
a fonte, neste momento de-
corre a recolha de pareceres 
favoráveis para a sua intro-
dução, em conformidade 
com os requisitos, para, en-
tre outros fins, proceder-se 
à acreditação pelo Conselho 
Nacional de Avaliação de 
Qualidade (CNAQ).

Para os cursos de licen-
ciatura, que serão em regime 
laboral e pós-laboral, a Uni-
Rovuma prevê lançar cer-
ca de 100 vagas, segundo o 
nosso interlocutor. 

“As aulas irão decor-
rer nas instalações do nosso 
centro de recursos na cidade 
de Pemba”, explicou Salimo.

“Emulação Socialista”
terá outro visual
A PRAÇA de Emulação So-
cialista, na cidade de Pemba, 
em degradação progressiva 
por falta de manutenção, terá 
obras de melhoramento com 
vista à sua requalificação. São 
obras avaliadas em um mi-
lhão de meticais, valor a ser 
desembolsado por parceiro do 
Conselho Municipal.

Para aferir o estado ac-
tual da infra-estrutura, uma 
equipa mista constituída por 
membros do Conselho Mu-
nicipal de Pemba, chefiada 
pelo respectivo autarca, Flo-
rete Simba, e da Associação 
“Ukhavihera”, entidade fi-
nanciadora das obras, repre-
sentada por Georgina Eduar-
do, esteve recentemente no 
local.

De acordo com Georgina 
Eduardo, a requalificação da 
praça enquadra-se num paco-
te de acções desta associação 
com o objectivo de melhorar 
a imagem dos locais históricos 
da cidade de Pemba.

“A história da Praça de 
Emulação Socialista vem 
de longe. Ela deve servir de 
documento histórico para 
os jovens. Por essa e outras 
razões, decidimos dar o nosso 
apoio para a sua recuperação. 
Teremos aqui alguns serviços 

MAIS de 100 milhões de meticais estão a 
ser investidos pelo Conselho Executivo 
Provincial (CEP) de Cabo Delgado para 
operacionalização do programa de merca-
dos rurais de venda de produtos agrícolas. 

O objectivo é melhorar esta activida-
de actualmente desenvolvida em barracas 
precárias construídas nas bermas das es-
tradas, sem condições mínimas de higiene 
para acondicionamento dos produtos, o 
que representa risco de vida para os ven-
dedores e clientes.

De acordo com dados avançados pelo 
director provincial de Indústria e Co-
mércio de Cabo Delgado, Nocif Magaia, 

o programa começa a ser materializado a
partir de Maio, altura em que, igualmente, 
arranca a construção do mercado de hor-
tícolas de Mieze, posto administrativo do
distrito de Metuge.

Em toda a província, ainda de acordo 
com a fonte, serão construídos 21 merca-
dos rurais e locais de suporte da comercia-
lização agrícola.

“O que acontece é que a maior parte 
dos mercados de venda de produtos agrí-
colas, com destaque para hortícolas e le-
gumes, está localizada nas bermas de es-
tradas, o que periga a vida dos vendedores, 
pois correm risco de ser atropelados por 

viaturas. Além disso, está em causa a ex-
posição de produtos em condições higié-
nicas não muito boas, situação que pode 
perigar a saúde dos consumidores. Portan-
to, o programa visa prevenir estes e outros 
males”, explicou Magaia.

O nosso interlocutor fez saber que os 
mercados serão construídos com mate-
rial convencional (cimento, ferro e co-
bertura de chapas metálicas), sendo que 
cada infra-estrutura terá 50 bancas de 
dois metros cada, casas de banho, água 
corrente, iluminação, espaço para de-
pósito de resíduos sólidos, entre outros 
serviços.

CEP melhora mercados 
de venda de produtos agrícolas

como Internet grátis para os 
visitantes e não só”, disse 
Georgina Eduardo, citada pela 
Zumbo FM.

Por seu turno, Florete 
Simba disse que a requalifica-
ção das praças e outros locais 
históricos da urbe se insere no 
programa anual do municí-
pio de remodelação de locais 

públicos.
“Emulação Socialista é 

uma praça de referência na-
cional e internacional. Com 
a requalificação, pretende-se 
preservar a história e, igual-
mente, colocar este espaço no 
topo do mapa turístico da ci-
dade de Pemba”, referenciou.

Além da Praça de Emu-

lação Socialista, segundo o 
autarca de Pemba, serão rea-
bilitados outros pontos histó-
ricos/turísticos em degrada-
ção.

As obras de requalificação 
da praça terão duração de 45 
dias e serão executadas pela 
Empresa Municipal de Cons-
trução e Obras.

Praça de Emulação Socialista terá novo visual

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

ROSTINO LUCAS

HÁ coisas que acontecem com o nosso corpo de forma 
natural. É como se fosse uma obrigatoriedade. Tal é o 
caso da constituição de uma família. Costuma-se dizer 
que constituir uma família é um mal necessário que não 
se afigura fácil de sustentar, de modo particular em ter-
mos materiais. Casar implica ter casa. Manter a casa tem 
os seus custos.

É por isso que o elevado custo de  água e energia 
está a sufocar os cidadãos. Água e luz são bens essen-
ciais que nos centros urbanos, periferia e não só, são in-
dispensáveis para a vida dos seus habitantes.

Em muitas ocasiões da vida recordamo-nos daque-
les momentos em que os cidadãos potenciavam a so-
lidariedade, a ajuda mútua na sua interacção diária. O 
socialismo estava a ganhar espaço ao ponto de o vizinho 
ser, verdadeiramente,  parte integrante da nossa vida. 
Em alguns locais e culturas ainda prevalece o espírito 
solidário. Essa forma de ser e estar é igualmente notória 
nas pessoas que professam a religiões islâmica, particu-
larmente nos momentos de jejum.

Na altura, os  filhos eram educados por todos e quem 

os via com um comportamento ou atitude desviante, 
prontamente o repreendia mesmo na ausência dos pro-
genitores.

Os alimentos eram partilhados e o vizinho não se 
sentia bem ao comer sabendo que o seu compatriota 
nada tem para se alimentar. Na falta de água, era normal 
solicitar ao vizinho e ele oferecer o líquido sem resmun-
gar, sem ter que se sujeitar a partilhar as contas.

Hoje, o cenário mudou. Algumas práticas  persistem, 
mas tudo que tem a ver com dinheiro ou custos elevados 
torna-se impossível fazer este gesto solidário. Por isso, a 
manutenção de casas, hoje, tem sido um grande desafio.

E o duelo depois de ter casa é a manter iluminada e 
com água. O custo destes serviços está cada vez mais a 
sufocar os cidadãos que têm que, igualmente, suportar 
as despesas inerentes a compra de alimentos, educação 
dos filhos, transporte, entre outras coisas.

Os cidadãos têm feito cada ajustes nos seus rendi-
mentos, mas a situação prevalece. Aliás, existem coisas 
que não podem ser dispensáveis. Por exemplo, água, luz 
e alimentos são necessários. E os conselhos sobre como 
reduzir os custos de energia que têm sido dados pelas 
autoridades competentes não estão a ter resultados sa-

tisfatórios.
Sendo assim, há que rever esta situação. O custo de 

água é maior. As plantas já não são regadas com fre-
quência,ou seja, as plantas são nutridas com água que 
provém da lavagem de roupa, etc. Mas, a situação pre-
valece.

O que fazer? Alguns dizem que é o custo do capi-
talismo. E mais: viver na cidade tem os seus custos. As 
cidades não tem terra para  cultivar para poder se ali-
mentar e fornecer aos outros mediante o pagamento de 
algum valor que, por sua vez, vai servir para a aquisição 
de água, energia, etc.

O discurso sobre o empreendedorismo foi acatado 
pelos interessados em vencer a pobreza. Hoje temos 
muitos  empreendedores que conseguem o mínimo para 
a sobrevivência. Mas, os preços de bens e serviços não 
são fixos e isso já sufoca.

A alternativa de uso de outras fontes de energia, 
como painéis solares, não tem sido fácil, pois também 
envolve custos. Por isso, pede-se a quem de direito para 
que estude outras  alternativas de redução dos custos de 
energia e água ou tornar cada vez mais acessível outros 
bens indispensáveis à vida do homem.

Preços de bens e serviços 
sufocam cidadãos

LOPES MUAPENTA

A BUSCA pela paz, tranquilidade, felicidade pode se 
tornar muito mais fácil quando encontrámos as ins-
pirações necessárias para continuar a caminhar nessa 
vida. Não fazer nada, somente aproveitar o ócio em um 
mundo onde somos cobrados o tempo todo, pode cau-
sar uma certa ansiedade. O tédio bateu? Organize a sua 
rotina! Pode parecer contraditório, mas colocar suas 
tarefas em um papel ou mural faz com que visualize 
as suas obrigações e saiba quais deve priorizar. Queira 
que mais tarde, sozinho, perceba que nem são tantas 
coisas e isso trará uma sensação de segurança. Assim 
aproveitará melhor as horas de descanso. 

Foi nos tempos antes de ter o meu próprio repou-
so, mas devagarinho e com a experiência dos mais ve-
lhos fui aprendendo que o melhor lugar para se estar 
e sentir-se à vontade é ter a própria casa, pois é onde 
há um conforto acolhedor, um sentimento de bem-estar 
imensurável. Não há nada melhor que voltar de uma 
longa viagem, depois da jornada laboral e chegar à casa 
para repousar o corpo e a mente, sentar-se no sofá, as-
sistir a um bom filme, enquanto degusto uma mandioca 
bem cozida saborosa e bem caseira. Depois de um bom 
banho, quando se deita, tem a sensação maravilhosa 
de poder dormir em tranquilidade. Iniciar uma sema-
na nova pode ser uma tarefa um pouco difícil caso a 
pessoa saia sobrecarregada dos dois dias que temos de 
descanso, não é mesmo? Por isso, encha o seu coração 
de amor para começar a semana com o pé direito. Evite 
se estressar e fique cercado de pessoas que te amam e 
que querem o seu bem.

Vezes se conta, a pessoa pode reclamar que as coi-
sas não estavam em perfeita ordem dentro de casa, ou 
sentiu que faltava algo, mas hoje certamente que perce-
be que uma boa armação é uma infra-estrutura que tem 
vida, alegria e, principalmente, pessoas felizes. Esse 
sentimento (de ter um lugar para morar e para renovar 
as energias) é extremamente gratificante. Não espere 
que  todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade 
de ter uma moradia digna e pacífica para se sentir tran-
quila e em paz no seu próprio lugar.

Aprenda a fazer sua felicidade apenas com a paz 
do coração e você não precisa de muito para ser feliz, a 
ilusão de que precisamos de muitos amigos ou muitos 
objectos materiais pode destruir o nosso caminho para 
a felicidade verdadeira. Temos que ficar atentos para 
encontrar a paz e o nosso caminho! Lutamos tanto para 
conseguir uma casa onde nos encontrámos, trabalha-
mos duro para conquistá-la e, pouco a pouco, fomos 
ajeitando tudo para o  nosso bem-estar. Transformamos 
este lugar no nosso lar, pois na nossa casa é onde nos-
sos melhores momentos acontecem com tranquilidade. 
Pessoalmente, tenho orgulho do que construí junto com 
a minha família e de poder ter um lugar para chamar 
de nosso lar ou a nossa casa, independentemente das 
condições no interior, mas é o nosso imóvel. Essa casa, 
este lar, é a base da nossa vida, união e agradecemos 
todos os dias por isso ao nosso criador. 

Exercitar a mente é um hábito muito importante, 
mas nem todos tem o tempo para pensar nisso. Convi-
do a cada leitor, quando estiver com um tempinho em 
branco, tente fazer alguns exercícios mentais simples. 
Por exemplo: feche os olhos e tente se concentrar em 
algum barulho constante, como o tique-taque do reló-
gio. Tente esquivar-se dos pensamentos que passam 
pela sua mente,  concentrando-se no barulho do relógio, 
queira que esse exercício faça com que você aprenda a 
se concentrar mais em certas coisas ínfimas.

Sabemos que  uma casa é um conjunto de mate-

riais de construção, com um grande sacrifício, e um lar 
é essa obra preenchida com amor e carinho no meio de 
uma família. A nossa casa não é só o lugar que se abri-
ga, mas também seu lar, onde se sente bem, acolhido, 
onde sabe que tem apoio e amor com a família. Como 
é bom saber que depois de qualquer coisa que possa 
acontecer, a pessoa tem para onde voltar, tem um lugar 
para se acolher e se fazer sentir seguro. Ser feliz é a 
maior demonstração de paz em sua vida. Por vezes pre-
cisamos da nossa própria companhia, afinal, nada como 
ter um momento de reflexão, sem nada nem ninguém 
nos atrapalhar!

Se a vida é o que acontece lá fora, não se importaria 
em não viver, mas dentro da sua casa acontece muita 
coisa que te faz viver plenamente tranquila e alegre. As 
suas escolhas são aquelas que definem sua vida, então, 
fique atento ao caminho que opta por percorrer, pois ele 
não precisa, necessariamente, ser feito de pedras. Na 
verdade, ele pode ser feito de areia, com uma bela vista 
ao mar e com um som relaxante das ondas indo e vindo, 
isso tudo depende de si!

A sua casa é um lar e é lá que consegues te refu-
giar nos dias mais introspectivos e se recuperar antes 
de aparecer para o mundo novamente, é seu porto se-
guro, é onde pode ser classificado quem realmente é 
perante os outros e não só. Ela é tão sólida quanto seus 
pensamentos são alinhados e é tão etérea quanto seus 
sentimentos, também é tão segura quanto seus ideais. 
A sua casa é o reflexo de si mesmo, mas que tal usar a 
imaginação? Podes pegar uma simples folha de papel 
A4 e tentar fazer alguns esboços, mas se não tiver mui-
ta prática e  não sair como esperava, não se preocupe, 
tente de novo ou vá para outra actividade. O importante 
é não se estressar!

Aproveite o tempo livre para arrumar algumas coi-
sas que estejam fora de ordem no seu quarto. Você pode 
até aproveitar para usar a sua imaginação e mudar a de-
coração. Com certeza te sentirás bem ao ver o seu quar-
to, o cantinho  completamente arrumado e de cara nova. 
Se quiser fazer algo que te fará bem à alma, faça alguns 
trabalhos voluntários. Pois, estará ajudando ao próxi-
mo. Essas experiências são enriquecedoras para qual-
quer pessoa, mas quando estiver entediada, lembre-se 
do seu próprio poder e tenha em mente que a mudança 
começa consigo. Dá para sair do tédio e ainda modifi-
car o mundo! Que tal começar com pequenas atitudes?

A casa de uma pessoa é um refúgio, abrigo, onde 
tudo pode ficar em paz, nas suas quatro paredes, é onde 
os problemas encontram um fim, onde existe a pos-
sibilidade de respirar fundo e de ficar sem fazer nada 
por algum tempo. Infelizmente, nem todas as pessoas 
encontram essas oportunidades nas casas onde vivem. 
Pois, por pensar em casas arrendadas ou porque ainda 
não pagou a mensalidade e o proprietário está sempre a 
ligar numa altura em que do seu lado ainda não há salá-
rio, pode-se ficar perturbado. Nestas e outras modalida-
des, não se tem uma  tranquilidade. Ter uma casa para 
chamar de sua propriedade, para dizer “minha casa, 
minha vida” é um privilégio, por isso você deve enal-
tecer a sua casa e o quanto se sente bem dentro dela! 
Traduza toda a paz e toda a segurança que sente no seu 
lar com toda emoção. Descreva a sua casa com todos os 
sentimentos bons que ela já te proporcionou até o mo-
mento! Existe algo melhor do que um bom momento 
de nostalgia? Pegue aquele álbum de fotos e relembre 
cada momento dos anos passados. Afinal, recordar é vi-
ver, mas não vale ficar triste pelo que se passou. Lem-
branças são provas de que algo bom aconteceu e valeu 
a pena. Então, encare como algo feliz e reconfortante. 
Aquele abraço amigo!

Ter casa é um privilégio

Repor vidros nos autocarros
DINIS ALBERTO

AINDA me recordo de alguma vez ter ouvido falar ou 
ter visto no papel algo sobre um valor a pagar pelos ope-
radores de betoneira, em particular, sempre que o betão 
cair sobre os asfalto. O mesmo sucedia-se com os ca-
miões de transporte de areia e pedra, daí a obrigatorieda-
de do uso de algum protector, como lona, de modo que 
os inertes não se espalhem pelo chão.

Porém, devido à degradação acentuada das vias de 
acesso nos bairros sububanos, julgo importante que os 
mesmos paguem ou comparticipem para a melhoria da 
transitabilidade. Como? Não sei.

O facto é que em muitos bairros emergentes, o que 
mais predominava era o areal. Devido a esta situação, 
os moradores ficavam impossibilitados de levar as suas 
viaturas até às residências. Aliás, o meio de transporte 
não é luxo, constitui necessidade, sobretudo para resol-
ver questões de ordem familiar. Sendo assim, não im-
porta aos moradores ter uma viatura que não chega à 
casa.

É asssim que as vias de acesso foram melhoradas 
mercê de contribuição para o efeito. Houve alguma re-
sistência por parte de alguns, alegadamente porque não 
tinham viaturas e nem sequer se vislumbrava ter. Mas, 
confesso que para algumas destas pessoas, a vida come-
çou a sorrir e, felizmente, mudaram de discurso.

Desta maneira, as ruas foram melhoradas. Aperfei-
çoar as vias significa, igualmente, atrair mais pessoas ao 
bairro. E uma das viaturas que mais circula na periferia 
são camiões uma vez que as famílias estão em obras. Há 
necessidade de comprar areia e pedra, bem como levar 
cimento à casa. Sendo assim, os interessados alugam 
viaturas que concretizam esses objectivos.

Mas, acontece que vezes há que os camiões ficam 
soterrados e enquanto pressionam a sua saída vão abrin-
do buracos que mais tarde, sobretudo com a queda da 
chuva, se transformam em enormes buracos onde a água 
acumula-se e consequentemente interferem em grande 
medida na mobilidade.

O que aborrece os moradores é o facto de os camio-
nistas não se preocuparem em corrigir o problema que 

criaram. Eles apenas preocupam-se em retirar a viatura. 
Mas, eles se esquecem que no dia seguinte vão precisar 
da mesma estrada para fazer chegar a mercadoria a ou-
tras residências. E, igualmente, estão no mercado para 
fazer dinheiro.

Sendo assim, sou de opinião que algo deve ser feito 
para que os camionistas comparticipem na melhoria da 
transitabilidade. É verdade que eles pagam uma taxa pe-
los inertes, mas também é uma realidade que tem uma 
margem de lucro.

Por isso, deve se encontrar formas de compensar à 
população pelo uso das vias. É aborrecido quando um 
camião escala uma zona residencial e cria transtornos 
que impossibilitam os automobilistas de usarem-na. 
Ademais, é necessário que se faça um estudo prévio da 
estrada e caso não permita o cruzamento de duas viatu-
ras, que seja mais cauteloso para não criar danos.

Os cidadãos de tudo estão a fazer para melhorar as 
vias de acesso, graças a um esforço conjunto. Por isso, 
os camionistas estão proibidos de desfazer este esforço, 
esta união dos moradores por um bem comum. 

Camionistas devem colaborar 
para a melhoria das vias

BENTO ADRIANO

RECENTEMENTE fiz uma viagem penosa por con-
ta das condições em que se encontrava o autocarro. O 
mesmo apresentava maior parte das janelas com vidros 
quebrados e, tratando-se  de uma manhã de Inverno, to-
dos os passageiros reclamaram pela corrente fria que se 
fazia sentir.

Estávamos habituados  a viajar nos autocarros da 
nossa rota, cujas condições dos vidros ainda oferecem al-
guma comodidade, tirando um e outro caso, mas naquela 
madrugada apareceu aquele de um outro trajecto.

E  porque a escassez de viaturas de transporte público 
é uma realidade, apercebemo-nos da situação quando já 
tínhamos embarcado. Aliás, a preocupação era somen-
te ouvir qual era o destino da viatura e imediatamente 
embarcar. No interior da viatura, demo-nos conta que a 
mesma tinha características diferentes, a avaliar pela dis-
posição dos acessos, entre outras coisas. Mas, na revista 
que se faz de forma involuntária ao espaço onde nos en-
contramos, foi notória a falta de vidros em grande parte 
das janelas. O ar frio entrava por todos os lados e imedia-
tamente começaram os espirros, não obstante trazermos 
máscaras.

A viagem decorreu num ambiente  desagradável por 
conta desta situação. Quero acreditar que maior parte 
teve desconforto nas narinas por causa da falta de vidros.

Sendo assim, sou de opinião que é preciso repor os 
vidros. Naquele dia presenciamos aquela situação que 

creio existir em outras rotas também. Pode parecer que 
os passageiros estejam a exigir muito, mas apenas pe-
de-se que se faça a reposição do que lá existia. Quando 
viajamos de “my love” sabemos de antemão que será 
inevitável apanhar a corrente de ar frio ou quente, sol e 
chuva,  poeira, etc, porque psicologicamente nos prepa-
ramos para aquelas condições. Aliás, não se pode exigir 
o que não existe.

Por isso, para o caso destes autocarros, é necessário
repor o que foi retirado. Não sei quem foi o autor daquela 
desgraça, apesar de reconhecer que em algum momento 
os utentes e não só optam por práticas desabonatórias. 
Por exemplo, em caso de greve, existem os que optam 
por vandalizar bens públicos, esquecendo que mais tarde 
os vão precisar.

Provavelmente aquela situação pode ter ocorrido 
nessas circunstâncias. Mas, o certo é que o passageiro 
deve  embarcar num autocarro com as mínimas condi-
ções criadas. Há que garantir a sua segurança. Sendo as-
sim, peço que melhorem a forma como nos transportam.

Reconheço que de há uns tempos a esta parte me-
lhorarmos bastante no que diz respeito à segurança. Pois, 
num passado não muito distante, era possível ver as via-
turas superlotadas, com as portas abertas e passageiros 
pendurados. Devido  à esta situação, as autoridades endu-
receram as medidas e hoje já se consegue viajar com as 
portas fechadas. Sendo assim, ao se redobrar os esforços, 
é possível repor os vidros e melhorar a questão da limpe-
za no seu interior. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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UM relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (PNUMA) alerta para a 
necessidade de utilização estra-
tégica da área, para evitar im-
pactos ambientais. 

A areia é o segundo recur-
so mais usado do planeta, atrás 
apenas da água. Anualmente, 
o mundo usa 50 mil milhões de
toneladas de areia e cascalho. 

O PNUMA afirma que o vo-
lume seria suficiente para cons-
truir uma parede de 27 metros de 
largura e igual número de altura 
em volta do planeta Terra.

O programa indica que as 
soluções para o problema pas-
sam por alterações legais, reci-
clagem de materiais de cons-
trução e uso de pedras britadas e 
areia de minério. 

O relatório, “Areia e Susten-
tabilidade: 10 recomendações 

estratégicas para evitar uma 
crise”, lançado por aquela das 
Nações Unidas (ONU), apresen-
ta orientações importantes para 
que sejam adoptadas melhores 
práticas de exploração e gestão 
do recurso.

A extracção de areia em áreas 
como rios e ecossistemas costei-
ros ou marinhos pode provocar 
erosão, salinização de aquíferos, 
perda da protecção contra marés 
de tempestade, além de gerar 
impactos na biodiversidade.

A exploração ameaça ain-
da  diversos serviços essenciais, 
como o abastecimento de água, 
produção de alimentos, pesca, 
indústria do turismo, entre ou-
tros. De acordo com o relatório, 
a areia deve ser um recurso es-
tratégico, não somente para o 
sector da construção, mas tam-
bém por causa das múltiplas 

funções que desempenha no 
meio ambiente.

O estudo destaca que gover-
nos, indústrias e consumidores 
devem precificar o recurso de 
forma que seu verdadeiro valor 
social e ambiental seja reconhe-
cido.

A conservação da areia nas 
zonas costeiras pode ser a es-
tratégia mais económica para a 
adaptação às mudanças climáti-
cas, devido à maneira como ela 
protege contra  mudanças nas 
marés provocadas por tempes-
tades e dos impactos da elevação 
do nível do mar, explica o pro-
grama. 

O documento recomen-
da que a extracção de areia das 
praias seja proibida devido à im-
portância que o recurso tem para 
a resiliência costeira, o meio 
ambiente e a economia.

SEGUNDO LUDMILA MAGUNI 

Graduados devem 
promover acções para 
o bem-estar do país

A 
SECRETÁRIA de Estado 
na província de Inham-
bane, Ludmila Maguni, 
desafia os graduados 
da Universidade Save 

(UniSave) a desenharem e pro-
mover acções que estimulem o 
desenvolvimento e o bem-estar 

do povo moçambicano.
 O apelo foi lançado há dias, 

na graduação de 370 técnicos 
superiores da  UniSave (Exten-
são da Maxixe) formados em 17 
cursos, dos quais três do nível de 
mestrado e 14 de licenciatura.

Para a dirigente,  além de 

produção de conhecimento 
académico, o país espera das 
instituições do ensino superior 
acções que contribuam para 
resolução dos problemas da so-
ciedade, através de projectos de 
intervenção social, tecnologias e 
inovações cada vez mais susten-

táveis, com impacto e  acessíveis 
ao cidadão.

Dos 370 técnicos que con-
cluíram a formação naquela 
instituição do ensino superior, 
cinco são mestres e restantes 
licenciados, com  uma presen-
ça expressiva de mulheres, 283, 

Novos quadros lançados pela UniSave 

correspondente a 76.5% do total 
dos estudantes graduados.

 No dia anterior a esta gra-
duação, a Universidade Save 
Extensão de Massinga lançou 
para o mercado de trabalho 149 
técnicos superiores, 10 dos quais 
mestres.

 Segundo a governante, o 
ensino superior representa o 
nível mais alto no processo edu-
cacional, onde os estudantes são 
municiados de ferramentas que 
despertam a sua capacidade re-
flectiva e crítica, bem como do 
saber fazer, ser e estar. 

 Por seu turno, o reitor da 
UniSave, Manuel José de Morais, 
disse que a graduação marca o 
fim de uma etapa e o início de 
outra, que terá como grande di-
ferencial a aplicação prática dos 
conhecimentos e habilidades 
adquiridas ao longo da forma-
ção.

Salienta ainda que, a colo-
cação no mercado de emprego 
de graduados preparados para 
enfrentar os desafios contempo-
râneos do país é uma das formas 
encontradas para contribuir para 
o seu desenvolvimento através
da ciência.

Em mensagem apresentada, 
os graduados afirmaram estar 
preparados para enfrentar os 
novos desafios que o país lhes 
impõe, com destaque para o 
problema do emprego.

ALERTA PNUMA

Areia é recurso
estratégico contra
impactos ambientais
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ANÚNCIO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
O Fórum Terra Nampula, pessoa colectiva, filantrópica, 
BR. N.º 13/2003 - III Série, 26 de Março pretende realizar 
uma avaliação externa para aferir o cometimento em 
relação ao seu desempenho no Projecto denominado 
“TERRA SEGURA PARA TODOS”- n.º A-MOZ-2016-0301, 
com financiamento do PPM Alemanha, observando as 
seguintes componentes:

a. Posse Segura da Terra e de Recursos Naturais;
b. Uso Sustentável dos Recursos e Geração de Renda;
c. Lobby e Advocacia

Objectivo Geral: 

Consultoria: Avaliar o Projecto implementado pelo 
Fórum Terra, na fase intermédia numa análise estrutural 
e metodológica em termos de eficácia e eficiência, com 
base na abordagem, Gestão Orientada para Resultados 
a alcançar nos objectivos e metas propostas, a sua 
consistência lógica actual, de forma a aferir a coerência 
dos indicadores propostos.

Objectivos Específicos:

a) Aferir impactos dos resultados e efeitos tangíveis
e intangíveis no âmbito de implementação das
actividades do F T Nampula no Projecto Terra Segura
para todos, nas 3 componentes propostos e dos
resultados e alcançados no período em referência,
na capacidade dos recursos humanos, técnicos
e financeiros alocados ao Projecto para a sua
efectivação;

b) Analisar a estrutura de gestão técnica instituicional
do projecto, conforme os TORs das funções dos
colaboradores da organização, apresentando o
relatório de avaliação;

c) Analisar o processo e impactos - performance do
projecto junto dos grupos-alvos.

Produto Esperado

a) Um relatório narrativo e detalhado dos principais
resultados e impactos alcançados durante a vigência
do projecto conforme os TORs.

Duração da Consultoria

a) 18 dias escalonados  nos TORs,  a partir da data de
assinatura de contrato.

Perfil do (a) Consultor(a):

O/A Consultor/a deverá possuir os seguintes 
requisitos comprovados: 

§ Graduação em, Agro-economia, Desenvolvimento

Comunitário, Ciências Sociais, Gestão ou em áreas 
afins; 

§ Experiência em avaliação intermediária de
programas e projectos de desenvolvimento
rural-comunitário com experiência em gestão e
recomendações que contribuam na melhoria  será
a mais valia;

§ Excelente qualidades de análise e redacção
sistematizada;

§ Domínio de métodos de implementação/avaliação
de projectos baseados em resultados;

§ Experiência em sistematização e difusão de
aprendizagem e melhores práticas de programas
de desenvolvimento comunitário das instituições e
agências internacionais;

§ Disponibilidade para viagens e estadias nos distritos
de implementação sob sua responsabilidade
conforma a amostragem.

Qualificações  para Selecção do (a) Consultor(a):

O(a) Consultor(a) ou empresa, na avaliação qualitativa 
das Propostas Técnicas e Financeiras submetidas em 
resposta aos presente Anúncio, os critérios a tomar em 
consideração na avaliação e selecção, a metodologia 
proposta, a experiência do Consultor em trabalhos 
anteriores similares, e do conhecimento da realidade local; 
familiaridade com as ONGs Nacionais, conhecimento da 
área de actuação do Fórum Terra, e o custo da proposta.

Os candidatos apurados serão informados e submetidos a 
entrevista, conforme solicitado em local e hora marcada.

Os detalhes constam nos TORs criados para o efeito e 
que poderão ser adquiridos nos Escritórios do Fórum 
Terra, mediante a aquisição do Caderno de Encargos, 
sob apresentação de Talão de depósito no valor de 
1000,00MT não reembolsáveis, para os concorrentes, 
deverão ser comunicados 8 dias após a data da sua 
publicação.  

Dados Bancários: BCI Nº 000800000 9995657 10007, 
Fórum Terra Nampula

Endereço: Bairro de Muatala (Próximo do P. 
Administrativo). Talhão n.º 843 – Nampula, 
coorfterra@live.com.

Responsável pela Assinatura do contrato 
- Luísa Hoffman, Dir. Ex. F. Terra, NPL.
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A extracção de areia aumenta no mundo

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 

Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

Quem fala menos, ouve melhor. E quem 
ouve melhor, aprende mais”.

( 1910 - 2002) Chico Xavier-Escritor 

LUA NOVA, com Eclipse Solar Parcial, Hoje às 22.28 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- DEBATE POLITICO

02.00- Á MULHER

03.15- PROFISSOES

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

10.15- PROFISSOES

11.30- PARABENS 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- JUNTOS POR MOÇAMBIQUE

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

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

23.20- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 , 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

INHAMBANE

29/20

VILANKULO

30/20

TETE

33/21

QUELIMANE

29/23

NAMPULA

27/19

PEMBA

30/21
LICHINGA

24/12

BEIRA

31/20

XAI-XAI

29/20

CHIMOIO

25/13

MAPUTO

30/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.00  HINO NACIONAL 

06.05  TELENOVELA: “SE NOS 

DEIXAREM”   EPISÓDIOS 

25 E 26 

07.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09.00  CRIANÇAS CONTRA O 

VÍRUS    DIRECTO

09.30  CONVERSAS EM CASA        

DIRECTO

10.00  DESENHOS ANIMADOS: 

CÓDIGO DO PUZZLE  

EPISÓDIOS  47 E 48

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: 

ORIGENS DE MAGACAIA - 

MASSINGA

11.00  3600 SEGUNDOS 

12.00  TVM DESPORTO              DI-

RECTO

13.00 JORNAL DA TARDE 

DIRECTO

14.00  PELA LEI E ORDEM

14.45  TENDA DA JUSTIÇA

14.50  PREVISÃO DO JOGO             

DIRECTO

15.50     SUPER TAÇA: BLACK BULLS 

VS FERROVIÁRIO DA BEIRA  

DIRECTO

17.00  VIBRAÇÕES  

DIRECTO/BEIRA

18.00  ASAS          PROGRAMA N.º 09

19.00  CONQUISTAS     

PROGRAMA N.º 04

19.30  SOJOGO: 17.ª EXTRACÇÃO 

DA LOTARIA / TOTOLOTO 

/ JOKER E INFORMAÇÕES / 

TOTOBOLA 

20.00  TELEJORNAL            DIRECTO 

21.00  EMOÇÕES NO ÍNDICO: 

CAROLINE/ DIRECTORA 

DO CENTRO CULTURAL 

MOÇAMBIQUE ALEMANHA 

- CCMA

21.30  ESPECTÁCULO: ACÁCIA 

JAZZ     PARTE 2

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE
PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO PSU (P161777 Banco Mundial)

UNIDADE TÉCNICA DE IMPLIMANTAÇÃO
UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), 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 adjudicação de objectos dos concursos Públicos, Limitados e Ajuste Directo abaixo indicados: 

Nº de ordem Modalidade
Nomes dos 

concorrentes
Objecto do concurso O valor da Adjudicação

004/CMCT/UTI/PSU/

P161777-2021
Concurso Público AIRTECH

Contratação de Serviços de consultoria para a elaboração do 
Projecto Executivo para a Construção de Edifício dos Serviços 

Municipais de Saneamento
2.997.481,50MT

005/CMCT/UTI/PSU/
P161777-2021

Concurso Público
MONIGA MULTI 

SERVICES
Aquisição de um (1) camião de 10 mil litros para sucção de lamas 

fecais
3.757.841,44MT

006/CMCT/UTI/PSU/
P161777-2021

Concurso Público
MONIGA MULTI 

SERVICES
Aquisição de uma (1) de camioneta de 5 mil e uma (1) de 3 mil 

litros para sucção de lamas fecais
4.277.847,24MT

008/CMCT/UTI/PSU/
P161777-2021

Concurso Público
MONIGA MULTI 

SERVICES
Aquisição de uma (1) Pá Retroescavadeira

6.406.366,67MT

009/CMCT/UTI/PSU/
P161777-2021

Concurso Limitado V.K. SERVICES Aquisição de 4 computadores 865.800,00MT

002/CMCT/UTI/PSU/
P161777-2022

Ajuste Directo
SOCIEDADE DO 

NOTÍCIAS
Prestação de Serviço de Publicidade e Anúncios 200.000,00MT

Tete, Abril de 2022

O Coordenador de PSU
(Ilegível) 
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A UNIÃO Europeia anun-
ciou recentemente que 
está em curso a formulação 
do projecto “Cultiv’Arte”, 
avaliado em cinco milhões 
de euros (mais de 335,8 mi-
lhões de meticais).

A iniciativa visa forta-
lecer a profissionalização 
da área da cultura, através, 
dentre outras áreas, da for-
mação em uso de tecnolo-
gias digitais, estímulo de 
mobilidades de artistas e 
organizações, bem como 
apoiando ao Governo na 
criação, melhoramento e 
implementação da legisla-

ção do sector. 
O “Cultiv’Arte” foi um 

dos assuntos discutidos 
num encontro, em Mapu-
to, entre a Ministra da Cul-
tura e Turismo, Eldevina 
Materula, e o Embaixador 
da União Europeia em Mo-
çambique, António Gaspar.

Na altura, a ministra 
considerou que o projec-
to terá muito impacto na 
província do Niassa, onde 
o Governo pretende imple-
mentar acções de formação
dos fazedores das artes e
cultura na perspectiva de
potenciar as indústrias cul-

turais e criativas.
Por seu turno, o Em-

baixador da UE destacou a 
importância de estimular a 
diplomacia cultural dado o 
seu potencial para promo-
ver a inclusão e o desen-
volvimento económico e 
social.  

“A cultura tem um re-
conhecido papel como um 
veículo para promover so-
ciedades participativas, o 
desenvolvimento, os direi-
tos humanos, a liberdade de 
expressão, e a paz, através 
de manifestações artísticas 
e criativas”, disse.

Apelos à paz
no Dia do Jazz

C
ELEBRA-SE hoje, 30 
de Abril, o Dia In-
ternacional do Jazz, 
uma efeméride ins-
tituída em 2011 pela 

Organização das Nações 
Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNES-
CO), com vista a destacar 
o género e seu papel diplo-
mático de unir pessoas.

Este ano, a data é ce-
lebrada sob o lema “Paz e 
Integridade”, sendo este 
o pensamento que move
muitas iniciativas ligadas à 
efeméride. 

Com efeito, o saxofo-
nista Moreira Chongui-
ça realiza esta manhã, a 
partir das 9.00 horas, na 
Escola Prática do Exérci-
to, em Munguine, distrito 
da Manhiça, um concerto 
musical, que contará com 
a actuação do grupo Mas-
sodjua, das Forças Arma-
das de Defesa de Moçam-
bique (FADM). 

A escolha do quartel 
para realização deste even-
to é, segundo Chonguiça, 
uma forma de reconhecer 
o papel imprescindível das
FADM na manutenção da
paz e integridade no país.

O músico, que é par-

ceiro da UNESCO desde 
2016, para a concepção e 
produção das celebrações 
do Dia Mundial do Jazz em 
Moçambique, e, no mesmo 
âmbito, do Herbie Han-
cock Institute of Jazz, em 
New York, Estados Unidos, 
mantém uma boa relac-
ção com as forças armadas 
desde 2013, ano da reali-
zação, em Chimoio, capi-
tal de Manica, do Festival 
Militar.

Ainda alusivo ao Dia 
Internacional do Jazz, na 
Matola, pelas 16.00 horas, 
o Bela Vida Vilas Shopping
apresentará o projecto
Autism Groove, liderado
por Stélio Mavimbe, que
convidou instrumentistas
moçambicanos como Ste-
lio Mondlane (produção
musical e bateria), Thapelo
Motshegwe (piano e tecla-
do) e Dudú Stalin (guitar-
ra).

À noite é esperado um 
trio sul africano liderado 
pelo compositor Bokani 
Dyer (piano e voz), Sha-
ne Cooper (baixo) e Lea-
gan Starchild (bateria), 
que apresenta um estilo 
musical, no qual explora a 
tradição e promove a pai-

sagem contemporânea do 
jazz.

Por sua vez, o Centro 
Cultural Franco-Moçam-
bicano, na cidade de Ma-
puto, realizará, a partir 
das 17.30 horas, a quarta 
edição do programa “Jazz 
no Franco”, que contará 
com a presença dos saxo-
fonistas Moreira Chongui-
ça, Alena Bravo e Elcides 
Carlos.

As celebrações desta 
efeméride decorrem des-
de ontem, pois o Centro 
Cultural Municipal Ntsin-
dya, na cidade de Maputo, 
abriu-se para uma actua-
ção de Terêncio Tovela e do 
Projecto Hugawa.

O jazz é um estilo musi-
cal que apela à criatividade 
e à improvisação, e teve 
origem nos Estados Unidos 
da América, através da co-
munidade afro-americana 
no século XIX, tendo-se 
popularizado nas primei-
ras décadas do século pas-
sado. 

New Orleans é reco-
nhecida como a cidade 
onde nasceu o estilo, mui-
to associado à luta pela li-
berdade e abolição da es-
cravatura.

Mais cinco milhões de euros
para projectos na cultura

PREIA-MAR - Às 4.43 horas e às 16.56, 
com 3.40 e 3.30 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 10.57 horas e às 
23.05 com 0.70 e 0.70 metros, respec-
tivamente

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Chonguiça é um dos rostos mais visíveis do Jazz moçambicano
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ANTÓNIO RODRIGUES 
MANJATE
FALECEU

A Direcção da Escola Nacional de Aeronáutica e a comunidade 
escolar em geral comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do Sr. ANTÓNIO RODRIGUES MANJATE, Agente
do Estado desta instituição, ocorrido no dia 25/4/2022, no Hospital Provincial da
Matola, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 28/4/2022, no Cemitério
da Texlom, na província de Maputo. À família enlutada apresentam as mais sen-
tidas condolências. Paz à sua alma.           3790

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DE 

NAMAACHA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE MÁRCIA 

DAVID MUIANGA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezanove de Abril de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas onze a folhas doze verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número dois, traço “A”, 
na Conservatória do Registo 
Civil e Notariado de Namaacha, 
perante OLINDA LAURA 
PENE, Conservadora e Notária 
Superior, em pleno exercício 
na referida Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de MÁRCIA DAVID 
MUIANGA, vítima de doença, 
no estado de solteira, natural 
e residente em Namaacha, que 
até à data da sua morte tinha 
cinquenta e três anos de idade, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que pela presente escritura 
pública foram declarados como 
únicos herdeiros de todos os 
seus bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias, 
seus filhos: AGOSTINHO 
ISMAEL MALAVELE, NUNO 
ISMAEL MALAVELA, naturais 
de Maputo, FELISMINA SALVA 
ISMAEL MALAVELE, HELENA 
RUFINA MALAVELE, naturais 
de Namaacha, maiores de 
idade e MÁRCIA LUDOVINA 
ISMAEL MALAVELA, menor de 
idade, natural de Namaacha e 
residentes em Namaacha. 
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Namaacha, aos 19 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)

4051

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
PRISTON CARLOS CHAVANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e sete de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de 
folhas noventa e sete a noventa 
e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e dois, 
traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
mim, EDUARDO CHARLES 
LUNABO, Conservador e 
Notário Superior em exercício 
no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de PRISTON CARLOS 
CHAVANE, de vinte e seis 
anos de idade, no estado de 
solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Carlos 
António Chavane e de Verónica 
Felisberto Marurele.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixou como únicos 
e universais herdeiros de 
todos os seus bens, seus pais: 
CARLOS ANTÓNIO CHAVANE 
e VERÓNICA FELISBERTO 
MARURELE.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a 
esta sucessão.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 28 de Dezembro de 
2021 

O Notário
(Ilegível)

4048

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 

REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que EPIFÂNIA 

ATÁLIA REGINALDO VALOI, 

natural e residente em Maputo, 
no Bairro Central, requereu 
autorização para mudança do 
seu nome, para passar a usar o 
nome completo de EPIPHANIA 

LIYA SITHOLE.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os 
interessados para, no prazo de 
trinta dias, a contar da data 
da publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 22 de Abril de 
2022

O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida 

Jumá Zamila

(Conservador e Notário 
Superior)

4031

BERNARDINO RIBEIRO DIAS 
LUNGANI

FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade de Maputo, Oficiais Su-
periores, Subalternos, Sargentos, Guardas da PRM e funcionários 
do Quadro Técnico Comum comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do Inspector Principal 
da Polícia na Reserva, BERNARDINO RIBEIRO DIAS LUNGANI, 
ex-efectivo deste Comando, afecto à Direcção de Transportes da 
PRM-Cidade de Maputo, ocorrido no dia 4/3/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 7/4/2022, no Cemitério do distrito de 
Chiúta, província de Tete e o velório na sua residência, no mesmo 
distrito. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolên-
cias.             3814

MARIA EMÍLIA MAHERULA 
BOAVENTURA

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que a Direcção e funcionários do 
Instituto Nacional de Segurança Social-Delegação Provincial de Manica tomou 
conhecimento de desaparecimento físico da colega MARIA EMÍLIA MAHERULA 
BOAVENTURA, ocorrido no dia 26/4/2022, no Hospital Provincial de Chimoio, víti-
ma de doença, cujo funeral se realiza em data e local a anunciar oportunamente.
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

O TEMA em epígrafe já foi tratado neste espaço. Porém, um leitor solicitou à “Da Consulta à Gramática” 

explicações sobre os critérios da colocação do pronome antes e depois do verbo. Segundo ele, ouviu num 

debate radiofónico um conceituado analista político, cujo nome preferimos omitir, a dizer “Me parece 

correcto o seu pensamento”. Esta construção frásica não lhe pareceu correcta, daí procurar saber o lugar 

certo do pronome na oração.

No dia a dia são comuns, de facto, dúvidas sobre se o pronome deve vir antes ou depois do verbo. Sobre 

esta questão, a gramática da língua portuguesa menciona algumas regras que devem ser observadas, 

sobretudo na linguagem escrita que é mais formal. 

Importa salientar que a colocação pronominal mostra a posição dos pronomes átonos (me, te, nos, 
se, vos, o, a, lhe, os, as e lhes) em relação ao verbo, do que resulta a próclise, mesóclise e a ênclise. A 

mesóclise é utilizada, apenas, com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito perfeito: 

- Congratular-me-ei se o meu filho concluir satisfatoriamente o curso; 
- Congratular-me-ia se o meu filho concluísse satisfatoriamente o curso.
Quanto à próclise, a mais prioritária, ocorre  na sequência de:

•	 Existência de palavras que expressam a negação, tais como (nunca, não, jamais, nem, ninguém).

Exemplos:

- Jamais me disseram que tudo terminaria assim!

- Não se esqueça de passar buscar a encomenda no aeroporto.

- Nunca o vi tão triste, o que se passa com ele?

-Ele não me disse nada disso!

-Não o quero ver mais aqui na minha casa.

Existem também outras palavras ou expressões que atraem o pronome para antes do verbo, tal como 

advérbios: (aqui, ali, só, também, bem, mal, hoje, amanhã, ontem, já, nunca, jamais, apenas, tão, talvez, 

etc.). Exemplo: Ontem te deram uma boa lição. 

Quando há pronomes relativos (que, quem, quando...); indefinidos (alguém, ninguém, tudo…) e nos 

demonstrativos (este, esse, isto…). 

Exemplo:

- Ninguém lhe pediu opinião;
- Isso me lembra a minha mãe.

Nas palavras interrogativas no início das orações:

- Quando te chamaram para ir buscar a mercadoria?

- Quem te enganou dessa forma?

Conjunções subordinativas (que, uma vez que, já que, embora, ainda que, desde que,  conforme, quan-

do, depois que, sempre que, para que, etc.). Exemplo: Uma vez que te informei a tempo, não vejo espaço 

para desculpas.

A gramática veda, no entanto, a colocação do pronome átono antes do verbo quando está no início de 

um período, tal como:

- Me diga como devo agir; 
-Te disse para escrever mais rápido;
- Me perdoa, não te queria ofender.

Na ênclise: o pronome é usado depois do verbo, assim como indicam os seguintes exemplos:

- A criança feriu-se ao cair no pátio da escola;
- O Jorge pediu-me para passar buscar o laptop.

- Teresa, tens de ir entregar-lhe o livro, quanto antes.

No caso da mesóclise: o pronome é colocado no meio do verbo. Contudo, como já foi referido, isso acon-

tece com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito perfeito:

- As crianças ferir-se-ão com essas brincadeiras; 
- Marta, prepara tudo tal como combinamos, dir-te-ei onde deixar a encomenda.

 Tendo em conta que nestes casos os pronomes átonos não podem ser colocados antes do verbo, a solu-

ção é a utilização da mesóclise (requerer-se-á muita atenção na condução rodoviária) ou da ênclise
(pede-se silêncio durante o exame).

Assim, não é correcta esta formulação frásica (“Me parece correcto o seu pensamento”). Ou seja, a inquie-

tação do leitor tem lógica, pois a forma adequada é “ Parece-me correcto o seu pensamento (ênclise), uma

vez não tendo nenhuma palavra atractiva do pronome para a posição antes do verbo (próclise). 

A colocação pronominal

O 
HOMEM é feito de 
complexidades di-
recta ou indirec-
tamente descritas 
na literatura uni-

versal. Portanto, ler é uma 
terapia fundamental para a 
auto-descoberta do leitor e 
escritor, bem como para a 
melhor compreensão do ou-
trem.

Por este e outros motivos, 
é preciso conviver com os li-
vros, que constituem parte 
das melhores ferramentas de 
ensino, aprendizagem e di-
vertimento existentes, con-
forme o posicionamento dos 
professores Matos Matosse e 
Gilberto Milice. 

Ambos falaram há dias 
para um grupo de estudan-
tes do Instituto de Formação 
de Professores da Munhua-
na, na cidade de Maputo, 
aquando duma conversa or-
ganizada pela edilidade lo-
cal, no âmbito da iniciativa 

Semana Municipal do Livro.
Abordando o tema “Li-

teratura e Escrita Literária: 
desafios para os professores 
de língua portuguesa”, am-
bos defenderam ser impos-
sível um pedagogo triunfar 
sem desenvolver a cultura da 
leitura, um hábito que os do-
centes devem transmitir aos 
seus alunos. 

Neste sentido, Matos Ma-
tosse considerou que a lite-
ratura e escrita literária não 
devem ser encarados como 
termos estranhos pelas ins-
tituições de ensino, desde o 
nível primário até ao univer-
sitário. “Na 12.ª classe, por 
exemplo, os alunos não têm 
tido contacto com obras li-
terárias, a não ser a listagem 
de nomes dos livros e seus 
autores”, lamentou.

É por esta razão, defen-
deu, que são recorrentes os 
debates sobre a necessidade 
de construção e apetrecha-

mento de bibliotecas escola-
res no país.

Recorreu ao dicionário 
para definir literatura como 
conhecimento das obras de 
ficção e suas regras narrati-
vas. Em outras palavras, dis-
se ser esta disciplina uma das 
maiores formas de exposição 
do pensamento humano e, 
por isso, leva ao seu conheci-
mento integral do universo.

“A obra literária leva-
-nos ao conhecimento do
Homem, porque ele é quem
escreve sobre si e a sua con-
veniência com os outros, ou
seja, um escritor também
está inserido numa socieda-
de, vive, trabalha e frequen-
ta uma instituição religiosa”, 
afirmou.

Para o autor de “A Som-
bra dos Sonhos”, a literatura 
é o conjunto de textos, como 
poemas, contos, novelas, 
romances, textos dramáticos 
e guiões, cuja materialização 

SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO

Ler para conhecer Homem 
e suas complexidades

Professores de língua portuguesa devem amar livros

não passa de um exercício 
difícil e ousado. 

“Os desafios inerentes à 
literatura e escrita no tra-
balho dos professores da 
língua portuguesa podem 
se enquadrar no desafio da 
educação hoje, que não é 
um repto apenas isolado 
aos professores”, explicou. 

Anotou ainda ser ne-
cessário fazer os alunos 
compreenderem que o es-
critor frequenta os mesmos 
recintos que um cidadão 
comum e não é uma figura 
divinamente como muitos 
idealizam. 

“O autor não é estra-
nho, tudo o que ele escreve, 
nós vivemos”, comentou, 
mergulhando no pensa-
mento do filósofo e teólogo 
Santo Agostinho (354-430) 
para afirmar que “o mundo 
é um livro e quem não viaja 
lê somente uma página”.

Neste sentido, para o 
professor, é preciso ler para 
compreender o mundo na 
sua plenitude, até porque 
através das obras é possível 
conhecer outras latitudes.

“Há pessoas que nunca 

vieram a Moçambique, mas 
só de ler Mia Couto acabam 
por conhecer o nosso país. 
Alguns pegam as obras só 
para se divertir e queimar 
tempo, mas às vezes isto 
não nos leva à compreen-
são exacta daquilo que o 
autor pretende transmi-
tir”, comentou.

Matosse acrescentou 
que a falta de hábito de 
leitura pode resultar em 
problemas sociais muito 
profundos. “Ler uma obra 
tornou-se um grande de-
safio, mesmo havendo 
obras em formato digital, 
as pessoas consideram-
-nas cansativas e, como 
consequência, escrevem 
erradamente”, exemplifi-
cou.

Disse que o livro molda 
as pessoas e as faz desen-
volverem um pensamento 
bem estruturado. “Quando 
lemos, conseguimos ter um 
bom discurso, mas quem 
não lê dificilmente está en-
quadrado na mesa de deba-
te”, continuou, explicando 
que a língua tem regras por 
observar.

POR seu turno, Gilberto 
Milice referiu que o gran-
de desafio de um professor 
é dominar a interpretação 
de textos e literatura no seu 
sentido mais profundo, pois 
não pode ensinar conteúdos 
que não são do seu conheci-
mento. 

Milice, que dinamiza ini-
ciativas de incentivo à leitu-
ra no Fundo Bibliográfico de 
Língua Portuguesa (FBLP), 
considera este um elemento 
fundamental para a forma-
ção de professores, sendo 
que eles devem, inclusive, 
saber definir os conceitos de 
literatura e arte literária no 

Livro a base do progresso social
Matos Matosse

Gilberto Milice

sentido mais amplo. 
“Na escrita literária 

não encontramos o mun-

do real, mas sim o mun-
do possível e, por isso, 
Aristóteles disse ser a li-

teratura mais filosófica 
do que histórica, porque 
a história conta um fac-
to, enquanto a ficção traz 
uma possibilidade”, re-
feriu.

Para melhor se fazer 
entender, o professor deu 
o exemplo do romance
“Ualalapi”, de Ungulani
Ba Ka Khosa, justifican-
do que nele podem ser
encontrados factos his-
tóricos do país, o que sig-
nifica que a literatura não
se dissocia do contexto
social do escritor.

Referiu ainda que a li-
teratura tem o poder de 

fazer perceber a história 
duma dada comunidade. 

Por isso, continuou, os 
professores devem domi-
nar a linguagem literária 
para poderem transmitir 
os conteúdos aos petizes, 
principalmente os do en-
sino primário. 

“O desafio é fazer de-
sabrochar esse gosto pela 
leitura, através de várias 
actividades, animação de 
leitura e a sua dinamiza-
ção por meio de contos 
infantis. Não existe uma 
sociedade que se desen-
volve sem a leitura. Ela é 
a base para o progresso”.

Samsquad lança EP “Ressurreição”

O GRUPO Samsquad, com-
posto por artistas jovens de 
diferentes géneros musicais, 
acaba de lançar em todas as 
plataformas de “download” 
e “streaming” a sua nova EP 
“Ressurreição”. 

O trabalho é composto 
por seis faixas produzidas 
por Kloroquina Beatz, Nello 
Beatz, Warm e Track Base. 

“Ressurreição” é uma 
compilação de várias can-
ções e artistas como “Bob 
Sam Is Back”, interpretado 
por Bob Sam; “Txalera”, por 

Bruno Light e Fobayl; “So-
nho”, por Bob Sam, Bobayl 
e Dji Sennibaz, “Boleia” 
por Dji Sennibaz, “U Know 
What It Is”, por “Warm” e 
“Cão que Ladra não Mor-
de”, por Bruno Light, Txa-
lera e Neyd Rapper. 

Num disco em que pre-
domina o género hip-pop, a 
EP retrata “o ressurgimento 
de um espírito e uma força 
poderosa de fazer aconte-
cer”, conforme a explicação 
de Bob Sam, fundador da 
Samsquad.

Sobre a Samsquad, Bob 
Sam disse que a ideia é ter 
uma família formada por 
jovens da nova geração, que 
para recrutá-los olhou para 
três aspectos fundamentais, 
nomeadmente fé, sonho e 
humildade.

O artista explicou que o 
próximo passo do grupo é 
lançar mais músicas e ví-
deos. “Estamos abertos para 
trabalhar com todos”, disse, 
referindo que a EP é apenas 
o começo de uma grande
aventura. Samsquad

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta igualzinho 

ao desenho abaixo

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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para o Estugarda nesta altura 
em zona de play-off de desci-
da (16.º com 28 pontos) e com 
necessidade de vencer o Wol-
fsburgo, 11.º  com 37 pontos. É 
que o Hertha, 15.º, tem 32 pon-
tos e o Arminia (17.º) com 26, 
em zona de descida, também 
ainda resiste na luta pela sal-
vação. Só vencer interessa ao 
clube que foi campeão alemão 
em 2007.

Real Madrid-Espanhol 
(17.15 horas): Pontuar signi-
fica, para o Real Madrid, sa-
grar-se campeão nacional em 
Espanha pela 35.ª vez na sua 
história e a recuperação de um 
título ganho pelo Atlético de 
Madrid na última temporada. 
Os comandados de Carlo An-
celotti estão entre a eliminató-
ria com o Manchester City para 
as meias-finais da “Cham-
pions”, mas têm na tarde de 
hoje uma ocasião para celebrar 
– ainda que não sejam permiti-
dos festejos altamente efusivos
– dado que na quarta-feira há
recepção ao City no Santia-
go Bernabéu. Com 15 pontos
de vantagem para Barcelona e
Sevilha, mesmo uma derrota

caseira contra o Espanhol, 13.º 
com 39 pontos, tornará o título 
uma questão de tempo e tam-
bém pode dar nesta ronda caso 
o Barcelona não vença.

Leeds United-Manches-
ter City (18.30 h): Em Elland 
Road já conhecedor do resulta-
do do grande rival da época na 
disputa pelo título, o Manches-
ter City joga a defesa da lide-
rança frente a uma equipa que 
ainda não tem a permanência 
garantida na Premier League. 
A equipa comandada por Pep 
Guardiola vem de uma vitória 
num jogo espectacular ante o 
Real Madrid para a Champions 
(4-3) terça-feira e tem agora, 
como desafio, um Leeds que é 
16.º, com 34 pontos, cinco aci-
ma da zona de descida. Objec-
tivos distintos em jogo na tarde 
deste sábado.

Porto-Vizela (20.00 horas): 
O FC Porto recebe esta noite 
o Vizela e pode ser campeão,
desde que consiga um resulta-
do melhor do que o Sporting,
que joga amanhã (21.30 horas)
com o Gil Vicente, também em 
casa. Ou seja, os portistas terão
que vencer e esperar pelo re-

sultado dos “leões”. 
AMANHÃ
Milan-Fiorentina (15.00 

horas): O Milan teve a me-
lhor das notícias na noite de 
quarta-feira, com a derrota 
do Inter de Milão em Bolo-
nha, num jogo que confirmou 
a liderança aos rossoneri no 
acerto de calendário. Ganha 
mais força a possibilidade de 
um título que já foge desde 
2011, mas para isso é preciso 
vencer já a primeira de quatro 
finais e uma Fiorentina que 
vem de um péssimo resultado 
na quarta-feira (derrota em 
casa por 4-0 ante a Udinese) 
que comprometeu as aspira-
ções europeias do actual séti-
mo classificado, que podia ter 
tirado o quinto lugar à Roma. 
Muitos objectivos em jogo de 
parte a parte ao início da tar-
de de amanhã, no Giuseppe 
Meazza.

Udinese-Inter de Milão 
(18.00 horas): Depois da de-
cepcionante derrota em Bo-
lonha, o Inter de Milão tem 
mais uma deslocação na Série 
A, na tarde de amanhã, à Udi-
nese. Entrando em campo já 

conhecedora do resultado do 
Milan, a equipa comandada 
por Simone Inzaghi está pra-
ticamente proibida de escor-
regar novamente, sob pena de 
poder comprometer as aspira-
ções ao título. Importa referir 
que o Inter tem 72 pontos, está 
a dois do líder Milan (74) e tem 
atrás um Nápoles (3.º com 67 
pontos) que não vem de bons 
resultados nos últimos três jo-
gos, mas que pode colocar um 
pouco de pressão nas equipas 
de Milão caso bata o Sassuolo 
hoje.

Roma-Bolonha (20.45 
horas): Com quatro jornadas 
para o final e oito pontos de 
atraso para o quarto lugar, a 
Champions é praticamente 
uma miragem para a Roma, 
mas há um claro objectivo mí-
nimo de manter o quinto lu-
gar. A equipa da capital tem 58 
pontos, apenas mais dois do 
que Lázio e Fiorentina e três do 
que a Atalanta. A concorrência 
vem feroz na rectaguarda e so-
mar três pontos no Olímpico é 
essencial. O Bolonha deixa o 
claro aviso: vem de uma vitó-
ria sobre o vice-líder Inter.

CAMPEONATOS EUROPEUS DE FUTEBOL

Real e Porto podem 
ser campeões

O 
FINAL da época 
2021/22 aproxima-
-se um pouco por to-
dos os campeonatos e
este fim-de-semana

há mais um possível campeão 
numa das principais ligas euro-
peias. O Real Madrid está a um 
ponto do título e pode festejar 
caso pontue ante o Espanhol. 
Nesta ronda o Porto também 
pode festejar o título, caso ga-
nhe o Vizela e o Sporting perca 
frente ao Gil Vicente. Na Ingla-
terra, o Manchester e o Liver-
pool estão na disputa pela Pre-
mier League, que está ao rubro. 
Vem aí a primeira das últimas 
cinco jornadas e citizens e reds 
continuam separados por um 
ponto. 

HOJE
Newcastle-Liverpool 

(13.30 horas): É a primeira das 
últimas cinco jornadas em In-
glaterra, numa altura em que 
Manchester City e Liverpool, 
dois dos quatro semi-finalistas 
da “Champions”, estão sepa-
rados por apenas um ponto na 
Premier League. A equipa co-
mandada por Jurgen Klopp vi-
sita St. James Park e uma equipa 
que está a atravessar a sua me-
lhor sequência da época: quatro 
vitórias seguidas. O Newcastle, 
nono com 43 pontos, tem a 
permanência garantida, depois 
de uma primeira metade de 
época conturbada em resulta-
dos. O Liverpool, segundo com 
79 pontos e vindo do triunfo na 
“Champions” ante o Villarreal 
(2-0), procura vencer e pres-
sionar o City, que joga horas 
depois para a 34.ª jornada.

Estugarda-Wolfsburgo 
(15.30 horas): O título na 
Bundesliga alemã está deci-
dido e entregue ao Bayern de 
Munique, o segundo lugar de 
“Champions” praticamente 
selado pelo Borussia Dortmund 
e a luta pelo terceiro e quarto 
lugares ao rubro entre Bayer 
Leverkusen (55 pontos), Lei-
pzig (53), Friburgo (52), Union 
Berlim (50) e Colónia (49), mas 
há mais para resolver em solo 
germânico. A 32.ª e antepenúl-
tima jornada é importantíssima 

Os “merengues” sagram-se campeões caso vençam o Espanhol 

FOI uma noite de quinta-feira 
100 por cento alemã na primei-
ra “mão” das meias-finais da 
Liga Europa. O Leipzig recebeu 
e venceu o Rangers, por 1-0, ao 
passo que o Eintracht Frankfurt 
triunfou na visita ao West Ham, 
por 2-1, em Londres. Imperam 
vantagens germânicas para a 
segunda mão, dentro de uma 
semana.

O Leipzig chegou ao golo 
da vitória num remate frontal 
do espanhol Angeliño, aos 85 

minutos, na sequência de um 
pontapé de canto.

O forte remate de An-
geliño para a vitória do Lei-
pzig: Em Inglaterra o Eintracht 
Frankfurt chegou à vantagem 
logo aos 49 segundos de jogo, 
num cabeceamento de Ansgar 
Knauff, após cruzamento de 
Rafael Santos Borré.

A resposta do West Ham 
aconteceu também nas altu-
ras, com Kurt Zouma a ganhar 
o lance de cabeça ao segundo

poste, depois de um livre ba-
tido para a área e Michail An-
tonio a assinar o 1-1 com um 
desvio ao segundo poste, ao 
minuto 21.

O Eintracht chegou ao golo 
da vitória na segunda parte, aos 
54 minutos, por Daichi Kama-
da, na recarga a um remate de-
fendido por Aréola.

A segunda “mão”, que tem 
como palcos Glasgow e Frank-
furt, realiza-se quinta-feira, 5 
de Maio, pelas 21.00 horas.

Frankfurt foi à casa do West Ham empatar a uma bola

LIGA EUROPA

Alemães em vantagem
na batalha pela final

PHILADELPHIA 76ers, Phoenix Suns e Dallas 
Mavericks apuraram-se para os quartos-de-final 
dos “play-offs” da NBA. No agregado das respec-
tivas eliminatórias, todos triunfaram por 4-2.

Os 76ers foram os que tiveram a tarefa mais 
facilitada: em Toronto fecharam a série com os 
Raptors vencendo por 132-97. Joel Embiid, como 
quase sempre, foi o grande destaque, com 33 
pontos, dez ressaltos e uma assistência e terá pela 
frente na próxima fase os Miami Heat.

Já os Suns, finalistas na época passada, triun-
faram ante os New Orleans Pelicans, por 115-109, 
num recital de Chris Paul. Em Nova Orleães, o 
experiente base fez 33 pontos, quatro ressaltos e 

oito assistências e marcou encontro nos “quar-
tos” com os Dallas Mavericks. Paul, de resto, ba-
teu ainda um recorde: é o primeiro jogador a fazer 
13 ou mais lançamentos numa partida de “play-
-off” sem falhar um único.

A formação de Dallas ultrapassou os Utah Jaz
com o triunfo emocionante, por 98-96, naquela
que foi a primeira vitória numa série de “play-
-offs” para Luka Doncic.

A par de Jalen Brunson, o esloveno foi um
dos destaques do encontro, com 24 pontos, nove
ressaltos e oito assistências. Brunson somou ain-
da três ressaltos e duas assistências, além de 24
pontos.

PAÍSES BAIXOS

Feyenord mais perto do embate decisivo

Dessers apontou o golo da vitória dos holandeses do Feyenord

O FEYENORD recebeu e 
venceu o Marselha, por 3-2, 
em Roterdão, Países Baixos, 
com Cyriel Dessers a marcar 
dois golos para o triunfo da 
equipa neerlandesa, que fica 
assim perto de assegurar o 
“bilhete” para a final da Liga 
Conferência.

O primeiro de Dessers foi 
aos 18 minutos e, aos 20’, Luís 
Sinisterra fez o 2-0. O jogo pa-
recia bem encaminhado para 

o Feyenoord, mas a resposta
do Marselha foi pronta até ao
2-2 ainda na primeira parte:
Bamba Dieng reduziu (28’) e
Gerson empatou a eliminató-
ria ao minuto 40.

O golo que fez a diferença 
aconteceu no início da segun-
da parte e de forma tão rápida 
quanto inesperada: Dessers 
aproveitou um erro monu-
mental na defesa gaulesa e, 
apenas dez segundos após o 

reatamento, fez o 3-2 final 
no marcador e o seu “bis” na 
conta pessoal.

A segunda “mão” joga-se 
a 5 de Maio, pelas 21.00 horas.

Noutro jogo das meias-
-finais ficou tudo em aber-
to, com a Roma a empatar no
campo do Leicester City a um
golo.

Os romanos marcaram 
primeiro, aos 15 minutos, por 
intermédio de Lorenzo Pel-

NBA

Trio nos quartos-de-final

Chris Paul foi determinante para a vitória dos Suns diante dos Pelicans

legrini a passe de Zalewski. A 
equipa inglesa teve nova con-
trariedade pouco depois com a 
saída forçada de Castagne com 
problemas físicos, para a en-
trada de James Justin.

O marcador voltou a fun-
cionar já na segunda parte e 
para o Leicester, por Ademo-
la Lookman. A jogada foi ini-

ciada por Harvey Barnes, que 
rompeu pela esquerda e bene-
ficiou de uma tabela involun-
tária com Pablo Ibáñez, cru-
zando para o desvio certeiro 
de Lookman perante a pressão 
de Mancini, aos 67 minutos.

O segundo encontro, em 
Roma, acontece também a 5 
de Maio.

O NADADOR norte-ame-
ricano Hunter Armstrong 
bateu o recorde do mundo 
dos 50 metros costas, que 
passou a fixar-se em 23,71 
segundos, durante as pro-
vas de selecção dos Estados 
Unidos para os mundiais de 
2022.

Em Greensboro, quinta-
-feira, Armstrong superou
por nove centésimos o an-
terior máximo, de 23,80
segundos, que tinha sido
estabelecido pelo russo
Kliment Kolesnikov a 18 de
Maio de 2021, durante os

campeonatos da Europa, 
que se realizaram em Buda-
peste.

Armstrong, de 21 anos, 
apurou-se para os mun-
diais que se vão disputar 
entre 18 de Junho e três de 
Julho de 2022, também na 
capital húngara, depois de 
ter integrado a estafeta dos 
4x100 metros estilos que 
conquistou a medalha de 
ouro nos Jogos Olímpicos 
Tóquio-2020, apesar de não 
ter nadado na final, na qual 
os Estados Unidos bateram 
o recorde do mundo.

NATAÇÃO

Armstrong bate recorde dos 50 metros

Armstrong é agora o mais rápido nos 50 metros 
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S
ERÁ conhecido esta tar-
de quem fica com o pri-
meiro troféu oficial da 
temporada-2022, com 
a disputa, na Matola, 

da Supertaça, num duelo que 
coloca frente a frente a Asso-
ciação Black Bulls, campeã na-

cional, e o Ferroviário da Beira, 
vice.

A edição-2022 da Super-
taça Mário Coluna, prova que 
regressa dois anos depois 
do interregno forçado pela 
pandemia da Covid-19, será 
disputada no campo da Liga 

Desportiva de Maputo, na 
Matola C, a partir das 15.00 
horas .

A Supertaça envolve o 
campeão nacional e o vence-
dor da Taça de Moçambique, 
mas porque não aconteceu 
nos últimos dois anos o vi-

ce-campeão é que vai fazer a 
vez do vencedor da Taça.

Black Bulls e o Ferroviá-
rio da Beira disputaram o 
jogo decisivo do Moçambo-
la-2022, com os “touros” a 
ganharem, por 3-1, encai-
xando o seu primeiro título 
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ARRANCA esta manhã, na Pis-
cina Olímpica do Zimpeto, o 
Torneio Nadador Completo, 
evento organizado pela asso-
ciação da modalidade na cidade 
de Maputo (ANCM) e que apura 
o atleta mais versátil, ou seja,
que nada melhor nas diversas 
especialidades e distâncias em 
masculinos e femininos.

Também conhecido por 
Torneio Petromoc, o “Nadador 
Completo” tem a particula-
ridade de poder contar, nesta 
34.ª edição, com a participação 
de uma selecção de Luanda, 
Angola, composta por 24 na-
dadores. A delegação angolana, 
que chegou ontem a Maputo, é 
composta por 43 pessoas.  

Internamente seis equipas 
confirmaram a presença no 
evento, nomeadamente ferro-
viários de Maputo e da Beira, 
Tubarões, Golfinhos, Barracu-
das e Zimpeto. Ao todo, serão 
450 nadadores que desfilarão 
na Piscina do Zimpeto. 

O torneio tem por objectivo 
encontrar o melhor atleta de 
acordo com a tabela de ranking 
de cada sexo no conjunto de 
cinco especialidades, nomea-

damente 100 livres, costas, 
bruços, mariposa e 200 estilos.

O evento será disputado em 
duas jornadas, sendo que a pri-
meira terá lugar no sábado e a 
última no domingo.

EVENTO ASSOCIA-SE 
AOS 45 ANOS DA PETROMOC

A presente edição ganha 
peso por coincidir num ano em 
que a Petromoc, patrono do 
evento, completa 45 anos de 
existência no Dia do Trabalha-
dor (1 de Maio). 

A propósito, o administra-
dor comercial da Petromoc, 
Sérgio Fotine, disse que a 
empresa mantém as suas 
práticas ao longo dos 34 anos 
em prol do evento, salientan-
do que há esforços com vista 
a melhorar a premiação aos 
vencedores que consiste em 
troféus, equipamento des-
portivo e valores monetários. 
Porém, não avançou dados so-
bre os valores envolvidos para a 
premiação.

Afirmou, adiante, que esta 
edição especial marcará o início 
da premiação do melhor trei-
nador, no que descreveu como 

SERÁ conhecido amanhã o vencedor do Campeonato 
Provincial de Futebol de Maputo, com a disputa da fi-
nal entre o Desportivo da Matola e Escola de Sargentos 
das Forças Armadas (ESFA), a partir das 14.30 horas, 
no campo da Associação Black Bulls. 

O Desportivo da Matola e ESFA dominaram as 
séries “A” e “B” na primeira fase do certame que 
durou sete jornadas. Os matoleses apuraram-se go-
leando, na derradeira jornada, o Clube da Manhiça, 
por 3-0. A ESFA venceu, por sua vez, Timbercity FC 
da Moamba, por 2-0. Mas já havia antes assegurado 
a qualificação.   

O Desportivo da Matola concluiu os jogos da série 
com 11 pontos, superando os rivais Incomáti (10) e 
Amigos da Matola (9).

A ESFA, por sua vez, terminou a primeira fase 
com 15 pontos, contra 10 de Jeito FC de Ressano Gar-
cia e nove de Ximanganine FC, seus mais directos 
perseguidores.

SOFALA RODA 
SEGUNDA JORNADA

Retoma este fim-de-semana o Campeonato Pro-
vincial de Futebol de Sofala, com a realização da se-
gunda jornada, depois de ter dado lugar à disputa da 
primeira eliminatória da Taça de Moçambique - fase 
local, no pretérito fim-de-semana.  

Destaque vai para dois duelos, nomeadamente 
Liga Desportiva de Sofala-Têxtil do Púnguè e Sport-
ing da Beira-Matchedje da Beira. Já o Ferroviário da 
Beira defronta o FC local. Enquanto o Estrela Ver-
melha da Beira mede forças com União Desportiva de 
Inhaminga. 

Por último, Beira Sporting Center bate-se com 
Caia FC, numa ronda em que Juventus de Muxúnguè 
fica de fora devido ao número ímpar de equipas par-
ticipantes na prova.  

Na primeira ronda destaca-se a goleada con-
seguida pelo Ferroviário da Beira B diante do Beira 
Sport Center (6-0). A UD de Inhaminga também 
cilindrou Caia FC (4-1). Os restantes tiveram os 
seguintes resultados: Têxtil-Sporting da Beira (0-0), 
Matchedje da Beira-FC da Beira (0-1) e Juventus de 
Muxúnguè-Estrela da Beira (0-0). A Liga de Sofala 
ficou de fora.   

FER. QUELIMANE-MATCHEDJE
PARA A FINAL DA TAÇA

O Ferroviário de Quelimane e Matchedje de 
Mocuba disputam, amanhã, o acesso à final da Taça 
de Moçambique - fase provincial da Zambézia, no 
campo principal dos “locomotivas”. O vencedor dis-
putará a final com Sumeia FC de Mocuba, que transi-
tou automaticamente no sorteio para as meias-finais. 

Enquanto isso, o Matchedje de Mocuba pode ser 
confirmado campeão provincial de futebol da Zam-
bézia na terça-feira, se receber e vencer o rival Sport-
ing de Quelimane, em partida antecipada da oitava 
jornada, que não se realizará este fim-de-semana 
para dar lugar à meia-final da Taça e jogos em atraso. 

A duas jornadas do fim do certame, os “mili-
tares” somam 18 pontos, contra 13 do Sporting de 
Quelimane, seu mais directo perseguidor na prova. 
Na terceira posição está Sumeia de Mocuba, com 12 
pontos.

Os primeiros jogos em atraso realizam-se esta 
tarde. O primeiro, referente à terceira jornada, coloca 
frente-a-frente Efwua de Namacurra e 1º de Maio de 
Quelimane, no campo da primeira formação. O se-
gundo, da sétima ronda, opõe Djerre de Inhassunge 
ao Ferroviário de Nicoadala, no reduto da segunda 
equipa. 

O outro jogo em atraso, da quinta jornada, terá 
lugar quarta-feira e os protagonistas são Efwua e Fer-
roviário de Quelimane.

Salientar que Sonho Reaal de Nicoadala desistiu 
da prova, alegando problemas financeiros.  

“PROVINCIAL” DE TETE 
ARRANCA A 14 DE MAIO 

O Campeonato Provincial de Futebol de Tete ar-
ranca no segundo fim-de-semana deste mês, depois 
do Torneio de Abertura, ganho pelo Ferroviário de 
Moatize. 

O sorteio da prova e da Taça de Moçambique-fase 
provincial realizam-se quarta-feira e deverão contar 
com as 10 equipas que participaram no Torneio de 
Abertura, nomeadamente UD Songo, Ferroviário de 
Moatize, 3 de Janeiro, FC Bagamoyo, Chingale, Des-
portivo, Lion FC de Missaua e FC de Angónia. Estarão 
ausentes Águias de Angónia e FC Nficué.

A CONFEDERAÇÃO Africana de Fu-
tebol (CAF) autorizou ontem a Fede-
ração Moçambicana de Futebol (FMF) 
a realizar o segundo módulo de For-
mação de Treinadores de Futebol CAF 
Nível “C”, que  terá lugar na província 
de Quelimane em Junho e só termi-
nará em Agosto. 

Durante o curso, os formandos 

terão sessões intensivas de avaliações 
teóricas e práticas. Espera-se que 
com as ferramentas adquiridas os be-
neficiários elevem a qualidade do seu 
trabalho e sejam uma mais-valia para 
o desenvolvimento do futebol nacio-
nal.

Importa realçar que durante o 
interregno entre os módulos, os trei-

nadores formados farão estágios nos 
clubes como forma de aliar e adquirir 
mais experiência no que concerne à 
prática. 

Segundo Arnaldo Salvado, res-
ponsável pelo Gabinete Técnico da 
FMF, esta acção tem como objectivo 
dotar os técnicos de conhecimentos 
que lhes permitam desempenhar as 

suas actividades de forma científica. 
A par disso, termina amanhã o 

primeiro módulo que teve lugar na 
província de Inhambane e que reuniu 
39 técnicos provenientes da cidade e 
província  de Maputo e da cidade an-
fitriã. Ao que apurámos, Inhambane 
voltará a acolher o terceiro módulo 
em Setembro. 

COM a manutenção já assegu-
rada a três jornadas do final da I 
Liga Portuguesa, o Marítimo, de 
Zainadine e Clésio, recebe hoje, 
às 18.00 horas, o Benfica, em 
partida da 32.ª jornada.

Os “leões” da Madeira 
ainda não perderam em casa 
na presente temporada frente 
aos ditos “grandes” da I Liga, 
tendo empatado diante do FC 
Porto e do Sporting, ambos 
por 1-1, e quererão manter 
a invencibilidade frente ao 
Benfica, até porque o tre-
inador, Vasco Seabra, recusa 
a ideia de que o embate se 
vai desenrolar sem ambição, 
defendendo que ainda há 
nove pontos em disputa e “é 
preciso dar tudo para os con-
quistar”. Para a recepção às 
“águias”, os “verde-rubros” 
apresentam-se na máxima 
força, com o regresso de Joel, 
que assinou um “hat-trick” 
diante dos “axadrezados”, há 
duas semanas, e do médio Iván 
Rossi, que cumpriram suspensão 
diante do Santa Clara, por terem 
visto o quinto amarelo.

O Marítimo ocupa o sétimo 
lugar, com 37 pontos, enquanto 
o Benfica é terceiro (68).
ATLÉTICO DE REINILDO 
COM DESLOCAÇÃO DIFÍCIL

Com cinco jornadas para 
o final, o Atlético de Madrid,
que conta com o internacion-

al moçambicano Reinildo, tem 
uma sempre exigente deslo-
cação (hoje, às 21.00 horas) a 
San Mamés, onde vai defrontar 
o Athletic de Bilbao, na defe-
sa do quarto lugar, de acesso à
“Champions”. 

A equipa da capital tem 61 
pontos, mais quatro do que o Bé-
tis e mais seis do que a Real So-
ciedad, que ainda espreitam um 
deslize dos colchoneros. Por outro 
lado, o Atlético pode bem olhar 
para cima e, apesar de não poder 
revalidar o título de há um ano, 
tem Barcelona e Sevilha a apenas 
dois pontos de distância e com o 
segundo lugar bem possível.

Os “colchoneros” vão 
procurar somar os três pontos 
e regressar às vitórias, após o 
empate em casa com o Granada 
(0-0).
BRUNO LANGA 
ATACA LIDERANÇA

O Chaves, de Bruno Langa, 
será das três equipas que lutam 
pelo apuramento directo à I 
Liga a entrar em acção. A turma 
“transmontana” visita no início 
da tarde de hoje (12.00 horas) o 
Farense, em partida da 32ª jor-
nada da II Liga Portuguesa e em 
caso de triunfo sobe à condição 
ao primeiro lugar.

À entrada para esta ron-
da, a equipa do lateral esquerdo 
moçambicano ocupa o terceiro 
posto, com 60 pontos, contra 61 

do Rio e 62 do Casa Pia, segundo 
e primeiro classificados, respec-
tivamente.

De salientar que nesta ronda 
o Rio Ave recebe o Casa Pia, pelo
que o Chaves pode sempre gan-
har pontos a um dos dois rivais,
mas para tal terá que cumprir
com a sua parte, que é ganhar
pontos em Faro.

Ainda para a mesma prova, 
o Nacional, de Witi, com a ma-
nutenção assegurada e já sem 
chances de lutar pela subida, 
bate-se com o Leixões aman-
hã (16.30 horas), numa partida 
que serve apenas para cumprir 
calendário.
DOMINGUEZ A PENSAR
NA FINAL

O futebolista moçambica-
no Dominguez pode celebrar 
na noite de amanhã a quali-
ficação para a final da Taça da 
África do Sul, mais conhecida 
por Nedbank Cup. Para chegar 
à derradeira fase, o seu Real 
Kings terá que vencer o Ma-
melodi Sundowns. Antevê-se 
um confronto muito equilib-
rado entre os dois primeiros 
classificados do campeonato e 
que se notabilizam como for-
mações mais coesas.O capitão 
dos “Mambas” tem sido 
preterido pela equipa técnica 
nos últimos jogos, quem sabe 
seja utilizado diante da sua an-
tiga equipa.

CONHECIDO VENCEDOR DO PRIMEIRO TROFÉU 

ABB ou Ferroviário da Beira: 
quem fica com a Supertaça?

Bulls procura primeira Supertaça e o Fer. Beira a quarta

na sua estreia no campeonato 
nacional de futebol. Na Beira 
as duas equipas haviam em-
patado sem golos na primeira 
volta. Portanto, os “locomo-
tivas” terão hoje a oportuni-
dade de desforra.

Já a ABB, depois de perder 
o Campeonato da Cidade de
Maputo para o Costa do Sol,
vai tentar enxugar as suas
lágrimas com a Supertaça,
sendo que uma vitória seria
também um dado catalisador
para o que se segue ao longo
da temporada. 

Este será o primeiro gran-
de teste para os “locomoti-
vas” que perderam muitos jo-
gadores que fizeram a espinha 
dorsal da época passada. O 
Ferroviário da Beira já ganhou 
a Supertaça por três ocasiões, 
enquanto os “touros” procu-
ram o título inédito.

Refira-se que estas duas 
equipas é que vão represen-
tar o nosso país nas Afrotaças 
edição-2022/23. 

Os “touros” vão às eli-
minatórias da Liga dos Cam-
peões, enquanto os “lo-
comotivas” vão à Taça da 
Confederação (CAF).

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine e Clésio
jogam contra o Benfica

Zainadine será o “patrão” da defesa do Marítimo no embate diante dos “encarnados”

A SELECÇÃO Nacional de boxe recebeu 
ontem o troféu de campeão regional de 
boxe da Zona IV, em noite de jantar de 
gala, em Maputo, que contou com todos 
os pugilistas presentes na campanha, 
técnicos, dirigentes desportivos e pes-
soal de apoio.

Foi o culminar do “Africano” da 
Zona IV que teve lugar em Maputo, de 
20 a 23 do mês corrente, uma prova que 
terminou em grande confusão depois 
que a organização atribuiu erradamente 
o título regional à Zâmbia que, entre-

tanto, caiu na terceira posição.
Aliás, Moçambique para chegar ao 

título, o segundo nos últimos quat-
ro anos, conquistou sete medalhas de 
ouro, cinco de prata e quatro de bronze, 
o que totaliza 16.

Segue a África do Sul, com 17 medal-
has, sendo cinco de ouro, cinco de prata 
e sete de prata. A Zâmbia fecha o pódio 
com cinco de ouro, três de prata e outras 
tantas de bronze, perfazendo 11.

O Botswana, que vinha a Maputo 
para defender o título conquistado em 

2019, terminou em quarto lugar com 
sete medalhas, sendo uma de ouro, três 
de prata e três de bronze.

A grande surpresa foi as Seychelles 
que terminaram em quinto, com uma 
medalha de ouro e outra de bronze. 
A Eswatini caiu em sexto, com seis 
medalhas, sendo duas de prata e quat-
ro de bronze. O Lesotho ficou em sé-
timo com quatro, sendo uma de prata 
e três de bronze. Já o Malawi segurou a 
“lanterna vermelha” com apenas uma 
medalha de bronze.

O troféu ontem entregue à Feder-
ação Moçambicana de Boxe (FMBoxe) 
foi trazido por um emissário da Confed-
eração Regional de Boxe da Zona IV. 

As taças de segundo e terceiro clas-
sificados pertencentes a África do Sul 
e a Zâmbia foram recebidos pelos re-
spectivos embaixadores acreditados em 
Moçambique.

Saliente-se que as medalhas fo-
ram recebidas na noite de sábado, tan-
to por Moçambique assim como pelas 
restantes delegações. 

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA IV

Moçambique já recebeu o troféu

“Nadador Completo” arranca no Zimpeto

um gesto visando incentivar o 
papel que os técnicos exercem 
para o aparecimento de talen-
tos e resultados competitivos. 

Destacou que o “Nada-
dor Completo” se tornou num 
evento emblemático para a fa-
mília da natação e da Petromoc, 
assegurando que a empresa vai 
continuar a apostar nele.

Já o secretário-geral da 
ANCM, Caetano Rubern, que 
realçou que a Petromoc tem, 
através do torneio, ajudado a 
formar melhores atletas e ho-
mens.  

“É uma honra para a família 
da natação fazer parte da festa 
desta empresa. Esta será mais 
uma oportunidade para os trei-

nadores e atletas melhorarem 
a sua performance, conferin-
do maior competitividade ao 
evento”, disse, anotado que a 
Piscina do Zimpeto é para per-
mitir que os nadadores bus-
quem os melhores em piscina 
olímpica e saiam deste torneio 
os melhores nadadores com-
pletos.

“PROVINCIAIS” DE MAPUTO

Matola e ESFA 
disputam final

PARA TREINADORES

CAF autoriza nível “C” 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Á
FRICA está a registar 
aumento de casos de 
Covid-19, em grande 
parte devido à subida 
de casos relatados na 

África do Sul, disse a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
na quinta-feira.

“Esta semana, novos casos 
e mortes por Covid-19 no con-
tinente aumentaram pela pri-
meira vez após um declínio de 

mais de dois meses para casos 
e um mês para mortes”, disse 
Benido Impouma, director de 
doenças transmissíveis e não 
transmissíveis da OMS África, 
em conferência de imprensa 
virtual. 

“Esse aumento está am-
plamente associado ao núme-
ro crescente de casos relata-
dos na África do Sul, à medida 
que o país entra na estação de 

Inverno, quando as doenças 
respiratórias se tornam mais 
prevalentes”, acrescentou Im-
pouma.

África estava a viver uma 
calma nos casos de Covid-19, 
com a OMS a apontar, no início 
deste mês, para o declínio mais 
longo nas infecções semanais 
no continente desde o início da 
pandemia em 2020. 

Mas na semana passada, os 

casos começaram a aumentar 
na África do Sul, o país que re-
gistou mais infecções e mortes 
em África até ao momento. 

QUINTA VAGA  
Com base no aumento de 

casos nas últimas semanas, o 
Ministério sul-africano da Saú-
de admitiu ontem que o país 
poderá estar a entrar numa 
nova vaga da Covid-19, a quin-
ta no país, mais cedo do que se 

esperava.
“Nos últimos 14 dias, o au-

mento das infecções foi con-
tínuo, subiu de dois mil para 
três mil, quatro mil até che-
gar a 6300 (novos casos) num 
dia”, disse o ministro da Saúde 
sul-africano, Joe Phaahla, em 
conferência de imprensa vir-
tual.

O governante acrescentou 
que a taxa de positividade dos 

testes realizados também au-
mentou significativamente nos 
últimos dias e que as admissões 
hospitalares registam tendên-
cia crescente.

Phaahla disse que nos pró-
ximos dias poderá ser possível 
confirmar oficialmente a en-
trada do país nesta nova vaga 
de infecções e voltou a insistir 
na importância da vacinação. - 
(SWISSINFO/LUSA)

IMPULSIONADO PELA ÁFRICA DO SUL

África regista aumento
de casos de Covid-19  

EM 25 de Outubro do ano pas-
sado, o general Abdel Fattah 
al-Burhan, “número um” do 
exército sudanês, anunciou a 
dissolução das autoridades de 
transição e o estabelecimento do 
estado de emergência, alegando 
querer “corrigir a trajectória da 
revolução popular” que em 2019 
pôs fim a cerca de 30 anos de po-
der de Omar al-Bashir.

Há seis meses, completados 
na segunda-feira, dia 25 de Abril, 
as forças armadas do Sudão de-
ram um golpe que pôs fim à frágil 
transição democrática do Sudão, 
que começou em 11 de Abril de 
2019 com o derrube de al-Bashir.

Desde essa altura, as forças 
de segurança sudanesas mata-
ram dezenas de pessoas anti-
-golpe e prenderam centenas de
outras, com grupos de direitos
humanos a denunciarem a tor-
tura, violação e desaparecimento
de manifestantes.

Mas, embora a repressão te-
nha dizimado muitas vidas, não 
quebrou o espírito do movimen-

to pró-democracia.
Membros dos “Comités de 

Resistência” – grupos de bair-
ro que lideram os protestos por 
meio da coordenação de mar-
chas em todo o país – afirmam 
que a repressão brutal apenas 
fortaleceu a sua oposição ao re-
gime militar e prometem inten-
sificar as manifestações depois 
que o mês sagrado muçulmano 
do Ramadão terminar na próxi-
ma semana.

“Sabemos que as forças de 
segurança estão a tentar fazer-
-nos passar por todo o tipo de
dor (…) para fazer-nos pensar
se vale a pena sofrer pela nossa
causa”, disse Dania Atabani, 22
anos, à Al Jazeera. “Mas chega-
mos a um ponto sem retorno,”
sublinhou.

RETORNO DA VELHA 
GUARDA
Desde o golpe, membros do 

Partido do Congresso Nacional 
(PCN), fundado por Al-Bashir 
em 1998, foram libertos da prisão 
e reconduzidos a cargos de alto 

escalão nos serviços secretos e 
no Aparelho do Estado. Outros 
também recuperaram milhões 
de dólares em bens que haviam 
sido confiscados durante a tran-
sição democrática.

Kholood Khair, especialista 
sudanesa que lidera a “Insight 
Strategy Partners”, um grupo de 
reflexão na capital, Cartum, ar-
gumentou que o líder do golpe, o 
general Abdel Fattah al-Burhan, 
procura contar com o PCN para 
convencer o eleitorado antes de 
uma possível eleição no próximo 
ano.

Segundo Khair, o PCN é útil 
para Burhan, mas ele sabe que 
essa relação pode ser amarga, 
devido aos laços deste partido is-
lamita com a Irmandade Muçul-
mana, um radical presente em 
vários países árabes.

Ibrahim Ghandour, ex-mi-
nistro das Relações Exteriores 
de al-Bashir, é a figura de maior 
destaque do PCN a ressurgir de-
pois que foi absolvido em 8 de 
Abril corrente das acusações de 

minar a transição democrática e 
financiar o “terrorismo”. Após a 
sua libertação, disse à Al Jazeera 
que a situação no Sudão melho-
rou desde que o poder militar 
consolidou seu poder.

A declaração de Ghandour 
convenceu pessoas como Zuhair 
al-Dalee, membro do “Comité 
de Resistência” do Nilo Oriental, 
em Cartum, que os protestos em 
curso são uma continuação da 
revolta popular que em Abril de 
2019 derrubou al-Bashir.

“É a mesma luta”, decla-
rou, tendo acrescentado que 
“mas com o passar do tempo, 
os manifestantes fizeram novas 
demandas devido aos desenvol-
vimentos políticos nas ruas su-
danesas.”

Essas demandas foram co-
locadas numa carta política 
conjunta que os “Comités de 
Resistência” divulgaram em 
Fevereiro. O documento pedia 
um período de transição de dois 
anos sob um primeiro-ministro 
nomeado pelos “Comités de Re-

sistência”, bem como um novo 
comandante do exército para 
substituir al-Burhan. Também 
exigiam justiça pelos manifes-
tantes assassinados.

“Temos um novo slogan nas 
ruas: ‘Ou reivindicamos nos-
sos direitos, ou morremos como 
[nossos mártires]’”, enfatizou 
Dania Atabani.

CRISE DE FOME
Os protestos também podem 

subir de tom nas próximas se-
manas devido à insegurança ali-
mentar generalizada. De acordo 
com o Programa Mundial para 
a Alimentação (PMA), cerca de 
metade da população do Sudão 
– 20 milhões de pessoas – poderá
passar fome este ano.

A crise alimentar é resulta-
do directo do golpe militar, que 
levou os doadores ocidentais a 
suspenderem milhares de mi-
lhões de dólares em ajuda para 
o alívio da dívida e apoio ao de-
senvolvimento, tornando difícil 
para o Governo arcar com as im-
portações de trigo.

Seis meses após o golpe militar
no Sudão: a luta continua nas ruas

O PMA também atribuiu a 
terrível previsão à uma colheita 
anual má e à invasão da Ucrânia 
pela Rússia – dois países que for-
neceram ao Sudão 35 por cento 
das suas importações de trigo em 
2021.

Khair alertou que os militares 
deveriam estar muito preocupa-
dos com a escassez de pão. Os 
altos preços do trigo foram o ca-
talisador dos protestos em massa 
que derrubaram al-Bashir.

“A julgar pela história, [a 
questão do trigo] pode desenca-
dear protestos muito mais am-
plos”, indicou ela. “Mas a única 
coisa que está muito clara (… ) 
é que o regime não tem planos 

para resgatar a economia. O seu 
único plano é puxar alguma coli-
gação civil para facilitar a retoma 
do financiamento internacio-
nal,” sintetizou.

Jihad Mashamoun, analis-
ta político sudanês baseado no 
Reino Unido da Grã-Bretanha, 
destacou que a comunidade 
global não deve endossar uma 
coligação civil construída pelos 
militares. Para ele, o movimento 
de protesto rejeitaria completa-
mente tal Governo, ampliando 
assim a agitação.

Para Atabani, membro do 
“Comité de Resistência”, a pos-
tura da comunidade global é ir-
relevante, pois ela acredita que 

os manifestantes têm poder de 
moldar o futuro do Sudão, desde 
que permaneçam comprometi-
dos com a não-violência.

“As agências de segurança 
estão a tentar arrastar a nos-
sa revolução por um caminho 
violento, mas a nossa revolução 
sempre foi – e sempre será – pa-
cífica”, vincou.

NR -Texto original da autoria 
de Mat Nashed, publicado pela 
AL JAZEERA. Caso o estimado 
leitor tenha acesso à Internet, 
pode ter o texto integral em 
https://www.aljazeera.com/
news/2022/4/25/sudan-six-
-months-into-a-coup-the-fi-
ght-for-democracy-is-ongoing

A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) admitiu ontem 
o risco de contágio regional e
internacional do vírus Ébola,
na sequência do novo surto de 
febre hemorrágica detectado
em Mbandaka, na República
Democrática do Congo (RD-
Congo).

“O risco de propagação 
regional e internacional des-
ta epidemia não pode ser ex-
cluído, uma vez que a cidade 
de Mbandaka faz fronteira 
com o rio Congo e tem liga-
ções fluviais e terrestres com a 
capital, Kinshasa, a República 
do Congo, a República Cen-
tro-Africana e Angola”, disse 
a OMS num comunicado.

Além disso, acrescenta 
a agência das Nações Uni-
das, Mbandaka tem ligações 
aéreas com a província de 
Ubangi do Sul, que faz fron-
teira com a República Cen-
tro-Africana, a República do 
Congo e com Kinshasa.

O risco, no entanto, é 
“moderado” ao nível regio-

nal e “baixo” ao nível inter-
nacional, não tendo a OMS 
recomendado quaisquer res-
trições a viagens de e para a 
RDCongo.

O ressurgimento do ví-
rus nesta cidade do noroeste 
da RDCongo fez dois mor-
tos desde 21 de Abril e desde 
quarta-feira “foram identi-
ficados 267 contactos”, mas 
a OMS diz ser ainda “difícil 
avaliar a extensão da epide-
mia” nesta fase.

O risco de propagação no 
país é considerado “elevado” 
devido à presença de reser-
vatórios de animais, à ele-
vada frequência de surtos de 
Ébola na RDCongo, a factores 
ambientais e a um sistema 
de saúde enfraquecido pelos 
surtos contínuos de cólera, 
sarampo, Covid-19, entre ou-
tros.

Este é o 14.º surto de Ébo-
la na RDCongo desde 1976, 
quando a doença foi identifi-
cada pela primeira vez na en-
tão Zaire. - (LUSA)

SURTO DE ÉBOLA NA RDCONGO

OMS admite
risco de contágio
em grande escala

SOMÁLIA SEGUNDO LÍDER DO PT BRASILEIRO

UA pede eleições
presidenciais “pacíficas 
e credíveis” 

Eleição de Lula
vai reforçar ligações
com África

O PRESIDENTE da Comissão 
da União Africana (UA), Mous-
sa Faki Mahamat, pediu ontem 
que as eleições presidenciais na 
Somália sejam “pacíficas e cre-
díveis”, manifestando apoio da 
organização à paz e estabilidade 
duradouras no país.

Em comunicado publicado 
na conta da UA na rede social 
Twitter, Mahamat aplaude “as 
eleições bem-sucedidas dos 
presidentes e vice-presidentes 
do Senado e da Câmara do Povo 
da Somália, realizadas entre 26 e 
28 de Abril de 2022”.

Pede também “uma conclu-
são pacífica, oportuna e credível 
das eleições presidenciais”, cuja 
data está ainda por definir. 

Na sua nota, o presidente 
reitera ainda o “pleno apoio” da 
UA e da sua Missão de Transição 
na Somália (ATMIS) para conse-
guir “a paz e a estabilidade du-
radouras” naquele país do Corno 
de África.

Os legisladores elegeram 
na madrugada de quinta-feira 
como presidente da Câmara Bai-
xa o sheik Adan Mohamed Nur, 
conhecido como Adan Madobe, 

e antes, na terça-feira, reelege-
ram o presidente do Senado Abdi 
Hashi Abdullahi, legislador críti-
co do chefe de Estado cessante, 
Mohammed Abdullahi Moham-
med Farmaajo.

Completar as eleições dos 
líderes das duas câmaras do Par-
lamento era um passo impres-
cindível para a realização das 
presidenciais, adiadas várias ve-
zes desde 2021 por disputas po-
líticas, discrepâncias entre clãs 
e acusações de irregularidades, 
apesar de o mandato de Farmaa-
jo ter terminado nesse ano.

Segundo a lei somali, o Chefe 
de Estado deve ser escolhido pe-
los 329 membros do Parlamento.

A Somália precisa de ter um 
novo Governo em funções até 17 
de Maio se quiser continuar a re-
ceber apoio do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

O adiamento sistemático 
das eleições é visto como uma 
distracção face aos problemas 
do país, como a luta contra o 
Al-Shabaab, que controla áreas 
rurais do centro e sul e quer ins-
taurar um Estado islâmico ultra-
-conservador. - (LUSA)

O SECRETÁRIO das Re-
lações Internacionais do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) brasileiro afirmou esta 
semana em Lisboa que, se 
Lula da Silva voltar ao po-
der, irá reforçar as ligações 
com África, continente com 
quem o Brasil “tem uma dí-
vida muito grande”.

Em entrevista à agência 
Lusa, Arménio Pereira mos-
trou-se quarta-feira con-
fiante no regresso de Lula ao 
poder, no seguimento das 
eleições de Outubro deste 
ano, para as quais vai apre-
sentar a pré-candidatura a 7 
de Maio.

Sobre o regresso de Lula 
ao poder, umas das coisas 
que garantiu que este pre-
tende fazer é ter “um olhar 
preciso com África”.

“Nós, brasileiros, temos 
uma dívida muito grande 
com o continente africa-
no”, afirmou Pereira, tendo 
acrescentado que “sou da-

queles que têm a clareza de 
que o Brasil tem um débito 
muito grande com Áfri-
ca. Temos mais de 50% da 
população negra no país. É 
uma população que precisa 
de ter mais espaço nas esfe-
ras públicas”.

“África, não só no Brasil, 
não é um continente para o 
qual as pessoas olhem com 
o devido respeito que me-
rece”, lamentou, acrescen-
tando que há uma certa dis-
criminação ao continente.

“É uma região extrema-
mente importante, rica em 
recursos naturais, tem uma 
das culturas mais belas do 
mundo – o povo africano - e 
temos muito que aprender 
com a comunidade africa-
na”, sublinhou.

E insistiu que actual-
mente o Brasil recebe par-
te grande de migrantes de 
África e “precisamos de 
construir essa relação”, de-
fendeu. - (LUSA)

Pobreza expõe jovens 
ao tráfico humano
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO da Associação dos 
Amigos da Criança (AMIC), Laudolino Medina, disse 
quinta-feira que as crianças e jovens da Guiné-Bissau 
são veneráveis ao tráfico humano devido ao contexto 
precário do país. O responsável aponta a instabilida-
de, a pobreza, as dificuldades de acesso ao ensino, a 
fragilidade do Estado e a presença de organizações 
criminosas como “factores de vulnerabilidade e risco 
para crianças e jovens”. Face a este contexto, muitos 
guineenses são apanhados em teias de tráfico huma-
no com fortes conexões com outros crimes transna-
cionais organizados, nomeadamente tráfico de ór-
gãos, droga e terrorismo. 

Estendido mandato          
da ONU na Líbia
O CONSELHO de Segurança das Nações Unidas apro-
vou ontem um projecto de resolução que renova o 
mandato da Missão de Apoio da ONU na Líbia (UNS-
MIL) por apenas três meses, até 31 de Julho. Num 
momento em que o Conselho de Segurança se apre-
senta profundamente dividido, o prolongamento da 
missão foi aprovado por unanimidade, com 15 votos 
a favor. Contudo, a Rússia, que tem poder de veto, 
recusou qualquer duração maior da Missão enquanto 
um novo enviado da ONU não for nomeado. 

Talibãs pedem 
reconhecimento 
internacional
O LÍDER supremo do Afeganistão pediu ontem à co-
munidade internacional que reconheça o Governo 
talibã, alegando que o mundo se tornou uma “peque-
na aldeia” e que o restabelecimento das relações di-
plomáticas ajudaria a resolver problemas do país. Em 
mensagem divulgada poucos dias antes do Eid al-Fi-
tr, celebração muçulmana que marca o fim do jejum 
do Ramadão, o líder supremo, Hibatullah Akhund-
zada, fez apelo ao mundo, mas sem dar garantias de 
cumprimento das exigências que o Ocidente tem 
feito, como a reabertura das escolas secundárias para 
raparigas. O líder disse acreditar que a prioridade seja 
o reconhecimento do Governo “para que se possam
resolver os problemas formalmente e de acordo com
as normas e princípios diplomáticos”.

Papa quer relatório 
anual sobre abusos
O PAPA Francisco pediu ontem à Pontifícia Comissão 
para a Tutela dos Menores que apresente anualmen-
te um relatório sobre os casos de abusos dentro da 
Igreja Católica. O documento deve conter também as 
iniciativas que estão a ser realizadas pela Igreja para 
prevenir estes abusos e indicar que mudanças são ne-
cessárias para que a autoridades competentes possam 
tomar medidas. Francisco fez este pedido ao receber 
os membros da Pontifícia Comissão para a Tutela dos 
Menores, por ele instituída em 2014, que ontem rea-
lizou a sua assembleia plenária. 
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Relatório do Presidente do Conselho de Administração

O ano de 2021 foi caracterizado por muita esperança, uma vez que as iniciativas governamentais para vacinar as 
pessoas, fizeram com que a verdadeira luta contra o impacto da COVID-19  se fizesse sentir. Todos nós desempenhamos um 
papel preponderante, garantindo a nossa protecção, das nossas famílias e das comunidades. A vacinação significou também 
que mais pessoas obtivessem imunidade, permitindo assim a abertura dos serviços e que a economia gradualmente voltasse 
ao normal. O impacto no nosso negócio foi positivo pois, as soluções digitais desenvolvidas para apoiar no combate à COVID-19 
tornaram-se cada vez mais parte da “nova forma” dos nossos Clientes conduzirem as suas actividades privadas, familiares e 
empresariais, o que ditou um aumento na demanda pelos nossos produtos e serviços.

Durante o ano de 2021, desenvolvemos soluções para facilitar as organizações responsáveis pela protecção social a alcançar 
os  seus beneficiários por meio de plataformas rápidas e seguras e fornecer o alívio necessário. A nossa parceria com as ONG’s 
e o INAS permitiu-nos facilitar os desembolsos à comunidades vulneráveis, totalizando aproximadamente 250.000 famílias 
na maioria das províncias afectadas do país.

Nossas iniciativas sociais

Parceria do M-Pesa com Orange Corners Parceria do M-Pesa com Engie

Principais produtos lançados apoiando a Sociedade

O M-Pesa continua a ser um parceiro chave na Estratégia Nacional de Inclusão Financeira do Governo de Moçambique para o 
período 2016-22. No ano em análise, mais 330.000 moçambicanos adoptaram o M-Pesa e foram incluídos financeiramente. 
Encaramos a jornada de inclusão com um sentido de responsabilidade para enriquecer continuamente o nosso ecossistema, 
permitindo que todos os moçambicanos possam eventualmente beneficiar de produtos e serviços financeiros anteriormente 
apenas acessíveis aos serviços da banca formal. A inovação contínua e as extensas parcerias com a indústria em geral são 
ingredientes-chave nessa jornada, que não parou apesar das dificuldades do ano, que incluíram o trabalho remoto para a maioria 
dos nossos trabalhadores. Conseguimos dar vida às seguintes iniciativas:

• Colecta de Contribuições do INSS via M-Pesa;
• INAS - Programa de pagamento de pensões para apoiar a população  vulnerável na nossa sociedade;
• Facilitamos pagamentos para vítimas de ciclones por meio de várias organizações de ONG’s.

Nossa rede de Agentes

A inclusão financeira efectiva não pode ser alcançada sem uma rede de Agentes de suporte e responsiva para executar e atender 
o Cliente de forma eficaz. Conseguimos aumentar a nossa rede de Agentes activos de 30 dias para 44.000, representando um 
crescimento de 7% A/A. Durante 2021 criámos valor para os nossos Agentes no valor de 1,9 bilhões de Meticais em comissões 
pagas, com comissões médias anuais pagas por Agente no valor de 46 mil MT – isto constitui um benefício material para as 
famílias moçambicanas apoiadas pelos nossos Agentes, dado que esse valor médio se compara ao salário mínimo médio em 
2021. Nosso objectivo continua a ser o de promover parcerias win-win e contribuir para a capacitação dos nossos Agentes por 
meio de renda adicional para apoiar os seus diferentes empreendimentos e meios de subsistência.

Principais Indicadores Financeiros 

Os principais  indicadores financeiros  da Empresa são apresentados abaixo: 

Os resultados sólidos são impulsionados por um aumento de Clientes activos em 9% A/A para 5.246.376 e um ARPU (Receita 
Média por Cliente) de 123 MT. Um total de 958 Biliões de MT foi transaccionado nos nossos sistemas de 632 Bilhões de MT 
durante o ano financeiro. Mais informações sobre as actividades, desempenho e posição financeira da Companhia são apresentadas 
nas demonstrações financeiras e notas anexas.

Estamos entusiasmados com o futuro e usaremos o poder da tecnologia para garantir a continua expansão dos serviços 
financeiros, por forma que a maioria dos moçambicanos tenha acesso a serviços financeiros básicos. Pretendemos ligar a todos 
no cumprimento da nossa visão de potenciar a inclusão financeira em Moçambique.

______________________

Simon Karikari

Presidente do Conselho de Administração Interino

• 170 empreendedores, formados em sete ciclos 
de incubação com seis meses de duração;

• 523 empreededores capacitados em eventos e 
workshops de pré-incubação;

• 1988 participantes em Masterclasses;

• 2713 jovens participantes em eventos de pro-
moção de networking e empreendedorismo.

• O M-Pesa e a Engie estabeleceram uma parceria 
que visa oferecer um sistema solar doméstico 
completo com duas lâmpadas LED e carrega-
mento de telefone às famílias moçambicanas 
pelo preço de uma vela, 10 MT, por dia, usando o 
M-Pesa;

• No final de 2021, a Engie atingiu 82 mil lares 
electrificados nas províncias de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Manica, Nampula, Tete e Zambézia, 
impactando 250 mil pessoas.

         37%

90%

104%

92%

9%

52%

19%

41%

20%

152%

-32.7pp

-10.23pp

75pp

%Var

      7,342

2,582

2,781

1,771

5,246,379

28.19

6,204

11,017

5,706

2,937

41.10%

14.57%

99%

2021

   5,344

1,361

1,366

923

4,805,172

18.49

5,226

7,796

4,761

1,166

73.80%

24.80%

24%

2020

Resultados Financeiros

Receitas

EBITDA

Lucro antes do Imposto

Lucro depois do imposto

Clientes Activos

Transacções por Clientes activos por mês

Posição Financeira

Conta Fiduciária 

Total de Activos 

Depósitos de Clientes 

Capital

Rácios 

ROE

ROA

Rácio de Solvabilidade
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10 + 3300

11 + 3301

153 (1) + 158 (1) + 16 

153 (1) + 158 (1) + 17

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

53888 (1) 

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 

3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 

5210 (1) - 5300

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 

3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 - 

3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) - 

53010 - 53018 

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 

3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 5210 

(1) - 5303

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 

3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 

5210 (1) - 5308 (1)

21

25 - 3580

26 - 3581 (1) - 360 (1)

27 - 3581 (1) - 360 (1)

29 - 3583 - 361

24 - 357 

300

301

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)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades em outras instituições de crédito

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados

Activos financeiros disponíveis para venda

Aplicações em instituições de crédito

Crédito a Clientes

Investimentos detidos até à maturidade

Activos com acordo de recompra 

Derivados de cobertura

Activos não correntes detidos para venda

Propriedades de investimento

Outros activos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 

conjuntos

Activos por impostos correntes

Activos por impostos diferidos

Outros Activos

Total de activos

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo) (valores em milhares de MZN)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas. 

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor. 

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Rubricas
Valor

Líquido

Dezembro 2021

Dez - 2020
Activo

Provisões,
imparidade e

amortizações

Valor antes
de provisões,
imparidade e

amoritzações

Notas /
Quadros

anexos

 -

4,227,698

6,204,425

139,832

150,209

-

294,797

11,016,961

 -

4,227,698

6,204,425

139,832

150,209

-

294,797

11,016,961

 -

1,926,282

5,226,976

 181,990

 239,653

401

7,096

214,516

7,796,513 

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

43 (1)

43 (1)

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

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

5211 (1)  + 5310 + 5311

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

44

45

47

490

491

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

5211 (1) + 5314 (1)

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

+ 5211 (1) + 5314 (1)

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 

5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 

(1) (3)

55

602

57

- 56

58 + 59

60 - 602 + 61

64

- 63

Recursos de bancos centrais

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Recursos de outras instituições de crédito

Recursos de clientes e outros empréstimos

Responsabilidades representadas por títulos

Derivados de cobertura

Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas

Provisões

Passivos por impostos correntes

Passivos por impostos diferidos

Instrumentos representativos de capital

Outros passivos subordinados

Outros passivos

Total de Passivo

Capital

Capital

Prémios de emissão

Outros instrumentos de capital

(Ações próprias)

Reservas de reavaliação

Outras reservas e resultados transitados

Resultado do exercício

(Dividendos antecipados)

Total de Capital

Total de Passivo + Capital

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Passivo) (valores em milhares de MZN)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Rubricas
Ano

Dezembro
2020

Dezembro
2021

Ano Anterior
Passivo Notas

5,705,222 

 1,180

950,737

6,657,139

1,422,949 

2,936,873

4,3569,822

11,016,961

4,761,261

- 

446,578

5,207,839 

1,422,949 

1,165,725

2,588,674

7,796,513

79 + 80

66 + 67

82

81

68

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 

832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 

83910

- 694 + 834

- 690 + 830

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

839 (1) + 843 (1) + 844 (1)

- 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

70

71

77

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

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

768 + 769 (1) - 877 - 878

65

74 - 86

640

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400

Juros e rendimentos similares

Juros e encargos similares

Margem financeira

Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos com serviços e comissões

Encargos com serviços e comissões

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de 

resultados

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

Resultados de reavaliação cambial

Resultados de alienação de outros activos

Outros resultados de exploração

Produto bancário

Custos com pessoal

Gastos gerais administrativos

Amortizações do exercício

Provisões líquidas de reposições e anulações

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e 

recuperações

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultados antes de impostos

Impostos

Correntes

Diferidos

Resultados após impostos

Do qual: Resultado líquido após impostos de operações  

descontinuadas

MODELO IV

Demonstração de Resultados - Contas Individuais (valores em milhares de MZN)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Rubricas
Ano

Dezembro
2020

Dezembro
2021

Ano Anterior
Passivo Notas

 -

-

 -

-

7,342,667

(3,328,171)

324,546

4,339,042

(548,759)

(834,350)

(175,027)

2,780,906

(1,001,483)

(8,276)

1,771,147

 -

-

 -

-

5,344,845

(2,725,475)

203,347

2,822,717

(488,035)

(769,594)

(198,704)

1,366,384

(449,623)

6,937

923,689

Paga facil
e ja esta

Disponível
na App

Meu M-Pesa 

Sem
taxas

Já está
Facilita a tua vida

Digita *150#, escolhe a opção 6. Pagamentos,
1. Comerciante Paga Fácil,  Digita o código
de comerciante, Digita o valor, depois o PIN e já está.

Termos e condições aplicáveis

Para mais informações, contacta a linha do Cliente 84111 ou através da nossa página no        M-Pesa Moçambique ou ainda pelo          na nossa página www.vm.co.mzWeb
Chat

Na hora das compras escolhe
um Comerciante com Paga Fácil,
o serviço de pagamento ao
comerciante, agora sem taxas.
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Relatório dos Administradores

Os Administradores têm o prazer de apresentar o presente relatório, o qual faz parte das demonstrações financeiras anuais do 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

1. Natureza do Negócio

A Vodafone M-Pesa, S.A. (a Empresa) tem como objectivo a emissão de meios de pagamento sob a forma de moeda electrónica, 
bem como a prestação de serviços de transacção directamente com os seus Clientes para a emissão de um montante electrónico 
em troca da recepção de fundos equivalentes.

A Sociedade poderá igualmente prestar serviços financeiros e serviços não financeiros estritamente relacionados com a emissão 
de moeda electrónica, nomeadamente a gestão de moeda electrónica através da realização de funções operacionais e outras 
funções acessórias ligadas à sua emissão, bem como exercer actividades referentes ao armazenamento de dados em formato 
electrónico em nome de outras entidades.

2. Revisão de actividades e resultado

O rédito do exercício foi de 7,342,667 milhares de meticais (2020: 5,344,845 milhares de Meticais) e o lucro antes do imposto foi 
de 2,780,906 milhares de Meticais (2020: 1,366,384 milhares de Meticais).

Informações adicionais sobre a actividade, desempenho e posição financeira da Empresa são apresentadas nas demonstrações 
financeiras e respectivas notas explicativas. 

3. Reexpressão dos resultados financeiros do exercício anterior

Não foram declarados dividendos ordinários durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

4. Dividendos e distribuição de lucros

Partipação % 

20202021

Vodacom Moçambique, S.A.

Mobile Wallet VM 1

Mobile Wallet VM 2

99.9996 %

0.0002 %

0.0002 %

100.00 %

99.9996 %

0.0002 %

0.0002 %

100.00 %

Em exercício
31/12/2021

Administradores

Jerry Mobbs (¥) (Presidente)

Christopher Curtis (¥)

Gulamo Nabi (ɸ)

Kenneth Gomado (Ø)

Lan Nguyen**

Beatrice Mabhena (α)

Tawanda Gota (β)

Hélder Chambisse(ɸ)

Secretária

Sheilla Ronda (ɸ)

Nacionalidade

(ɸ) – Moçambicana

(¥) – Britânica

(Ø) – Ganesa

(√) – Vietnamita

(α) – Zambiana

(β) – Zimbabweana

31/12/2021

31/12/2021

-

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Em exercício
01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

22/09/2021

22/09/2021

22/09/2021

17/06/2021

Rescisões

-

-

22/09/2021

-

-

-

-

-

-

Total de ações emitidas e totalmente realizadas (pagas) até à data:

» Vodacom Moçambique, S.A. - 56.917.761 ações ordinárias, valorizadas ao par, de 25 meticais por ação.
» Mobile Wallet VM 1  - 100 ações ordinárias, valorizadas ao par, de 25 meticais por ação.
» Mobile Wallet VM 2  - 100 ações ordinárias, valorizadas ao par, de 25 meticais por ação.

5. Eventos após à data do balanço

O Conselho de Administração não tem conhecimento de qualquer outra matéria ou circunstância ocorrida desde 31 de 
Dezembro de 2021, que não tenha sido abordada nas demonstrações financeiras, e que tenha afectado significativamente a 
posição financeira da Empresa em 31 de Dezembro de 2021 bem como os resultados das suas operações.

6. Entidade que detém o controlo da empresa e entidades quem detém o controlo do grupo

A empresa é detida pela Vodacom Moçambique, S.A. que é uma subsidiária da Vodacom International Limited (Maurícia). 
A última empresa detentora é a Vodafone Company Plc, que foi constituída e está domiciliada no Reino Unido.

7. Conselho de Administração e Secretariado

A empresa é detida pela VM, S.A. que é uma subsidiária da Vodacom International Limited (Maurícia). A última empresa detentora 
é a Vodafone Company Plc, que foi constituída e está domiciliada no Reino Unido.

exercício económico de 2021 de 265,672 MT nas reservas legais, 1,286,425 MT nos resultados transitados e 219,050 MT em 
outras reservas. 

Declaração de Responsabilidade dos Administradores

Os Administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras da Vodafone 
M-Pesa, S.A. que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 2021, e a demonstração
de resultados e outro rendimento integral, demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa 
do ano findo naquela data, e assim como as notas às demonstrações financeiras, as quais incluem um sumário das principais 
políticas contabilísticas e outras notas explicativas, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF).

Os Administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno que determinem necessário para a prepa-
ração e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções materiais, seja devido a fraude ou erro, 
e por manter registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz. Os administradores são igualmente 
responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos vigentes na República de Moçambique.

Os administradores fizeram uma avaliação da capacidade da empresa continuar a operar com a devida observância do 
pressuposto da continuidade, e não têm motivos para duvidar da capacidade do negócio poder continuar a operar segundo esse 
pressuposto no futuro próximo.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anuais da Vodafone M-Pesa, S.A., conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração em 30 de Março de 2022 e vão assinadas em seu nome por:

______________________
Tawanda Gota
Administrador Delegado Interino

______________________
Simon Karikari
Presidente do Conselho de Administração Interino

Certificado do Secretáriado da Empresa 

Na minha qualidade de Secretária da sociedade, confirmo que, para o exercício financeiro findo a 31 de Dezembro de 2021, a 
mesma realizou, junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais, todos os registos exigidos nos termos da legislação 
comercial relevante e que todas as declarações são verdadeiras, correctas e actualizadas.

_______________________
Sheilla Ronda
Secretária

Total de ações autorizadas até à data:

» Vodacom Moçambique, S.A. - 56.917.761 ações ordinárias, 
valorizadas ao par, de 25 meticais por ação.

» Mobile Wallet VM 1 - 100 ações ordinárias, valorizadas ao 
par, de 25 meticais por ação.

» Mobile Wallet VM 2 - 100 ações ordinárias, valorizadas ao 
par, 25 meticais por ação.

8. Sede Social e Endereço Postal

Sede Social: Edifício Vodacom  Endereço Postal:  Edifício Vodacom
Rua dos Desportistas, Nº 649 Rua dos Desportistas, Nº 649
Maputo Maputo
Moçambique Moçambique

9. País de constituição

A Empresa foi constituída na República de Moçambique.

10. Auditores

A nomeação da Ernst & Young Lda como os novos auditores da Vodafone M-Pesa, S.A. foi aprovada pelo Banco Central em 23 de 
Setembro de 2020.

11. Aplicação de resultados

É de parecer que a Assembleia Geral delibere incorporar os resultados líquidos positivos de 1,771,147 MT observados no 

Pague salários através do M-Pesa,
a qualquer hora, de forma fácil,
rápida e segura.

Para mais informações contacte M-Pesa.Business@vm.co.mz

Pague Salários
com M-Pesa
e já está

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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I. Entidade relatora

A Vodafone M-Pesa, S.A. (Empresa) está registada na 
Conservatória do Registo Comercial, sob o número 10035526, 
na República de Moçambique. A Empresa foi constituída em 
16 de Janeiro de 2013, sob a forma de uma instituição de 
crédito, conforme exigido pela legislação local, e é regulada 
pelo Banco de Moçambique. A Empresa foi constituída com 
três accionistas e tem a Vodacom Moçambique, S.A. como 
accionista maioritário, com uma participação de 99,98% no 
capital social.

II. Base de preparação

As demonstrações financeiras da Vodafone M-Pesa, S.A. foram 
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (“NIRF”) emitidas pelo Conselho Internacional de 
Normas de Contabilidade (“IASB”). 

Estas demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações e tomando por 
base o custo histórico.

O Conselho de Administração aprovou as demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 
para emissão em 30 de Marco de 2022.

III. Moeda funcional e de apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em 
Meticais, que é também a moeda funcional da Empresa. 
Todos os montantes são arredondados para o milhar mais 
próximo do Metical, excepto quando indicado em contrário.

IV. Uso de julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração 
efectuou julgamentos, estimativas e pressupostos que 
afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os valores 
reportados de activos, passivos, rédito e despesas. Os resultados 
reais podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e os pressupostos subjacentes são revistos 
numa base contínua. As revisões das estimativas contabilísticas 
são reconhecidas prospectivamente.

Pressupostos e incertezas de estimativa

A informação sobre os pressupostos e incertezas das estima-
tivas em 31 de Dezembro de 2021 que têm um risco significa-
tivo de resultar em um ajustamento material nas quantias 
escrituradas de activos e passivos no próximo exercício 
financeiro é apresentada a seguir:

Vidas úteis e valores residuais de propriedade e equipamento 
e Activos intangíveis

Os itens de propriedade, instalações e equipamento e activos 
intangíveis são depreciados durante a sua vida útil tendo em 
conta os valores residuais, quando apropriado. As vidas úteis 
e os valores residuais dos activos são avaliados anualmente 
e podem variar dependendo de um conjunto de factores. Ao 
avaliar as vidas úteis, são tidos em conta factores como as 
inovações tecnológicas, os ciclos de vida dos produtos e os 
programas de manutenção. As avaliações do valor residual 
consideram questões como as condições futuras do mercado, 
a vida útil remanescente do activo e os valores de alienação 
previstos. É também considerada a extensão dos lucros e 
perdas correntes com a alienação de activos semelhantes.

Consulte a Nota 11 - Activos Intangíveis e a Nota 12 - Propriedade 
e Equipamento

Impostos sobre os lucros

Os impostos sobre os lucros (correntes e diferidos) são 
determinados pelo M-Pesa 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 
M-Pesa sobre o adequado enquadramento das suas operações,
o qual pode ser revisto em função do posicionamento e
interpretação das Autoridades Fiscais.

V. Alterações nas políticas contabilísticas

Excepto como descrito abaixo, as políticas contabilísticas 
aplicadas nestas demonstrações financeiras são as mesmas 
que as aplicadas nas últimas demonstrações financeiras 
anuais. Algumas contas de demonstrações financeiras de 
exercícios anteriores foram reclassificadas para corresponderem 
às classificações do ano corrente para melhorar a compara-
bilidade, mas tal não resultou em alterações no lucro, capital 
próprio, total do activo nem total do passivo reportado.

1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS SIGNIFICATIVAS

A. Reconhecimento do rédito - Rendimento de serviços e 
comissões

O rédito é reconhecido à medida que a Empresa presta serviços 
no âmbito de um contrato, e quando a quantia do rédito pode 
ser mensurada de forma fiável e é provável que benefícios 
económicos associados à transacção fluam para a Empresa.

As receitas e comissões são reconhecidas por um valor que 
reflecte a contraprestação que a Empresa espera ter direito 
em troca da prestação do serviço.

As obrigações de desempenho, bem como o momento de 
sua satisfação, são identificadas e determinadas no início 
do contrato. Os contratos de receita da Empresa não incluem 
múltiplas obrigações de desempenho e os Serviços fornecidos 
onde as obrigações de desempenho da Empresa são 
satisfeitas em um ponto no tempo são reconhecidas uma 
vez que o controle dos serviços é transferido para o Cliente. 
Normalmente, isso ocorre na conclusão da transacção ou 
serviço subjacente ou, para taxas ou componentes de taxas 
vinculadas a um determinado desempenho, após o cumpri-
mento dos critérios de desempenho correspondentes.

A Empresa geralmente concluiu que é o principal em seus 
acordos de receita porque normalmente controla os serviços 
antes de transferir ao Cliente todos os seus produtos, excepto 
todos os pagamentos de serviços (Paybill) onde o controle é 
do real provedor de serviços.

Os produtos de receita primária da Empresa não requerem 
julgamento ou estimativas significativas ao alocar o preço da 
transacção para a obrigação de desempenho. Os principais 
produtos de receita estão listados abaixo; principalmente, 
obtém receita de receita de transacções de dinheiro e 
comissões ganhas, que incluem:

• transferências de moeda electrónica entre Clientes;
• levantamentos de dinheiro dos Clientes nos Agentes, 

em troca de moeda electrónica;
• comissões recebidas pelo fornecimento de plataformas

de pagamento, para os Clientes de servidores público; 
• comissões recebidas pela venda de recargas da

empresa-mãe, a Vodacom Moçambique, S.A.;
• encargos a entidades que prestam serviços de

transferência internacional (IMT) para Moçambique;
• encargos para instituições bancárias para transferências

de Clientes de bancos para o ecossistema M-Pesa.

B. Juros e rendimentos similares

Os juros são reconhecidos numa base de proporcionalidade de 
tempo com referência ao valor do capital a receber e a taxa de 
juro efectiva aplicável.

C. Gastos

As despesas de publicidade e propaganda são reconhecidas 
à medida que são incorridas. Os custos pré-pagos relacionados 
com eventos patrocinados são reconhecidos ao longo do 
período de duração do evento. A compensação relativa à 
limitação das actividades pós-emprego de um executivo é 
reconhecida quando incorrida.

C.1 Custos directos - Encargos com serviços e comissões

Os custos directos são compostos por encargos com 
comissões de transacções bem como despesas de angariação 
e retenção de Clientes e Agentes. Os Agentes que compõem 
a rede de distribuição da Empresa são remunerados através de 
comissões que remuneram o serviço prestado aos Clientes. As 
comissões são incorridas na data de cada transacção realizada 
pelos Clientes, através dos Agentes, contribuem directamente 
para a geração de receitas e são contabilizadas como despesas 
quando incorridas.

Os custos de angariação e de retenção incorridos pela Empresa 
para o desenvolvimento e manutenção da rede de Agentes são 
contabilizados como despesa quando incorridos e incluem:

» Incentivo em dinheiro pago para conectar novos Clientes
ou para alcançar o tráfego de transacções; 

» Custo de equipamentos para todo hardware usado por
angariadores e Agentes na rede de distribuição; 

» Custos logísticos pagos aos pracedores de serviços de 
transporte e movimentação de hardware.

D. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores em 
numerário e à ordem, valor electrónico, saldos sem restrições 
detidos com outras instituições financeiras e bancos centrais 
e activos financeiros de elevada liquidez com maturidades 
originais iguais ou inferiores a três meses a partir da data de 
aquisição que estão sujeitos a um risco insignificante de 
alteração do seu justo valor e que são usados pela Empresa na 
gestão dos seus compromissos de curto prazo.

A caixa e equivalentes de caixa são registados ao custo 
amortizado na demonstração da posição financeira.

E. Benefícios dos empregados

Os custos dos benefícios a curto prazo dos empregados, tais 
como salários, ausências remuneradas, bónus, assistência 
médica e outras contribuições são reconhecidos durante o 
período em que os empregados prestam os seus serviços.

F. Instrumentos financeiros
F.1 Reconhecimento e mensuração inicial

Os activos e passivos financeiros, relativamente aos instrumentos 
financeiros, são reconhecidos na demonstração da posição 
financeira da Empresa quando a mesma se torna parte nas 
disposições contratuais do instrumento.

(valores em milhares de MZN)

Demonstração de resultados e outro rendimento integral
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 

Notas 2021 2020

5,344,845

(2,725,475)

2,619,370

(488,035)

(79,592)

(690,002)

(198,704)

209,231

(5,884)

1,366,384

(442,686)

923,698

      7,342,667

  3,328,171)

4,014,496

      (548,759)

      (53,227)

(781,123)

(175,027)

328,563

(4,017)

2,780,906

(1,009,759)

    1,771,147

Rendimento de serviços e comissões

Gastos com serviços e comissões

Rendimento líquido de serviços e comissões

Custos com o pessoal

Custos com publicidade

Custos gerais e administrativos

Depreciação e amortização

Rendimento financeiro

Custo financeiro

Lucro antes do imposto

Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do exercício

2

2

3

4

5

11,12,13

6

7

* Por favor, Consulte a nota 19 para obter mais detalhes sobre a reexpressão

   4,227,698

6,204,425

294,797

134,006

139,832

 16,203

-

11,016,961

 1,422,949

538,546

527,132

(1,871,196)

4,359,822

5,705,222

580,441

33,960

21,079

315,257

1,180

6,657,139

11,016,961

    1,926,282 

5,226,976

214,516

 210,186

 181,990

29,467 

 7,095

7,796,512

1,422,949

272,874

 308,082

  (584,769)

2,588,674

4,761,261

178,735

93,709

34,402

139,731

-

5,207,838

7,796,512

Activos

Caixa e equivalentes de caixa

Fundos restritos

Outros activos

Activos intangíveis

Propriedade e equipamento

Activos de direito de uso

Activos por impostos diferidos

Total de activos

Capital próprio e passivos

Capital próprio

Capital social

Reserva legal

Outra reserva

Perda acumulada

Total do capital próprio

Passivos

Recursos de Clientes

Outros passivos

Provisões

Passivo de locação

Passivos por impostos correntes

Passivos por impostos diferidos

Total de passivos

Total do capital próprio e passivos

8

9

10

11

12

13

7.2

18.1

18.2

18.3

14

15

16

13

7.3

7.2

(valores em milhares de MZN)

Demonstração da posição financeira 
em 31 de Dezembro de 2021

* Por favor, Consulte a nota 19 para obter mais detalhes sobre a reexpressão

Notas 2021 2020

 (197,302)

923,698

(138,555)

(143,347)

140,275

(584,769)*

1,771,147

(265,672)

(219,050)

-

(1,871,196)

  (1,664,976)

923,698

-

-

2,588,675

1,771,147

-

-

4,359,822

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Lucro do exercício

Transferência para a reserva legal

Transferência para outra reserva

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 

Lucro do exercício

Transferência para a reserva legal

Transferência para Outra reserva

Utilização

Saldo em 31 de Dezembro de 2021

(valores em milhares de MZN)

Demonstração das alterações no capital próprio
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Perda
acumulada

Outra
reserva TotalNotas

 305,010

-

-

143,347

(140,275)

308,082

-

-

219,050

-

527,132

Reserva
legal

134,319

-

138,555

-

272,874

-

265,672

-

538,546

Capital
social

 1,422,949

-

-

-

1,422,949

-

-

-

1,422,949

Outras reservas são referentes a juros sobre os fundos fiduciários, sujeitos a aprovação do Banco de Moçambique para sua utilização. 

18

18

              1,771,147

175,027

(328,563)

4,017

1,009,759

2,631,387

 (977,449)

 943,961 

 (80,281)

 345,976

2,863,594

328,563

(4,017)

(825,957)

2,362,183

(42,532)

(894)

(43,426)

-

-

(17,341)

(17,341) 

2,301,416

1,926,282

4,227,698

              923,698

               198,704

(209,231)

5,884

442,686

1,361,741

(1,819,560)

1,738,492

(52,838)

(138,324)

1,089,511

             209,231

(5,884)

(608,855)

684,002

           (60,923)

(94,028)

(154,951)

            -

-

(12,107)

            (12,107)

516,945

1,409,337

     1,926,282

(valores em milhares de MZN)

Demonstração de fluxos de caixa do
exercício findo em 31 de Dezembro 2021 2021

7.3

11

12

8

8

NOTAS 2020

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Lucros após imposto

Ajustamentos de:

Depreciação e amortização

Juros e rendimentos similares

Juro e gastos similares

Imposto

Variações em:

Fundos restritos

Recursos de Clientes

Outros activos

Outros passivos

Juros recebidos

Juros pagos

Imposto pago

Caixa líquido (usado em) /gerado de actividades operacionais

Actividades de investimento

Aquisição de activos intangíveis

Aquisição de propriedade e equipamento

Fluxo de caixa líquido usado em actividades de investimento

Actividades de financiamento

Receitas da emissão do capital social

Reembolso do empréstimo de intercompanhias

Pagamento dos passivos de locação

Caixa líquido usado em actividades de financiamento

(Diminuição)/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Todos os activos e passivos financeiros são inicial-
mente mensurados pelo justo valor, incluindo os custos de 
transacção.
Os activos financeiros da Empresa são compostos por fundos 
restritos que representam depósitos efectuados na conta 
fiduciária por todos os terceiros em troca de moeda electrónica 
móvel e respectivos juros não aprovados, e caixa e equivalentes 
de caixa.

Os activos financeiros são reconhecidos e desreconhecidos 
na data da negociação quando a compra ou venda do activo 
financeiro está sob contrato cujos termos exigem a entrega do 
instrumento dentro do prazo estabelecido pelo mercado em 
questão.

F.2 Classificação e mensuração

A Empresa classifica os seus activos financeiros com base no 
modelo de negócio da entidade para gerir os activos financeiros 
e nos termos contratuais dos fluxos de caixa. Com base nesta 
avaliação, apenas uma categoria de mensuração é aplicável à 
entidade, sendo os instrumentos financeiros mensurados ao 
custo amortizado.

Os passivos financeiros são classificados como mensurados 
ao custo amortizado. Os outros passivos financeiros são 
mensurados ao custo amortizado usando método de taxa de 
juro efectiva. Os juros, gastos e similares, e ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos nos resultados.

Instrumentos de dívida

A mensuração subsequente dos instrumentos de dívida 
depende do modelo de negócio da Empresa para a gestão do 
activo e das características dos fluxos de caixa do activo. Existe 
uma categoria de mensuração na qual a Empresa classifica os 
seus instrumentos de dívida:

• Custo amortizado: Os activos detidos para cobranças 
de fluxos de caixa contratuais quando os mesmos
representam apenas pagamentos de capital e juros são 
mensurados ao custo amortizado. Os juros e proveiros 
similares destes activos financeiros são incluídos nos 
rendimentos financeiros usando o método da taxa de 
juro efectiva. Qualquer ganho ou perda resultante do 
desreconhecimento é reconhecido directamente nos 
resultados e apresentado em outros ganhos ou perdas 
em conjunto com os ganhos e perdas cambiais. As
perdas por imparidade são apresentadas como uma 
rubrica separada na demonstração de resultados.

F.3 Desreconhecimento de activos e passivos financeiros

Activos financeiros

Se os termos de um activo financeiro forem modificados, 
então a Empresa avalia se os fluxos de caixa do activo modificado 
são substancialmente diferentes.

Se os fluxos de caixa forem substancialmente diferentes, então 
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo financeiro 
original são considerados como tendo expirado. Neste caso, o 
activo financeiro original é desreconhecido e um novo activo 
financeiro é reconhecido pelo justo valor acrescido de quaisquer 
custos de transacção elegíveis. Quaisquer comissões recebidas 
como parte da modificação são contabilizadas como segue:

- As taxas que são consideradas na determinação do
justo valor do novo activo e as taxas que representam o 
reembolso dos custos de transacção elegíveis são incluídas 
na mensuração inicial do activo; e

- Outras taxas são incluídas nos lucros ou prejuízos como 
parte do ganho ou perda no desreconhecimento.

Se a Empresa planeia modificar um activo financeiro de 
forma que resulte no cancelamento dos fluxos de caixa, então 
primeiro considera se uma parte do activo deve ser abatida 
antes que a modificação ocorra. Esta abordagem tem impacto 
no resultado da avaliação quantitativa e significa que os critérios 
de desreconhecimento não são normalmente satisfeitos em 
tais casos.

Se a modificação de um activo financeiro mensurado pelo custo 
amortizado não resultar no desreconhecimento do activo 
financeiro, então a Empresa recalcula primeiro a quantia bruta 
escriturada do activo financeiro usando a taxa de juro efectiva 
original do activo e reconhece o ajustamento resultante como 
um ganho ou perda de modificação nos resultados. Para 
activos financeiros de taxa variável, a taxa de juro efectiva 
original usada para calcular o ganho ou perda de modificação 
é ajustada para reflectir os termos correntes de mercado no 
momento da modificação. Quaisquer custos ou taxas incorridos e 
taxas recebidas como parte da modificação ajustam a quantia 
bruta escriturada do activo financeiro modificado e são amor-
tizados durante o prazo remanescente do activo financeiro 
modificado.

Passivos financeiros

A Empresa desreconhece um passivo financeiro quando os 
seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes. Neste caso, 
um novo passivo financeiro com base nos termos modificados 
é reconhecido pelo seu justo valor. A diferença entre o 
valor contabilístico do passivo financeiro desreconhecido 
e a contraprestação paga é reconhecida nos resultados. 
A contraprestação paga inclui os activos não financeiros 

transferidos, caso existam, e o pressuposto dos passivos, 
incluindo o novo passivo modificado.

Se a modificação de um passivo financeiro não for contabi-
lizada como reconhecimento, então o custo amortizado do 
passivo é recalculado descontando os fluxos de caixa modifi-
cados aos passivos efectivos originais, a taxa de juro efectiva 
original usada para calcular o ganho ou perda de modificação 
é ajustada para reflectir os termos correntes de mercado no 
momento da modificação. Quaisquer custos e taxas incorridos 
são reconhecidos como um ajustamento na quantia escriturada 
do passivo e amortizados durante o prazo remanescente do 

passivo financeiro modificado através de um novo cálculo da 
taxa de juro efectiva sobre o instrumento.

F.4 Compensação

Os activos e passivos financeiros são compensados e o 
montante líquido apresentado na demonstração da posição 
financeira quando, e apenas quando, a Empresa tem actual-
mente um direito juridicamente obrigatório de compensar 
os montantes e pretende liquidá-los numa base líquida ou 
realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.
Os rendimentos e gastos são apresentados numa base líquida 
apenas quando permitidos nos termos da NIRF, ou para 
ganhos e perdas resultantes de um grupo de transacções 
similares, tais como na actividade comercial da empresa.

F.5 Justo Valor

O “justo valor” é o preço que seria recebido pela venda de um 
activo ou pago para transferir um passivo numa transacção 
ordenada entre participantes no mercado à data da mensu-
ração, no princípio ou, na sua ausência, no mercado mais 
vantajoso a que a Empresa tem acesso nessa data. O justo 
valor de um passivo reflecte o seu risco de incumprimento.
Quando um está disponível, a Empresa mensura o justo valor 
de um instrumento usando o preço cotado num mercado 

activo para esse instrumento. Um mercado é considerado 
“activo” se as transacções para o activo ou passivo ocorrerem 
com frequência e volume suficientes para fornecer informação 
sobre preços numa base contínua.
Se não houver preços cotados num mercado activo, a empresa 
usa técnicas de avaliação que maximizam o uso de inputs 

observáveis relevantes e minimizam o uso de inputs não 
observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos 
os factores que os participantes no mercado teriam em conta 

na determinação do preço de uma transacção.

F.6 Imparidade

A Empresa reconhece provisões para perdas de crédito esperadas 
(“ECL”) sobre instrumentos financeiros que não são mensurados 
ao Justo Valor através de Resultados (“FVTPL”).
A Empresa mensura as provisões para perdas num montante 
igual à Perda de Crédito Esperada ao longo da vida, com 
excepção das seguintes, para as quais são mensuradas como 
Perda de Crédito Esperada de 12 meses:

- Títulos de investimento de dívida com baixo risco de 
crédito na data de reporte (incluindo principalmente 
depósitos em bancos - Caixa e equivalentes de caixa e 
Fundos restritos, e Comissões a receber); e

- Outros instrumentos financeiros sobre os quais o risco 
de crédito não aumentou significativamente desde o 
seu reconhecimento inicial.

Mensuração da Perda de Crédito Esperada

As perdas de crédito esperadas são uma estimativa ponderada 
pela probabilidade de perdas de crédito. São mensuradas da 
seguinte forma:

- Activos financeiros que não apresentam imparidade de 
crédito à data do relato: como o valor presente de todos 
os défices de caixa (isto é, a diferença entre os fluxos de 
caixa devidos à entidade de acordo com o contrato e os 
fluxos de caixa que a Empresa espera receber).

Activos financeiros em imparidade de crédito

Em cada data de reporte, a Empresa avalia se os activos 
financeiros escriturados ao custo amortizado estão em imparidade 
de crédito (referida como “Activos financeiros da Fase 3”). Um 
activo financeiro encontra-se “em imparidade de crédito” 
quando ocorre um ou mais eventos com impacto negativo nos 

fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro.

A evidência de que um activo financeiro está em imparidade 
de crédito incluiu os seguintes dados observáveis:

- Dificuldades financeiras significativas do mutuário ou 
do emitente;

- Uma violação do contrato, tal como um incumprimento 
ou um evento passado;

- A restrição de um empréstimo ou adiantamento por 
parte da Empresa em termos que a Empresa não
consideraria de outra forma;

- A probabilidade do mutuário entrar em falência ou outra
reorganização financeira; ou 

- O desaparecimento de um mercado activo para uma 
garantia.

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas 
na demonstração da posição financeira

As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas 
na demonstração da posição financeira da seguinte forma:

- activos financeiros mensurados pelo custo amortizado:
como dedução da quantia bruta escriturada dos
activos;

Reversão de imparidade

Para activos mensurados ao custo amortizado: se um evento 
que ocorreu após o reconhecimento da imparidade fez com 
que a quantia da perda por imparidade diminuísse, então a 
diminuição da perda por imparidade foi revertida através do 
lucro resultado.

Abate

A Empresa abate um empréstimo ou um título de investimento, 
parcial ou totalmente, e qualquer provisão para perdas por 
imparidade relacionada, caso se tenha determinado a 
inexistência de perspectivas realistas de recuperação.

Este é geralmente o caso em que a Empresa determina que 
a contraparte não tem activos ou fontes de rendimento que 
possam gerar fluxos de caixa suficientes para reembolsar os 
montantes sujeitos ao abate. Esta avaliação é efectuada ao 
nível do activo individual.

As recuperações de montantes anteriormente abatidos são 
reconhecidas quando o montante é recebido e são incluídas 
em “perdas por imparidade em instrumentos financeiros” na 
demonstração de resultados e Outro rendimento integral.

Os activos financeiros que são abatidos poderiam ainda estar 
sujeitos a actividades coercivas, a fim de cumprir os procedi-
mentos de recuperação de montantes devidos pela Empresa.

G. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma 
obrigação actual jurídica ou construtiva como resultado de um 
evento passado, sendo provável que a Empresa seja obrigada 
a liquidar essa obrigação e que uma estimativa fiável do 
montante da obrigação possa ser efectuada. As provisões são 
mensuradas de acordo com a melhor estimativa da Adminis-
tração quanto aos gastos necessários para liquidar a obrigação 
na data do balanço e são descontadas para o valor presente 
onde o efeito do valor do dinheiro no tempo é material.

H. Propriedade e equipamento

Reconhecimento e mensuração

Os itens de propriedade e equipamento são mensurados pelo 
custo deduzido da depreciação acumulada e de quaisquer 
depreciações acumuladas bem como de quaisquer perdas por 
imparidade acumuladas.

O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade 
do equipamento associado é capitalizado como parte desse 
equipamento.

Se partes significativas de um item de propriedade ou 
equipamento tiverem vidas úteis diferentes, então elas são 
contabilizadas como itens separados (componentes principais) 
de propriedade e equipamento.

Quaisquer ganhos ou perdas na alienação de um item de 
propriedade e equipamento são reconhecidos em outros 
rendimentos nos resultados.

Custos subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é 
provável que os benefícios económicos futuros dos gastos 
fluam para a Empresa. As reparações e manutenções em curso 
são efectuadas à medida que são incorridas.

Depreciação

A depreciação é calculada para abater o custo dos itens da 
propriedade e equipamento menos os seus valores residuais 
estimados usando o método linear ao longo da sua vida útil 
estimada, e é geralmente reconhecida nos lucros ou prejuízos. 
Os activos locados são depreciados ao longo da sua vida útil.

As vidas úteis estimadas dos itens de propriedade e equipamento 
significativos são as seguintes:

- Edifícios - 5 anos
- Equipamento - 3 anos
- Instalações e equipamento - 7 anos

Os métodos de depreciação, vidas úteis e valores residuais são 
revistos em cada data de relato e ajustados, conforme 
apropriado.

I. Activos intangíveis

Software
O software adquirido pela empresa é mensurado ao custo 
deduzido das amortizações acumuladas e de eventuais perdas 
por imparidade acumuladas.

Os gastos subsequentes com activos de software são apenas 

capitalizados quando aumentam os benefícios económicos 
futuros incorporados no activo específico a que se referem. 
Todos os outros gastos são capitalizados à medida que ocorrem. 
O software é amortizado numa base linear nos resultados ao 
longo da sua vida útil estimada, a partir da data em que está 
disponível para uso. A vida útil estimada do software para os 

períodos corrente e comparativo é de três a cinco anos.

Os métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são 
revistos em cada data de reporte e ajustados, conforme 
apropriado.

J. Locações

Como locatário
“Activo de direito de uso” para o item locado e é reconhecido 
um passivo de locação para qualquer pagamento de locação 
a ser efectuado durante o prazo da locação à data de início 
da locação. O activo do direito de uso é inicialmente mensu-
rado pelo custo, sendo o valor presente dos pagamentos da 
locação efectuados ou por efectuar, mais quaisquer custos 
directos iniciais incorridos no início da locação e menos quaisquer 
incentivos de locação recebidos.

Os activos de direito de uso são depreciados numa base linear 
desde a data de início até ao primeiro dia do fim da vida útil do 
activo ou até ao fim do prazo da locação. Se a locação trans-
ferir a propriedade do activo subjacente ao locatário no final 
do prazo da locação ou se o custo do activo do direito de uso 
reflectir que o locatário irá exercer uma opção de compra, o 
locatário deve depreciar o activo do direito de uso desde a data 
de início até ao final da vida útil do activo subjacente. O prazo 
da locação é o período não cancelável da locação mais quaisquer 
períodos para os quais a empresa esteja “razoavelmente certa” 
de exercer qualquer opção de extensão (ver abaixo). A vida útil 
do activo é determinada de uma forma consistente com as de 
propriedades, instalações e equipamentos detidos (tal como 
descrito na nota H). Se os activos do direito de uso forem 
considerados como estando em imparidade, a quantia escriturada 

é reduzida correspondentemente.

Os passivos de locação são inicialmente mensurados pelo 
valor dos pagamentos da locação durante o prazo da locação 
que não são pagos à data de início e são normalmente 
descontados usando as taxas de empréstimo incrementais 
da entidade aplicável (a taxa implícita na locação é usada se 
for prontamente determinável). Os pagamentos da locação 
incluídos no passivo de locação incluem tanto pagamentos 
fixos como pagamentos fixos in-substance durante o prazo da 

locação.

Após o reconhecimento inicial, o passivo de locação é registado 
ao custo amortizado usando o método da taxa de juro efectiva. 
É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos 
futuros da locação decorrente de uma variação num índice 
ou taxa (por exemplo, um aumento relacionado à inflação) 
ou se a avaliação da Empresa sobre o prazo da locação muda; 
qualquer alteração no passivo de locação como resultado 
destas alterações também resulta numa alteração correspondente 
no activo do direito de uso registado.

K. Imparidade de activos não financeiros

A cada data do relato, a empresa revê as quantias escrituradas 
dos seus activos não financeiros de forma a determinar se há 
indicação de imparidade. Se tal indicação existir, então o valor 
recuperável do activo é estimado.

Para testar a imparidade, os activos são agrupados no grupo 
mais pequeno de activos que gera influxos de caixa a partir do 
uso continuado que é amplamente independente dos influxos 
de caixa de outros activos ou Unidade Geradora de Caixa (UGC). 
A quantia recuperável de um activo ou UGC é o maior do seu 
valor de uso e o seu justo valor menos os custos de venda. O 
valor em uso é baseado nos fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados ao seu valor presente usando uma taxa de 
desconto antes de impostos que reflecte as avaliações correntes 
de mercado do valor do dinheiro no tempo e o risco específico 
do activo ou da UGC.

Uma perda por imparidade é reconhecida se a quantia escriturada 
de um activo ou UGC exceder a sua quantia recuperável. As perdas 
por imparidade são reconhecidas nos resultados. Uma perda por 
imparidade é revertida apenas na medida em que a quantia 
escriturada do activo não exceda a quantia escriturada que teria 
sido determinada, líquida de depreciação e amortização, se 
nenhuma perda por imparidade tivesse sido reconhecida.

L. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento compreende os impostos 
correntes e diferidos. É reconhecido nos resultados excepto na 
medida em que se relacione com uma concentração de activi-
dades empresariais, ou itens reconhecidos directamente no capital 
próprio ou em Outro Rendimento Integral.

Imposto corrente

O imposto corrente compreende o imposto que se espera que 

seja pago ou a receber sobre o rendimento ou perda tributável 
do exercício e qualquer ajustamento no imposto a pagar ou 
a receber relactivamente a exercícios anteriores. A quantia de 
imposto corrente a pagar ou a receber é a melhor estimativa da 
quantia de imposto que se espera que seja paga ou recebida que 
reflicta a incerteza relacionada aos impostos sobre o rendimento, 
caso existam. É mensurado usando taxas de impostos decretadas 
ou substancialmente decretadas à data de relato.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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(482,486)

 (5,550)

  (488,035)

2020

(541,623)

 (7,136)

(548,759)

2021

Salários e remunerações

Contribuições para (INSS)

652,066

(208,661)

(7,555)

-

2,112

(442,686)

2020Taxa

 2,780,906

(889,890)

-

(111)

(119,758)

(1,009,759)

2021

32.0%

0.%

4.3%

36.3%

32.0%

0.5 %

0%

-0.2 %

32.4%

Taxa

Lucro antes de imposto

Imposto normal sobre o lucro antes de imposto à taxa legal de Moçambique

Efeito do imposto sobre os não-dedutíveis:

   Custos de propaganda (marketing)

   Multas e penalizações

   Outros

Reconciliação da taxa de imposto efectiva

O Aumento observado em 2021 resulta principalmente do 
aumento do pessoal na ordem de 37% em comparação com o 
ano de 2020.

4. Custos com publicidade

5. Custos gerais e administrativos

O aumento no rendimento de serviços e comissões foi devido 
a transferências de moeda electronica e levantamentos de
Clientes que registaram um aumento no numero de 
transacções de 14% e 22%, respectivamente e seguidos das 
comissões nas vendas de recargas com um aumento na 
ordem de 9%.

3. Custos com o pessoal

2020

6,193,572 

1,149,094 

 7,342,667 

(2,208,246)

(1,129,323)

(367,340)

9,398

(3,328,171)

 4,204,351 

1,140,494 

 5,344,845 

 (1,647,758) 

(1,040,163)

(309,929)

 (37,554)

 (2,725,475)

2021

Rendimento de serviços e 

comissões 

Rendimento de transacções 

monetárias

Rendimento de comissões

Gastos com serviços e comissões

Comissões de transacções pagas

Custos com serviço dados 

suplementares não estruturados 

(USSD) e serviços

Serviços de Mensagens Curtas 

(SMS)

Comissões de venda

(36,077)

(15,582)

(9,244)

(18,690)

(79,592)

2020

        (26,145)

 (19,191)

 (7,112)

 (778)

(53,227)

2021

Publicidade Televisão/Cinema

Materiais de publicidade

Investimento na mídia

Outras Publicidades

6. Rendimento Financeiro

 

 (334,236)

(122,853)

(132,465)

(74,944)

(7,654)

(2,674)

(690,002)

2020

       (386,010) 

 (163,298)   

 (156,767)

 (62,585)

 (7,178)

(5,286)

(781,123)

2021

Taxas de licença da Vodafone

Outros

Custos de manutenção de TI

Custos com seguros

Custos de viagens

Honorários de auditoria

7. Impostos sobre o rendimento

7.1 Montantes reconhecidos nos lucros ou prejuízos 
Imposto sobre o rendimento

-

209,231

209,231

2020

109,513

219,090

328,563

2011

Outros juros de rendimentos similares

Juros de conta fiduciária

(457,834)

15,148

(442,686)

2020

(1,001,483)

 (8,276) 

(1,009,759)

2021

Imposto corrente

Imposto diferido - uso do activo

por imposto diferido

Total do imposto sobre o

rendimento

7.2  Imposto diferido

A empresa usou integralmente os seus activos por impostos 
diferidos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2021:

7.3 Passivo por imposto corrente

8. Caixa e equivalentes de caixa

-

3,250

15,091

(15,910)

(10,573)

-

(8,142)

-   

5,815

(11,287)

9,429

523

2,615

7,095

Saldo do imposto
diferidos em 1 de

Janeiro

-

2,565

(26,378)

25,339

11,096

2,615

15,237

-

1,185

611

1,605

(880)

(10,797)

(8,276)

Reconhecido
através de

Lucros e
prejuízos

-

5,815

(11,287)

9,429

523

2,615

7,095

-

7,000

(10,676)

11,034

(357)

(8,182)

(1,180)

Saldo do imposto
diferido em 31 de

Dezembro

Prejuízos fiscais transitados

Provisão de bónus

NIRF 16 Passivo de locação

NIRF 16 Rentabilidade dos Activos

Ganhos ou perdas cambiais não realizados

Outros

Saldo em 2020

Prejuízos fiscais transitados

Provisão de bónus

NIRF 16 Passivo de locação

NIRF 16 Rentabilidade dos Activos

Ganhos ou perdas cambiais não realizados

Outros

Saldo em 2021

O saldo total dos depósitos está em moeda nacional e 
depositado em bancos nacionais.

2020

 139,731

 1,009,759

 (834,233)

315,257

290,752

457,834

(608,855)

139,731

2021

Saldo em 1 de Janeiro

Imposto corrente

Imposto sobre o rendimento pago

Saldo em 31 de Dezembro

2020

 5,682,935 

 521,490 

6,204,425

4,759,459

467,516

5,226,976

2021

Caixa restrito com outros bancos

Depósitos restritos com o Banco 

Central

9. Fundos restritos

Os depósitos restritos em bancos comerciais são principal-
mente representados por “fundos fiduciários”, que são os 
depósitos efectuados na conta fiduciária por todos os terceiros 
em troca de moeda electrónica móvel e os juros obtidos
sobre os resultados do fundo fiduciário que serão usados após 
a aprovação do “plano de uso” pelo Banco Central. Este 
numerário é depositado em contas restritas junto de instituições 
financeiras de renome. Os depósitos restritos em bancos 
comerciais não estão disponíveis para uso nas operações
quotidianas da empresa.

9.1 Reconciliação dos fundos restritos aos depósitos de 
Clientes

2020

4,227,698

4,227,698

 1,926,282

1,926,282

2021

Depósitos em outros bancos

MZN

474,794

60,923

535,717

535,717

42,532

578,249

191,678

133,852

325,530

325,530

118,712

444,243

283,116

210,187

134,006

Software

CUSTO

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Adições

Saldo em 31 de Dezembro de 2018

Saldo em 1 de Janeiro de  2019

Adições

Saldo em 31 de Dezembro de 2019

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Depreciação do exercício

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Saldo em 1 de Janeiro de 2021

Depreciação do exercício

Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Quantia escriturada em 1 de Janeiro de 2020

Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2020

Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2021

10. Outros activos

20202021

Fundos restritos

Recursos de Clientes

Acréscimos de rendimentos 

similates de juros em contas 

fiduciárias

Juros Brutos Acrescidos

Impostos retidos na fonte

Transferências a partes 

relacionadas

Fundos de ATM em Trânsito

6,204,425

5,705,222)

(495,883)

  (404,361)

 - 

 (94,842) 

 -

6,204,425

5,226,976

(4,761,261)

(465,715)

(412,878)

36,132

(34,560)

(54,409)

5,226,976

Os outros activos são maioritariamente impactados pelos 
valores devidos pela Electricidade da Moçambique referentes 
a comissão auferida pela venda de energia eléctrica através 

20202021

Comissões a receber 

Contas a receber

Imposto sobre o valor acrescentado

Outras contas a receber

206,021

86,516

-

2,260

294,797

64,129

141,464

7,451

1,472

214,516

dos sistemas M-Pesa,bem como pelo saldo a receber do 
Instituto Nacional de Acção Social no âmbito do programa de 
pagamento de pensões.

11. Activos intangíveis

Em 31 de Dezembro de 2019, a repartição dos activos 
intangíveis foi a seguinte:

Imposto diferido

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos por 
prejuízos fiscais não usados, créditos fiscais não usados e 
diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja 
provável que haja lucros tributáveis futuros contra os quais 
possam ser usados. Os lucros tributáveis futuros são deter-
minados com base na reversão das diferenças temporárias 
tributáveis relevantes. Se a quantia das diferenças temporárias 
tributáveis for insuficiente para reconhecer um activo por 
imposto diferido na sua totalidade, então os lucros tributáveis 
futuros, ajustados pela reversão das diferenças temporárias 
existentes, são considerados, com base nos planos de negócios 
e previsões da Empresa.  

Os impostos diferidos activos são revistos a cada data de 
reporte e reduzidos na medida em que deixe de ser provável que 
o benefício fiscal correspondente seja realizado; tais reduções 
são revertidas quando a probabilidade de lucros tributáveis
futuros aumenta.

O imposto diferido é mensurado às taxas de imposto que se 
espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias quando 
estas se revertem, usando as taxas de imposto decretadas ou 
substancialmente decretadas na data do relato.

M. Novos pronunciamentos contabilísticos

Novos pronunciamentos contabilísticos adoptados no 
decorrer do exercício findo em  31 de Dezembro de 2021

A Empresa não se espera que a adopção desses pronuncia-
mentos terá um impacto material em seus resultados, posição 
financeira ou fluxo de caixa.

• Emendas à IFRS 16 relacionadas a COVID-19 relacionadas 
com concessões de aluguel, e

• Emendas à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma 
do Índice de Referência da Taxa de Juros - Fase 2.

Novos pronunciamentos contabilísticos emitidos mas 
sem aplicação efectiva no exercício futuros

A Empresa adopta as seguintes normas, as quais foram emitidas 
pelo IASB sem impacto material nos seus resultados, na sua 
posição financeira ou nos seus fluxos de caixa:

• Emendas à IFRS 3: combinação de negócios para
clarificar a definição de uma actividade empresarial;

• Emendas à IAS 1: Apresentação de Demonstrações
Financeiras e à IAS 8 Políticas Contabilísticas: Definição 
de Material; 

• Emendas à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 relativas à reforma 
do índice de referência da taxa de juro - Fase 1; 

• Estrutura conceptual de relatato financeiros emitida 
em 29 de Março de 2018.

Os seguintes pronunciamentos, emitidos pelo IASB, são 
efectivos para períodos com início em ou após 1 de Janeiro de 
2021.

• Emendas à IFRS 16 relacionadas a COVID-19 relacionadas 
com concessões de aluguel, e

• Emendas à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 
Reforma do Índice de Referência da Taxa de Juros - Fase 2.

A Empresa não se espera que a adopção desses pronuncia-
mentos terá um impacto material em seus resultados, posição 
financeira ou fluxo de caixa.

Os seguintes pronunciamentos, emitidos pelo IASB, são 
efetivos para períodos com início em ou após 1 de Janeiro de 
2022.

• Emendas à IFRS 3: combinação de negócios para
clarificar a definição de uma actividade empresarial;

• Emendas à IAS 1: Apresentação de Demonstrações
Financeiras e à IAS 8 Políticas Contabilísticas: Definição 
de Material; 

• Emendas à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 relativas à reforma 
do índice de referência da taxa de juro - Fase 1; 

• Estrutura conceptual de relatato financeiros emitida 
em 29 de Março de 2018.

Os seguintes pronunciamentos, emitidos pelo IASB, são 
efetivos para períodos com início em ou após 1 de Janeiro de 
2021.

O trabalho da Empresa para avaliar o impacto dessas 
mudanças contabilísticas continua; entretanto, não se 
espera que as alterações tenham um impacto material na 
demonstração do resultado consolidada, na demonstração da 
posição financeira consolidada ou na demonstração do fluxo 
de caixa consolidado.

• Alterações à IFRS 3 – Referências à Estrutura Conceptual 
para o Relato Financeiro (1-Jan-2022);

• Alterações à IAS 16 – Rendimentos obtidos antes da 
entrada em funcionamento(1-Jan-2022);

• Alterações à IAS 37 – Contratos onerosos – custos de 
cumprir com um contrato(1-Jan-2022);

• Alterações à IFRS 1 – Subsidiária enquanto adoptante 
das IFRS pela primeira vez (incluída nas melhorias anuais 
relativas ao ciclo 2018-2020) (1-Jan-2022);

• Alterações à IFRS 9 – Desreconhecimento de passivos 
financeiros – Comissões a incluir no teste dos ‘10 por 
cento’ de variação (incluída nas melhorias anuais
relativas ao ciclo 2018-2020) (1-Jan-2022);

• Alterações à IAS 41 – Tributação e mensuração do justo
valor (incluída nas melhorias anuais relactivas ao ciclo 
2018-2020) (1-Jan-2022);

• IFRS 17 – Contratos de Seguro (1-Jan-2023);
• Alterações à IAS 1 – Apresentação das demonstrações 

financeiras – Classificação de passivos correntes e não 
correntes (1-Jan-2023);

• Alterações à IAS 8 – Definição de estimativas conta-
bilísticas (1-Jan-2023);

• Alterações à IAS 1 – Divulgação de políticas conta-
bilísticas (1-Jan-2023);

• Alterações à IAS 12 – Imposto diferido relacionados 
com ativos e passivos decorrentes a uma transacção 
única (1-Jan-2023);

• Alterações à IFRS 17 – Contratos de seguro – Aplicação 
inicial da IFRS 17 e IFRS 9 – Informação comparativa 
(1-Jan-2023).

2. Resultado líquido de serviços e comissões

Digita *150#, escolhe 6-Pagamentos, 
3-Agua, Digita a entidade e referência
que está na factura e segue os passos.

Paga a tua factura de água
a qualquer hora e sem ficar na bicha.

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

    158,778

94,027

-

252,805

252,805

894

-

253,698

TOTAL

MZN

           179

232

-

411

411

651

-

1,062

Mobiliário e
acessórios

MZN

        6,837

-

-

6,837

6,837

-

-

6,837

Edifícios

MZN

    151,762

93,795

-

245,558

245,558

243

-

245,800

Equipamentos

CUSTO

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Adições

Alienações

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Saldo em 1 de Janeiro de  2021

Adições

Alienações

Saldo em 31 de Dezembro de  2021

DEPRECIAÇÕES  ACUMULADAS

25,476

45,336

-

70,814

70,814

43,052

-

113,866

133,300

181,990

139,832

TOTAL

             38

86

-

124

124

115

-

239

140

286

823

Mobiliário e
acessórios

           1,305

329

-

1,635

1,635

329

-

1,963

5,532

5,202

4,874

Edifícios 

      24,133

44,921

-

69,055

69,055

42,607

-

111,662

127,628

176,502

134,138

Equipamentos

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Depreciações

Alienações

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

Saldo em 1 de Janeiro de  2021

Depreciações do exercício

Alienações

Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Quantia escriturada em 1 de Janeiro de 2020

Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2020

Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2021

 4,012

(77,427)

7,205

173,488

29,771

41,686

178,735

2020

  1,563 

 458,184 

5,036 

76,445

10,779

28,434

580,441

2021

Honorários de auditores

Vodacom Moçambique, S.A. Contas a 

pagar (Nota 17)

Segurança Social (INSS) e IRPS 

Acréscimo - taxa de licensa de serviço

Comissões de agentes

Outros

 (77,427)

 (77,427)

2020

 458,184

458,184

2021

Outros passivos

Vodacom Moçambique, S.A. (Nota 15)

 1,108,933

(1,040,163)

6,463

-

 75,232

2020

   1,149,094

 (1,129,323)

 7,208

 - 

26,979 

2021

Vodacom Moçambique, S.A.

Rédito

Custos directos

Outro rendimentos operacional

Custo do juro

13,016

10,919

2,097

-

-

2020

12,831

11,163

1,668

2,584

2,584

2021

Administradores

Administradores executivos

Benefícios a curto prazo dos empregados

Benefícios a longo prazo dos empregados

Administradores não executivos

Honorários de directores

 (4,761,261)

(178,735)

(34,402)

1,926,282

5,226,976

 2,178,860

2020

 (5,705,222)

 (580,441)

 (21,079)

 4,227,698

 6,204,425

4,125,381

2021

As quantias escrituradas de 

instrumentos financeiros 

analisadas por categorias são as 

seguintes:

Depósitos

Outros passivos

Passivos de locação

Caixa e equivalentes de caixa

Fundos fiduciários

1,422,949

1,422,949

2020

1,422,949

1,422,949

2021

Autorizado

56,917,961 (2018: 56,917,961) 

ações ordinárias, valorizadas ao par, 

em 25 meticais por cada ação

Emitidas e totalmente realizadas 

(pagas):

56,917,961 (2018: 56,917,961) 

ações ordinárias, valorizadas ao par, 

em 25 meticais por cada ação
1,926,282

5,226,976

214,516

7,367,774

2020

4,227,698

6,204,425

294,797

10,726,920

2021

Caixa e equivalentes de caixa

Fundos restritos

Outros activos

Exposição máxima ao risco de 

crédito de contraparte

12. Propriedade e equipamento

Em 31 de Dezembro de 2021, a repartição da propriedade e equipamento foi a seguinte:

13. Locações

A Empresa arrenda o edifício de escritórios e uma loja a partir da 
qual opera. A duração da locação é de 5 anos. Apresentam-se 
a seguir informações sobre as locações em que a empresa é 
locatária.

Activos de direito de uso

    49,720

-

 (20,253)

   29,467

29,467

-

(13,264)

16,203

MTEdifícios
2020

 Saldo em 1 de Janeiro

Adições

Depreciação do exercício

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

Adições

Depreciação do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Passivos de locação

47,159

- 

5,884

(18,641)

34,402

34,402

- 

4,017

(17,341)

21,079

MT
2020 

Saldo em 1 de Janeiro

Adições

Juros do exercício

Pagamentos

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

Adições

Juros do exercício

Pagamentos

Saldo em 31 de Dezembro de 2021

A Empresa não está exposta a qualquer exfluxo de caixa futuro 
relacionado a opções de extensão e rescisão não incluídas no 
passivo de locação. Durante o exercício corrente, não se veri-
ficaram pagamentos variáveis de locação. A Empresa não tem 
passivos sob garantias de valor residual e não foram impostas 
restrições ou acordos de locação durante o corrente ano. Não 
existem locações assumidas que não tenham iniciado.

O total do fluxo de caixa relactivo à locações financeiras 
durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 foi de 
MT 17,341 (2020: MT 18,641). O perfil de maturidade dos 
passivos de locação da Empresa é o seguinte:

14. Recurso de Clientes

16,260

17,073

2,755

-

36,088
(1,686)

34,401

10,158

10,666

1,721

-

22,546
(1,467)

21,079

20202021
Pagamentos de locação
não descontados

< 1 Ano

1-2 Anos

2-3 Anos

3-4 Anos

Efeito do desconto

Passivos de locação em 31
de Dezembro de 2021

2020

5,884

(19,517)

2021

4,017

(13,263)

Valores reconhecidos nos lucros
ou prejuízos

 2021 - Locações nos termos
da NIRF 16
Juros sobre passivos de locação

Depreciação

Os depósitos devidos a Clientes são compostos principal-
mente por depósitos de poupança e valores a pagar sob demanda. 
Os depósitos devidos apenas a Clientes incluem instrumentos 
financeiros classificados como passivos ao custo amortizado.

2020

129,772

5,575,450

5,705,222

98,163

4,663,098

4,761,261

2021

Clientes empresariais de grande 

dimensão

Contas Correntes (“E-wallet”) 

Clientes e agentes móvel 

Contas Correntes (“E-wallet”)

15. Outros passivos

16. Provisões

Em 31 de Dezembro de 2021, a repartição das provisões foi a 
seguinte:

17. Partes Relacionadas

As partes relacionadas da empresa são Vodafone Group Plc e Vodacom 

Group Limited, e a sua empresa-mãe Vodacom Moçambique, S.A, 

incluindo accionistas minoritários, e os principais administradores, 
incluindo membros do conselho de administração.

17.1 Capital social

Os saldos pendentes são contas a pagar relactivas a cobranças 
de tempo de antena, taxas USSD e SMS.

17.2  Transacções com partes relacionadas

272,874

2020

538,546

2021

Atribuição

Não existiram transacções relacionadas com outras partes 
relacionadas além do acima mencionado.

 54,261

 39,448

93,709

2020

  -

33,960

 33,960

2021

Comissões de super agentes

Outros

17.3  Outras reservas - Juros sobre contas fiduciárias

A variação é justificada pela saída de um dos administradores 
delegados no mês de junho 2021, e a sua substituição por um 
administrador delegado interino.

18. Capital social e reservas

18.1 Quantias escrituradas de instrumentos financeiros

De acordo com a legislação de Moçambique todas as ações 
têm de ser emitidas independentemente de estarem ou não 
totalmente realizadas.

18.2 Reserva legal

O artigo 63 da Lei 15/99 exige que a Empresa transfira para 
a reserva legal um mínimo de 15% do lucro líquido anual até 
que o valor da reserva seja igual ao capital social da Empresa. 
Esta reserva não é distribuível, mas pode ser utilizada para 
aumento de capital ou para cobertura de perdas futuras. 

18.3 Outras reservas - Juros sobre contas fiduciárias

A Empresa criou - Outras reservas - Juros sobre contas 
fiduciárias, através da constituição de reservas de resultados 
transitados, rendimentos obtidos a partir de juros sobre contas 
fiduciárias, líquidos de impostos. A ‘AVISO No. 6/GBM/2015, 
Artigo 10 - Pagamento de juros e plano de inovação e 
modernização’ regula o uso dos juros obtidos sobre os 
‘Fundos Fiduciários’. Os juros são restritos e o seu uso é 
limitado a actividades que conduzam à modernização da 
tecnologia e sistemas de Mobile Money, bem como a programas 
que resultem na redução das tarifas e encargos globais para 
os Clientes.

19. Instrumentos financeiros e gestão de risco

19.1 Quantias escrituradas de instrumentos financeiros

19.3  Gestão de risco de crédito

O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte incumprir 
com as suas obrigações contratuais, resultando em perdas 
financeiras para a Empresa. A Empresa adopta a política de apenas 
lidar com contrapartes fidedignas e obter garantias suficientes, se 
apropriado, como meio de mitigar o risco de perda financeira por 
incumprimentos. A Empresa apenas transacciona com entidades 
que são classificadas com o equivalente a grau de investimento 
ou superior. Esta informação é fornecida por agências de rating 
independentes, quando disponíveis. Caso esta informação não 
esteja disponível, a Empresa utiliza outras informações financeiras 
disponíveis publicamente e os seus próprios registos comerciais 
para avaliar os seus principais Clientes. A exposição da empresa 
e os ratings de crédito das suas contrapartes são continuamente 
monitorizadas e os valores agregados das transacções concluídas 
está dispersa pelas contrapartes aprovadas. A exposição de crédito 
é controlada por limites de contraparte que são revistos e aprovados 
pelo departamento de risco de crédito.

Os activos financeiros com potencial para sujeitar a empresa 
a concentrações de risco de crédito são essencialmente com-
postos por caixa, depósitos de curto prazo e fundos fiduciários. 
Os valores de caixa e equivalentes de caixa e os depósitos de 
curto prazo da Empresa são mantidos em instituições financeiras 
de elevada confiança e qualidade de crédito.

A tabela seguinte apresenta o montante que melhor representa 
a exposição máxima da empresa ao risco de crédito em 31 de 
Dezembro:

Em 31 de Dezembro de 2021, a empresa detinha caixa e 
equivalentes de caixa, fundos restritos e comissões a receber 
em bancos de renome e a empresa considera que estes 
activos apresentam um baixo risco de crédito, uma vez que 
todos eles são depósitos à ordem e depósitos a curto prazo, 
todos com vencimento no prazo de um ano. Não foram 
registadas perdas esperadas de crédito de contraparte contra 
estes saldos, uma vez que a empresa estabeleceu salvaguardas 
suficientes descritas na nota 19.7 para mitigar estas perdas.

19.4 Gestão do risco de mercado

Risco cambial

A Empresa não está exposta ao risco cambial uma vez que os 
custos são essencialmente incorridos em meticais. Não 
existem activos e passivos em moeda estrangeira que possam 
ter um impacto sobre os resultados quando ocorrem variações 
nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro refere-se ao risco de que o justo valor dos 
fluxos de um instrumento financeiro venha a flutuar devido a 
alterações nas taxas de juros de mercado. 

As exposições ao risco de mercado são medidas através de 
análises de sensibilidade que mostram como é que o resultado 
da Empresa seria afectado por mudanças razoavelmente 
possíveis nas taxas de juro na data de relato. As análises de 
sensibilidade são apenas para fins ilustrativos uma vez que, 
na prática, as taxas de mercado raramente se alteram 
isoladamente.

19.5 Análise de sensibilidade da taxa de juro

A análise de sensibilidade abaixo apresentada foi efectuada 
com base na exposição às taxas de juro para instrumentos 
financeiros não derivados à data de reporte. Para os 
passivos de taxa variável, a análise é preparada assumindo 
que o valor do passivo apresentado na data de reporte esteve 
registado durante todo ano. O aumento dos pontos base 
apresentados é usado aquando da comunicação interna à 
gestão do risco na taxa de juro e corresponde à avaliação 
da possível variação das taxas de juro MAIBOR (Maputo 
Interbank Offer Rate). Um número negativo abaixo indica 
um aumento das perdas antes de impostos se as taxas de 
juro fossem os pontos de base especificados mais elevados. 
Se as taxas de juro fossem os pontos de base especificados 
mais baixos, haveria um impacto igual e oposto no prejuízo 
após a tributação e os saldos abaixo seriam positivos. 

19.2 Gestão do risco financeiro

A Empresa possui activos e passivos financeiros que resultam 
directamente da sua actividade operacional. A alteração das 
condições de mercado expõe a Empresa a diversos riscos 
financeiros e demonstra a importância da gestão de risco 
como um elemento de controlo da Empresa. Os principais 
riscos financeiros enfrentados no curso normal dos negócios 
da Empresa são os riscos de taxa de juro e de liquidez. O risco 
é gerido no âmbito da política de tesouraria aprovada, sem 
prejuízo das limitações do mercad local em que a Empresa actua.

A divisão de tesouraria da Vodacom Group Ltd, oferece um 
serviço centralizado para coordenar o acesso aos mercados 
financeiros nacionais e internacionais e gerir os vários riscos 
financeiros relacionados com as operações da Empresa. As 
operações de tesouraria são realizadas dentro de um quadro 
de políticas e directrizes autorizadas e revistas pelo Conselho 
de Administração da Empresa.

1527,833

0.02

0.005

12,639

2,639

2020

-

-

-

-

-

2021

Depósito Fixo

MIBOR 1 ano

Aumento de pontos de base

Impacto do aumento nos lucros ou 

prejuízos

Impacto do aumento no Capital Próprio

Uma redução das taxas de juro nos mesmos 0,5 pontos base 
terá um impacto igual mas oposto nos lucros ou prejuízos e 
no capital próprio.

2020

 308,082

219,050

-

527,132

305,010

143,347

(140,275)

308,082

2021

Saldo a 01 de Janeiro de 2020

Juros obtidos líquidos de impostos

Juros líquidos utilzados

Saldo a 31 de Dezembro de 2021

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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1,422,949

(756,626)

666,323

(247,503)

418,820

1,337,148

430,298

1,767,446

24%

2020

1,422,949

1,165,725

2,588,674

(150,209)

2,438,465

1,870,728

590,684

2,461,412

99%

2021

Ações ordinárias

Resultados transitados

Capital de Nível 1

Elementos a deduzir

Total do capital regulatório

Risco de contraparte

Risco operacional

Total de activos ponderados 

pelo risco

Rácio de capital

19.6 Gestão de risco de liquidez

A Empresa está exposta ao risco de liquidez, em resultado de fluxos de caixa incertos relacionados com saldos a receber e 
compromissos de capital. Em termos de necessidades de financiamento, a Empresa mantém fundos adequados para honrar os 
seus compromissos financeiros esperados e inesperados. Em termos de risco de liquidez a longo prazo, espera-se um equilíbrio 
razoável entre o período em que os activos gerarão liquidez e o período em que os respectivos activos são financiados.

As tabelas seguintes detalham a maturidade contratual remanescente da Empresa para os seus activos e passivos financeiros 
não derivados que são todos escriturados ao custo amortizado. As tabelas foram elaboradas na data mais próxima em que a 
Empresa pode ser exigida a pagar e os valores divulgados representam os fluxos de caixa não descontados.

19.7 Risco de contraparte

A Empresa gere o risco de crédito de contraparte diversificando a tesouraria detida por todas as instituições financeiras onde 
tem contas abertas. Isto está de acordo com os regulamentos do Banco Central que exigem que não mais de 25% dos fundos 
fiduciários sejam detidos por uma instituição financeira. Para além da diversificação, as instituições financeiras são classificadas 
de acordo com as notações de crédito emitidas pelas agências internacionais de notação de crédito e os limites de crédito mais 
elevados são atribuídos a bancos com uma notação de crédito mais elevada. No caso das instituições financeiras Moçambicanas, 
nenhuma das dívidas que foram emitidas foi objecto de notação por uma agência internacional de notação de crédito. A 
Companhia também faz depósitos no Banco Central sem limites impostos ao nível desses fundos em relação à concentração. As 
tabelas a seguir ilustram os saldos colocados com cada Banco e o nível de concentração.

Os activos ponderados pelo risco são mensurados por meio 
de uma hierarquia de cinco pesos de risco classificados de 
acordo com a natureza e reflectindo uma estimativa de risco 
de crédito, mercado e outros riscos associados a cada activo 
e contraparte, levando em consideração quaisquer garantias 
ou garantias elegíveis. Um tratamento similar é adoptado para 
exposições não reconhecidas na demonstração da posição 
financeira, com alguns ajustes para reflectir a natureza mais 
contingente das perdas potenciais.

A tabela seguinte resume a composição do capital regulamentar 
e os rácios da instituição para os exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020:

Em 31 de Dezembro de 2021, o rácio de adequação de capital 
da Empresa situou-se em 99% acima do requisito mínimo 
regulamentar de 8%.  Em 31 de Dezembro de 2021, o Banco 
Central aprovou nosso pedido para incluir os lucros do 
exercício findo à 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro 
de 2020 em nosso cálculo de rácios de solvabilidade.

-

-

(15,711)

(15,711)

-

-

-

-

(15,711)

3 - 5 anos

-

-

(3,657)

(3,657)

-

-

-

-

(3,657)

1-3 anos

(5,705,222)

(580,441)

               (1,711)

        (6,287,374)

4,227,698

6,204,425

294,797

10,726,920

 4,439,546

Menos de
1 ano

(5,705,222)

(580,441)

(21,079)

(6,306,742) 

4,227,698

6,204,425

294,797

10,726,920

4,420,178

Influxo /
(exfluxo)
nominal

bruto

14

8

9

Notas

31 de Dezembro de 2021

Passivos financeiros por tipo

Passivos não derivados

Recursos de Clientes

Outros passivos

Passivos de locação 

Activos financeiros por tipo

Activos não derivados

Caixa e equivalentes de caixa

Fundos restritos

Outros activos

Exposíção Líquida

-

-

-

-

30,080

-

-

-

-

-

3 - 5 anos

-

-

(19,828)

(19,828)

-

-

-

-

-

(19,828)

1-3 anos

(4,761,261)

(178,735)

(16,260)

(4,956,256)

1,926,282

5,226,976

214,516

7,367,774

2,411,518

Menos de
1 ano

(4,761,261)

(178,735)

(36,088)

(4,976,084)

1,926,282

5,226,976

214,516

7,367,774

2,391,690

Influxo /
(exfluxo)
nominal

bruto

14

8

9

Notas

31 de Dezembro de 2020

Passivos financeiros por tipo

Depósitos de Clientes

Outros passivos

Passivos de locação

Activos financeiros por tipo

Activos não derivados

Caixa e equivalentes de caixa

Fundos restritos

Outros activos

Exposíção Líquida

19.8 Racio de Solvabilidade

Os objectivos da Empresa ao gerir o capital, que é um conceito mais amplo do que o “capital próprio” na face da demonstração 
da posição financeira, são:

• Cumprir com os requisitos de capital estabelecidos pelo Banco de Moçambique, que é o órgão regulador das instituições 
financeiras em que a Empresa se insere; 

• Salvaguardar a capacidade da Empresa de continuar as operações para proporcionar retornos aos accionistas e benefícios a
outras partes interessadas; e 

• Manter uma forte base de capital para apoiar o desenvolvimento de seus negócios.

A adequação do capital e o uso do capital regulatório são monitorados regularmente pela Administração da Empresa, utilizando 
técnicas baseadas nas directrizes estabelecidas pelo Banco de Moçambique para fins de supervisão. As informações necessárias 
são reportadas ao Banco de Moçambique numa base mensal. O Banco de Moçambique exige que cada instituição financeira 
mantenha uma relação entre o total do capital regulatório e o activo ponderado pelo risco (o “índice de adequação de capital”) 
igual ou superior ao mínimo de 8%.

O capital regulatório da Empresa é calculado de acordo com os regulamentos aplicáveis, Avisos Nr.s11/GBM/2013 a 16/
GBM/2013 do Banco de Moçambique, e está dividido em dois níveis:
Capital de nível 1: capital social (líquido do valor contabilístico das ações em tesouraria), interesses minoritários resultantes 
da consolidação de participações no capital próprio permanente, resultados transitados e reservas criadas por apropriações de 
resultados transitados. O valor contabilístico do goodwill, quando aplicável, é deduzido para se chegar ao capital de nível 1; e 
Capital de nível 2: empréstimos subordinados qualificados, provisões para imparidade colectiva e ganhos não realizados 
resultantes da avaliação justa de instrumentos financeiros ao justo valor através de Outro Rendimento Integral.

19.9  Justo valor dos instrumentos financeiros não detidos 
ao justo valor

Não existem activos financeiros e passivos financeiros que 
sejam mensurados ao justo valor. A quantia escriturada dos 
activos e passivos financeiros aproxima-se dos seus justos 
valores devido ao curto prazo até à maturidade de todos os 
instrumentos financeiros.

Eventos subsequentes

Após a data da demonstração da posição financeira e até à 
data em que o conjunto de demonstrações financeiras foi 
aprovado para emissão, não houve eventos materiais que 
tenham ocorrido que necessitem de ajustamento nas 
demonstrações financeiras. 

De referir contudo que, durante o mês de Fevereiro de 2022, 
teve início a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tendo se vindo 
a observar desde então impactos na conjuntura macroeconómica 
internacional e nacional, por via de uma desaceleração do 
crescimento económico bem como de um aumento 
generalizado da inflação, com especial destaque no aumento 
dos preços dos combustíveis.

Não obstante ser expectável que os impactos da guerra 
venham a gerar um aumento de custos associados a fornecedores 
e uma diminuição do rendimento disponível por parte da 
população moçambicana, as avaliações preliminares efectuadas 
não nos levam a considerar que existam impactos materiais 
que possam colocar em causa a continuidade da Empresa. 
Deste modo, embora não seja possível nesta fase estimar 
concretamente os impacto da guerra na estrturura de custos e 

rentabilidade do negócio, não consideramos que os mesmos 
condicionem a continuidade operacional do negócio.

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

BBB-

BBB-

A+

BBB-

BB-

BB-

BBB-

BBB-

BBB-

BBB-

Total

Limite
Banco

Central

1,703,956

1,484,468

1,901,592

823,563

429,968

1,034,147

1,521,369

1,038,573

168,445

326,042

10.432,123

Montante

16%

14%

18%

8%

4%

10%

15%

10%

2%

3%

Concentração
do risco

Risco de contraparte Avaliação do risco de
crédito do accionista

maioritário

Grupo

Banco A

Banco B

Banco C

Banco D

Banco E

Banco F

Banco G

Banco H

Banco I

Banco J

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



PUBLICIDADE12 Sábado, 30 de Abril de 2022

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



PUBLICIDADE 13Sábado, 30 de Abril de 2022

VODAFONE M-PESA, S.A.
RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO
31 de Dezembro de 2020
Aviso n. º 16/GBM/2017 de 30 de Junho de 2020

VODAFONE M-PESA, S.A.
INDICADORES PRUDENCIAIS E ECONÓMICOS - FINANCEIROS

Aviso N. 16/GBM/2017

VODAFONE M-PESA, S.A.
RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO
31 de Dezembro de 2021

Aviso n. º 16/GBM/2017 de 30 de Junho de 2020

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



PUBLICIDADE14 Sábado, 30 de Abril de 2022

Relatório de Disciplina de Mercado
Exercício de 31 de Dezembro de 2021

NOTA INTRODUTÓRIA

Visando o cumprimento das normas regulamentares emitidas 
pelo Banco de Moçambique, este documento pretende expor, 
numa óptica predominantemente prudencial, informação 
detalhada sobre as posições em risco, solvabilidade e gestão 
de riscos da VODAFONE M-PESA, SA (adiante designada 
por “Vodafone M-Pesa”, “M-Pesa” ou por “Instituição”), 
em complemento da informação exigida no âmbito das 
demonstrações financeiras anuais.

Os valores apresentados são exibidos de acordo com 
as classificações ditadas pelos normativos prudenciais 
regulamentares seguidos pela Vodafone M-Pesa, impostos 
pela lei moçambicana e fundamentadas nas recomendações 
do Comité de Basileia de Supervisão Bancária, nomeadamente 
nos pontos relativos ao Pilar III do Acordo de Basileia II, 
“Disciplina de Mercado”.

O documento reflecte a posição da Instituição à data de 31 
de Dezembro de 2021 e os valores apresentados, excepto 
quando claramente explícito, encontram-se em milhares de 
meticais.

Declaração de Responsabilidade 
do Conselho de Administração

Com respeito a informação apresentada no documento 
"Disciplina de Mercado", o Conselho de Administração da 
Vodafone M-Pesa, SA:

• 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;

• Assegura a qualidade de toda a informação divulgada;
• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer

alterações significativas que ocorram no decorrer do
exercício subsequente àquele a que o documento se refere.

1. Âmbito de Aplicação

O presente documento é referente ao relatório “Disciplina de 
Mercado” da Vodafone M-Pesa, S.A, uma instituição financeira 
constituída a 16 de Janeiro de 2013 e sujeita a regulação 
pelo Banco de Moçambique. A Instituição está registada 
na Conservatória do Registo Comercial da República de 
Moçambique sob o número 10035526. Possui a sua sede na 
Rua dos Desportistas n.º 649, no 1º andar do Edifício Vodacom, 
em Maputo.

1.1 Serviços Prestados
A Vodafone M-Pesa tem como principais objectivos a emissão 
de meios de pagamento sob a forma de moeda electrónica 
bem como a prestação de serviços de transacção directa com 
os seus Clientes para a emissão de um montante electrónico 
em troca do recebimento de recursos equivalentes.

A Instituição pode também prestar serviços financeiros e 
não-financeiros estritamente relacionados com a emissão de 
dinheiro electrónico, nomeadamente gerir dinheiro electrónico 
por meio de execução de funções operacionais e funções 
relacionadas com a emissão de actividades de armazenamento 
de dados electrónicos em nome de outras entidades.

1.2 Capital Social
Vodacom Moçambique, S.A (adiante designada por “VM, SA”) é 
a empresa-mãe e accionista maioritário com 99.9996% ações 
no capital social da Vodafone M-Pesa. Os dois accionistas 
minoritários com o restante 0.0004% são a Mobile Wallet VM1 
e a Mobile Wallet VM2, ambas na posse de 0.0002% cada e são 
completamente detidas pela Vodacom International Limited, 
nas Maurícias. 

Actualmente, o capital social da Instituição é representado 
por 56,917,961 ações ordinárias com o valor de 25 Meticais 
por ação, o correspondente a 1,422,949 milhares de Meticais.

Uma vez que a Vodafone M-Pesa é subsidiária da Vodacom 
Moçambique, S.A. a aprovação e/ou a alteração dos objectivos 
acima descritos é centralizada na empresa mãe através da 
resolução 2011/40 aprovada pelo Conselho de Administração 
da VODACOM MOÇAMBIQUE, S.A.
Paralelamente, a Instituição procura adaptar a sua estrutura 
organizativa visando uma adequada segregação de funções e 
simultaneamente a mitigação de risco. 
A nível interno, os assuntos relacionados com a gestão de 
risco da Vodafone M-Pesa são analisados pelo Departamento 
de Risco e Conformidade, com o apoio dos Departamentos 
Financeiro, de Vendas, de Operações, Comercial, de 
Tecnologias de Informação e de Auditoria Interna e aprovada 
pelo Conselho de Administração da Vodafone M-Pesa. Estas 
operações devem ser realizadas dentro de um quadro de 
políticas e directrizes autorizadas e revistas pelo Conselho de 
Administração:

Ações emitidas
e totalmente

realizadas 
 (pagas) MZN

Participação %

31-12-2020

VM, S.A.

Mobile Wallet VM 1

Mobile Wallet VM 2

1,422,949 

1,422,944.03 

2.50 

2.50 

100%

99.9996%

0.0002%

0.0002%

(Valores em milhares de Meticais)

Tabela 1: Ações emitidas e totalmente realizadas

A Vodafone M-Pesa avalia o rácio de adequação de capitais 
- projecções em relação as actividades presentes e futuras 
considerando dois métodos que se complementam.
O primeiro método, avaliado anualmente, está relacionado
com execução do seu planeamento estratégico - que avalia
a adequação e níveis de capital em função da actividade
planeada num prazo de 5 anos, tendo em conta as opções de 
crescimento, expansão, rentabilidade e robustez tomadas.
O segundo método, também avaliado anualmente, verifica a 
sua base de capital, na realização do ICAAP (Internal Capital
Adequacy and Assessment Process - Processo de Avaliação
e Adequação do Capital Interno), na qual testes de esforço
são realizados visando verificar a capacidade de resiliência da 
instituição face aos impactos adversos internos e externos.
Através destes métodos a Vodafone M-Pesa assegura que,
consistentemente supera os níveis de capitais exigidos pelo
Banco de Moçambique.

Fundos Próprios
O apuramento dos Fundos Próprios da Instituição é feito 
de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente com o disposto no Aviso n.º 08/GBM/2017 
de 3 de Abril do Banco de Moçambique. 

Com referência a 31 de Dezembro de 2021, os elementos 
que compõem os fundos próprios da Instituição resumem-se 
como se segue:

Componentes dos Fundos Próprios de Base (Tier 1) da 
Vodafone M-Pesa:

• Capital realizado;
• Resultados transitados auditados de exercícios

anteriores;
• Resultados do último exercício auditados e resultados

provisórios do exercício em curso.

À data de reporte, a Instituição não possuía elementos 
dedutíveis aos fundos próprios.

A Tabela 2 apresenta o cálculo do Capital Regulamentar da 
Vodafone M-Pesa para o ano financeiro de 31 de Dezembro 
de 2021 à luz das normas regulamentares do Banco de 
Moçambique.

31-12-2021
MZN

31-12-2020
MZN

(Valores em milhares de Meticais)

Fundos Próprios 
de Base (Tier 1)

Capital realizado

Elementos a deduzir

Resultados transitados de 
exercícios anteriores

Resultados Provisórios do 
exercício em curso

Fundos Próprios 
Complementares (Tier 2)

Empréstimos subordinados

Fundos Próprios

2,438,465

1,422,949

(150,209)

(1,165,725)

-

 -

 -

2,438,465

418,820

1,422,949

(247,503)

(756,626)

-

 -

 -

418,820
Tabela 2: Total de Fundos Próprios

Clientes, fornecedores, analistas financeiros, colaboradores, 
investidores, órgãos de imprensa ou pela opinião pública em 
geral.

O impacto deste risco na Instituição está directamente 
relacionado com a relação que a Vodafone M-Pesa estabelece 
perante os diferentes stakeholders com quem interage.
Actualmente a Vodafone M-Pesa estabelece procedimentos 
de controlos baseados no cumprimento do código de 
conduta interno, matrizes de gestão de risco para os 
departamentos, políticas de privacidade, políticas de análise 
anti-concorrencial, políticas de anti-suborno, anti-corrupção  
e anti-concorrencial de capitais.

Cada procedimento de controlo possui um departamento 
responsável pela sua monitoria e respectiva recomendação 
de melhorias.

Risco de Compliance
Define-se por risco de Compliance a possibilidade de 
ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
decorrentes de violações de leis, regulamentos, contratos, 
códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos, 
bem como interpretação incorreta das leis em vigor ou 
regulamentos.

A Política de Anti Money Laundering é revista anualmente e 
circulada para aprovação do Conselho de Administração. Os 
procedimentos de AML são igualmente revistos anualmente:

• Procedimento de AML para Agentes M-Pesa;
• Procedimento de monitoria de transacções;
• Procedimento de reporte de actividades suspeitas.

Adicionalmente, a Vodafone M-Pesa possui como forma 
de mitigação deste risco, uma matriz de gestão de riscos 
que inclui os controlos e os procedimentos de combate ao 
branqueamento de capitais.

O programa anual de Auditoria Interna do M-Pesa inclui no seu 
escopo a avaliação destes controlos.

Não conformidades no período
Não há conhecimento de violação das leis e regulamentos 
de AML, bem como das políticas e procedimentos a serem 
relatados durante os seis meses que terminam em 31 de 
Dezembro de 2021.

Risco de Tecnologias de Informação e Gestão 
da Continuidade do Negócio
Define-se por risco de Tecnologias de Informação (TI) e Gestão 
da Continuidade do Negócio a probabilidade de ocorrência de 
impactos negativos nos resultados ou no capital, resultante 
da incapacidade dos sistemas de informação em impedir 
acessos não autorizados, em garantir a integridade dos dados 
ou assegurar a continuidade do negócio em caso de falha.

Adicionalmente a M-Pesa considera o risco de TI como a 
impossibilidade de poder cumprir com o serviço perante os 
seus Clientes comprometendo o normal funcionamento da 
própria rede de moeda electrónica.

Para a identificação de Riscos e Controlos deficientes a 
Vodafone M-Pesa apoia-se no framework denominado CSA 
(Control Self-Assessment). Este sistema está alinhado aos 
padrões Internacionais de boas práticas de Gestão de TI-COBIT. 
O processo envolve a identificação de controlos deficientes, 
delineação de um plano de acção e monitoria da acção até a 
sua conclusão.

Adicionalmente, todas as políticas e procedimentos da 
Instituição são regularmente revistos pelo menos uma vez 
por ano pelos Responsáveis dos departamentos. Ao nível de 
Administração e Gestão de Topo, a gestão de risco tecnológico 
é monitorada e revisto no Comité de Gestão de Risco e Comité 
de Auditoria sendo que ambos se reúnem numa base trimestral.

A Gestão de Continuidade do Negócio (GCN) está 
intrinsecamente relacionada com o risco de tecnologias 
de informação. É norteado por políticas / procedimentos 
similares ao da empresa mãe, VODACOM MOÇAMBIQUE, S.A.  

De seguida encontram-se mencionados os principais 
indicadores de acompanhamento do desempenho da função 
de GCN:

• Manutenção de todos os Planos de Recuperação
Técnicos;

• Teste do Plano de Emergência Tecnológico;
• Análise de Impacto nos Negócios;
• Manutenção do Plano de Resposta a Emergência;
• Desenvolvimento e circulação de Relatórios concisos

e claros;
• Backups da informação e análise dos downtimes;
• Actualização de contactos críticos, incluindo números 

alternativos para caso de crises.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade de uma instituição 
enfrentar dificuldades em honrar as suas obrigações 
(sobretudo, as de curto prazo) à medida que vencem.

A Vodafone M-Pesa elabora a gestão de liquidez em dois 
parâmetros: liquidez da M-Pesa e liquidez da rede de Agentes 
M-Pesa. 

A curto prazo, a instituição possui fundos adequados para 
honrar os seus compromissos financeiros nestes dois 
parâmetros e em termos de risco de liquidez a longo prazo, 
a instituição estima um equilíbrio entre a rentabilização 

A gestão dos riscos relevantes a que a Vodafone M-Pesa está 
exposta é assegurada pelas seguintes unidades e funções 
com responsabilidades específicas:

• Conselho de Administração da Vodafone M-Pesa: 
define as orientações estratégicas da Instituição 
e aprova o plano de actividades, garantindo que o
mesmo contempla as actividades necessárias para
ultrapassar as insuficiências detectadas na gestão dos 
riscos a que a Vodafone M-Pesa está exposta;

• Director Geral: acompanha e garante a execução das
actividades previstas no âmbito da gestão dos riscos;

• Departamento de Risco & Conformidade: identifica, 
avalia e controla os diferentes tipos de riscos
assumidos, implementando políticas e respectivas
metodologias. Adicionalmente tem como missão 
assegurar o cumprimento por parte da Vodafone
M-Pesa e dos seus colaboradores das regras legais,
regulamentares, éticas e de conduta aplicáveis e em
vigor na Instituição;

• Departamento de Auditoria Interna do Grupo Vodacom: 
função exercida pelo Grupo Vodafone que desenvolve 
esta actividade de forma independente da gestão
operacional da Vodafone M-Pesa. Tal facto permite 
analisar, avaliar e traçar pontos de melhorias nos
sistemas de controlo interno levando em consideração
os graus de risco de cada função ou actividade como é
o caso das políticas de AML  (Anti Money Laundering 
- Combate ao Branqueamento de Capitais) e KYC
(Know Your Customer – Conheça o Seu Cliente);

• Comité de Auditoria, Compliance e Risco: responsável 
por coordenar e supervisionar o desempenho e
efectividade da gestão, e auditores externos e
internos na gestão financeira e de risco; monitorar 
a conformidade com todos requerimentos legais,
fiscais e estatutários e garantir a conformidade com os 
padrões éticos e de governança;

• Comité de Activos e Passivos: responsável por avaliar
a adequação e acompanhar a implementação das
políticas e procedimentos relactivos ao risco de taxa
de juros; risco de mercado/investimento; risco de 
liquidez; risco de crédito e risco de capital;

• Comité de Gestão de Risco: os riscos são monitorados
e revisados trimestralmente por ano.

A ligação com a empresa mãe disponibiliza um serviço 
centralizado com vista a coordenar o acesso aos mercados 
financeiros e a gestão de vários riscos relacionados com as 
operações da Vodafone M-Pesa. 

Adicionalmente, este sistema visa alinhar os objectivos 
internos da Vodafone M-Pesa com os seguintes princípios de 
gestão do risco definidos pela empresa mãe adoptadas pela 
Vodafone M-Pesa:

• Envolvimento de toda a organização no esforço de
gestão de risco;

• Transparência na comunicação interna e externa dos 
riscos aos quais a Instituição está exposta.

2. Estrutura de Capital
Projecções de capital em função das actividades 
presentes e futuras

3. Adequação de Capital
A Vodafone M-Pesa deve estar em conformidade com as regras 
de Basileia II no que concerne aos fundos próprios. De acordo 
com as exigências do Banco do Moçambique, a Instituição deve 
permanecer com um capital regulatório mínimo de 8% dos 
seus fundos próprios sobre o volume de activos ponderados. 
A empresa tem como objectivo manter acima do capital 
regulamentar mínimo exigido pelo Banco de Moçambique.

Nos pontos seguintes, para cada um dos riscos materiais a 
que a Instituição se encontra exposta no âmbito do Pilar II, 
serão mencionadas as estratégias, os processos de mitigação 
e monitorização dos mesmos:

Risco Estratégico
Define-se por risco estratégico a possibilidade de impactos 
negativos nos resultados ou no capital, resultantes de decisões 
estratégicas inadequadas, deficiente implementação das 
decisões ou da incapacidade de resposta a alterações do meio 
envolvente da instituição. Este risco é resultado da combinação 
entre os objectivos estratégicos da Instituição, estratégias de 
negócio desenvolvidos, recursos empregues e qualidade dos 
mesmos no alcance dos objectivos estratégicos.

A Vodafone M-Pesa recorre às seguintes ferramentas para a 
monitorização e mitigação do risco estratégico:

1. Campanhas e pesquisa de marketing;
2. Controlos diários de indicadores chaves de 

performance;
3. Reuniões mensais do Comité Executivo;
4. Formação contínua dos colaboradores;
5. Plano de desenvolvimento de desempenho;
6. Programa de recompensas para colaboradores;
7. Gestão de Projetos.

Risco de Reputação
Define-se por risco de reputação a probabilidade de 
ocorrência de impactos negativos nos resultados ou 
no capital, decorrentes de uma percepção negativa da 
imagem da Instituição, fundamentada ou não, por parte de 

Em 31 de Dezembro de 2021, a Vodafone M-Pesa não detinha 
quaisquer participações sociais em outras entidades.

1.3 Gestão de Risco
A Vodafone M-Pesa dispõe de sistemas adequados para a 
gestão e controlo dos diferentes riscos a que se encontra 
exposta, possuindo metodologias de quantificação, processos 
e procedimentos de gestão e controlo dos diferentes riscos 
assumidos.

Os objectivos primordiais da gestão de risco são:

• A identificação dos riscos;
• A avaliação qualitativa e quantitativa e posterior

definição de prioridades;
• A definição das linhas orientadoras e políticas de 

gestão para cada categoria de risco.

Jurídico, Risco
e Compliance

Finanças Marketing Desenvolvimento
de Produto

Vendas e
distribução

Tecnologias de
Informação e

Operações

Conselho de
Administração da
 Vodafone M-Pesa

Comité de Auditoria,
Risco e Conformidade

Comité de Activos
e Passivos

Comité de
Remuneração 

Comité
de Tecnologia

e de Investimento 

Figura 1: Estrutura do Departamento Financeiro do M-Pesa

A Gestão de Risco começa com o Conselho de 
Administração  com o apoio do Comité de Auditoria 
e Compliance. O recentemente formado Comité de 
Activos e Passivos e o Comité de Gestão de Risco 
auxiliam na definição da política e na garantia de que 
a Administração cumpre todas as políticas aprovadas 
pelo Conselho.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Relatório de Disciplina de Mercado
Exercício de 31 de Dezembro de 2021

A Administração certifica, avalia numa base mensal o risco da 
taxa de juro para a sua carteira de Bancos, mitigando qualquer 
risco decorrente. Também que foram desenvolvidos todos 
os procedimentos considerados necessários e que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada 
é verdadeira e fidedigna.

Maputo, 31 de Março de 2022

_________________________

Tawanda Gota

Director Geral Interino

Em 31 de Dezembro de 2021, a Vodafone M-Pesa tinha um 
rácio de solvabilidade de 99% que ultrapassava em muito os 
8% regulamentares (ver tabela 7 abaixo):

4. Risco de Contraparte:

Divulgações gerais

Define-se por risco de crédito a possibilidade de ocorrência 
de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
devido a incapacidade de uma contraparte cumprir os seus 
compromissos financeiros perante a Instituição, incluindo 
possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior.
No que concerne às operações da Instituição, a Vodafone 
M-Pesa não possui rubricas para efeitos contabilísticos de
crédito vencido e de crédito objecto de imparidade.

De referir que o risco de crédito (com excepção daquele 
relativo a Instituições Financeiras) não é aplicável à Vodafone 
M-Pesa, considerando o modelo de negócio da Instituição,
previamente apresentado no capítulo “1. Âmbito de Aplicação”.

No entanto, a Vodafone M-Pesa considera relevante o 
acompanhamento e gestão do risco de contraparte pelas 
aplicações que têm de fazer em Instituições Financeiras, 
e como tal e segundo aprovado pelo Conselho de 
Administração da Instituição, cumpre com as exigências do 
Banco de Moçambique no que refere à avaliação do risco da 
contraparte e de concentração, definidas através dos Avisos 
n.° 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro e .° 9/GBM/2017 de 
3 de Abril.

4.1 Risco de Concentração
Refere-se o 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”, Circular nº 03/SCO/2013 de 
Dezembro do Banco de Moçambique.

A maior concentração de risco da M-PESA está relacionada 
aos fundos depositados em outras Instituições Financeiras. De 
forma a garantir uma boa gestão do risco de concentração, a 
Vodafone M-Pesa recorre aos seguintes procedimentos:

• Identificação dos tipos de risco materialmente 
relevantes, onde o racional de aferição utilizado
tem por base indicadores de natureza quantitativa e
qualitativa (através da identificação da percentagem 
de activos e passivos expostos aos diversos riscos e à 
relevância empírica dos mesmos);

• Acompanhamento do contexto económico e de
mercado, onde são identificadas tendências ou 
factores, neste âmbito, que possam ter impacto na
actividade e objectivos do M-Pesa, ou que possam 
implicar uma revisão ou ajuste da estratégia;

• Acompanhamento do contexto regulamentar e
identificação tempestiva das alterações na legislação 
com impacto na actividade da Instituição;

• Cumprimento dos limites fixados pela Tesouraria 
do Grupo Vodafone no que diz respeito aos 
fundos colocados em instituições financeiras, e 
acompanhamento diário pelo CFO para garantir que
os depósitos estão em conformidade com os limites
estabelecidos. A Tabela 7 apresenta a distribuição de 
fundos entre os vários bancos em 31 de Dezembro de 
2021:

Tabela 8: Risco de Contraparte

Posição
Original

Activos
ponderados
pelo risco

Dezembro 2021

Administrações
Centrais e Bancos 
Centrais
Instituições
de Crédito
Total

521,925

9,353,640

9,875,565

494,712

8,019,690

8,514,411

Posição
Média

Posição
Original

Dezembro 2020

467,516

6,685,741

7,153,257

467,516

6,685,741

7,153,257

Posição
Média

(Valores em milhares de Meticais)

Tabela 7: Índices de Concentração Individual e Sectorial

MZN

Dezembro 2021

Banco A
Banco B
Banco C
Banco D
Banco F
Banco G
Banco H
Banco I
Banco J

1,703,956
1,484,468
1,901,592

823,563
1,034,147
1,521,369
1,038,573

168,445
326,042

10,002,155

%
concen-

tração

17%
15%
19%

8%
10%
15%
10%

2%
3%

100%

MZN

Dezembro 2020

1,811,200
1,657,161

-
1,232,275

806,632
770,116
584,516
644,707
169,358

7,675,965

%
concen-

tração

24%
22%

0%
16%
11%
10%

8%
8%
2%

100%

(Valores em milhares de Meticais)dos seus activos e respectivo cumprimento do plano de 
financiamento.

3.1 Risco de Contraparte
A Instituição calcula os requisitos mínimos de fundos próprios 
para o Risco de Contraparte de acordo com o método 
padrão conforme previsto no Aviso n.º 11/GBM/2013 de 
31 de Dezembro. As posições da carteira de aplicações em 
contraparte são distribuídas segundo as várias classes de risco, 
tipo de exposição e ponderados pelo perfil de risco de cada 
uma.

De acordo com esta metodologia, a avaliação do risco a que 
a Vodafone M-Pesa está exposta é feita pela análise das suas 
posições em risco que são depois segmentadas por classes 
de risco e calibradas por um conjunto de ponderadores 
pré-definidos pela entidade de supervisão (baseado em 
recomendações do Basileia II).

Os requisitos de capital para o Risco de Contraparte, através do 
método padrão, a 31 de Dezembro de 2021, totalizaram cerca 
de 1,870,728 milhares de Meticais, um aumento de 28.52% 
face ao período anterior.

2021Activos ponderados pelo risco 2019

Instituições de Crédito 1,870,728

2020

1,337,148 864,585

(Valores em milhares de Meticais)

Tabela 3: Risco de Contraparte

(Valores em milhares de Meticais)

31-12-2021
MZN

31-12-2020
MZN

Fundos Próprios

Fundos Próprios de Bases 
Princípais (Core Tier I)

Fundos Próprios Complementares
(Tier II) 

Fundos Próprios de Base (Tier I)

Elementos a deduzir

Total dos riscos

Risco da Contraparte (metódo 
padrão)

Instituições de Crédito

Risco de Mercado

Risco Operacional

Rácios

Fundos Próprios de Bases 
Princípais (Core Tier I)

Fundos Próprios de Base (Tier I)

Fundos Próprios Complementares 
(Tier II)

Solvabilidade

2,438,465

2,588,674

-
-

(150,209)

2,461,412

 -

1,870,728

 -

590,684

99%

99%

0%

99%

418,820

666,323

-
-

 (247,503)

1,767,466

-

1,337,148

-

430,298

24%

24%

0%

24%

Tabela 9: Risco da Taxa de Juro na Vodafone M-Pesa

31-12-2021 31-12-2020

Impacto acumulado dos 
instrumentos sensiveís à 
taxa de juro

424,955 2,639

Fundos Próprios 2,438,465 418,820

Impacto nos Capitais 

Próprios
17,43% 0.63%

(Valores em milhares de Meticais)

3.2 Risco de Mercado

A Vodafone M-Pesa não está exposta ao risco cambial nas suas 
posições de Balanço (Activo e Passivo). 

No entanto ao nível operacional e uma vez que os 
gastos, nomeadamente os tecnológicos, são incorridos 
principalmente em moeda estrangeira, a volatilidade da taxa 
de câmbio pode impactar os gastos estimados relacionados 
com tal suporte. No entanto o impacto disto é mínimo.

Os orçamentos anuais de despesas operacionais são 
preparados e aprovados pelo Conselho com antecedência e, a 
cada trimestre, o Conselho analisa o desempenho financeiro 
da Empresa para garantir que esteja operando de forma 
lucrativa e que possa continuar a operar e atender às suas 
despesas operacionais, incluindo em moeda estrangeira.

O impacto é, no entanto, mínimo. A tabela abaixo mostra que 
a exposição máxima que a Empresa tinha em 31 de Dezembro 
de 2021 é de 2,8%, isto está abaixo do limite do sector de 
serviços financeiros de 10% que é o máximo aceitável.

3.3 Risco Operacional

No método do indicador básico do risco operacional, a base 
de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de 
risco operacional corresponde a 15% da média aritmética dos 
últimos três anos do indicador relevante anual, se o mesmo 
for positivo. 

O indicador relevante é o resultado da soma da margem 
líquida de juros com outras receitas líquidas (comissões), 
numa base anual.

Os resultados obtidos pela Vodafone M-Pesa no final de três 
anos de operação foram:

4.2 Exposição Bruta ao Risco de Contraparte

De seguida apresenta-se o detalhe dos elementos sujeitos 
a risco de contraparte com referência a 31 de Dezembro de 
2021: 

Tabela 4: Risco de Mercado

Montante em 
Moeda estrangeira

Moeda Montante em
Moeda local

ZAR
EURO
USD

30,741
-
-

122,713
-
-

122,7139

2,8%Percentagem do património
líquido do M-Pesa

Considerando que o ponto II da parte 1 do Anexo I do Aviso 
nº 12/GBM/2013 de 31 de Dezembro, menciona que 
em “…caso, para um dado ano, a soma da margem líquida de 
juros com outras receitas líquidas seja negativa ou igual a zero, 
esse valor não deve ser tido em conta no cálculo da média dos 
últimos três anos, quer no numerador quer no denominador”.

3.4 Rácio de Solvabilidade

Apresenta-se o rácio de solvabilidade de acordo com os 
requisitos do Aviso nº 16/GBM/2017 de 31 de Dezembro 
que determina que o valor do rácio de solvabilidade de 
Outras Instituições Financeiras não deve ser inferior a 8%. 

Tabela 5: Indicador Relevante

2021 2020 2019

Juros e rendimentos
similares 

 - -  - 

Juros e encargos 
similares

 -  -  - 

Margem Financeira  - -  - 

Rendimentos com 
serviços e comissões

(7,342,667)

2,208,246

(5,134,421)

(5,134,421) 

5,344,845

(1,657,134)

3,687,711

3,687,711 

4,374,628

(1,378,653)

2,995,975

2,995,975 

Encargos com serviços 
e comissões

Resultado Líquido de 

serviços e comissões
 

Indicador Relevante  

(Valores em milhares de Meticais)

5. Mitigação do Risco de Contraparte

5.1 Gestão do Risco de Contraparte

No que respeita à gestão do risco de contraparte, a Empresa 
adopta a política de apenas negociar com contrapartes 
idóneas e obter garantias suficientes, se for o caso, como 
forma de mitigar o risco de perda financeira por insolvência 
de contrapartes. A empresa também protege os fundos 
fiduciários com seguro e a cobertura efectiva real é de 72%.

Quando disponível, a Empresa utiliza as agências de rating 
para obter informações adicionais necessárias à avaliação 
da contraparte. A Empresa negocia apenas com bancos 
cuja classificação seja equivalente a grau de investimento 
ou superior. Nos casos de impossibilidade por parte das 
agências de rating, a Vodafone M-Pesa utiliza informação 
financeira publicada e registos comerciais para avaliar as 
suas contrapartes. Após a atribuição dos ratings, eles são 
monitorados periodicamente. Os valores agregados das 
operações concluídas são distribuídos entre as contrapartes 
aprovadas e a exposição das aplicações é controlada por 
limites estabelecidos para cada contraparte, cuja aprovação 
e revisão é da responsabilidade do Departamento Financeiro.

Os fundos da Empresa são mantidos em instituições financeiras 
de alta qualidade de crédito e confiança. Os principais activos 
financeiros da Vodafone M-Pesa são os depositos bancários e 
outras contas a receber. 

6. Risco de Mercado

Define-se por risco de mercado a possibilidade de impactos 
negativos nos resultados ou no capital provocados devido a 
alterações adversas nas taxas de juro, câmbio, preço das ações 
e commodities.

6.1 Risco da taxa de câmbio

Risco da taxa de câmbio é a possibilidade de perdas de capital 
resultante de movimentos adversos nas taxas de câmbio. O 
risco é provocado por alterações no preço de instrumentos 
que correspondem a posições abertas em moeda estrangeira 
ou pela alteração da posição competitiva da Instituição 
resultante das variações significativas das taxas de câmbio.

Conforme ilustrado na secção 3.2, a exposição cambial 
máxima da Empresa em 31 de Dezembro era de 2.8% do seu 
património líquido total. Isso está confortavelmente dentro 
do máximo de 10% aceitável de acordo com os padrões do 
sector financeiro.

7. Risco Operacional

Define-se por risco operacional a possibilidade de impactos 
negativos nos resultados ou capital, resultantes da falha 
de análise, processamento ou liquidacção das operações, 
actividades fraudulentas, falha por parte do recurso ao serviço 
de outsourcing, insuficiência ou inadequacção de recursos 
humanos e falha na operacionalidade de infra-estrutura.

A Vodafone M-Pesa monitora continuamente o risco 
operacional ao longo do ano. Este monitoramento abrange 
a gestão de continuidade de negócios, informações de risco, 
área jurídica, AML & Fraud e governança do risco operacional 
a todos os níveis. A Instituição recorre a metodologias 
e ferramentas com vista a identificar e avaliar os riscos 
operacionais e assim determinar possíveis alternativas para 

mitigação do risco operacional. O assessment de risco 
operacional é feito, pelo menos, uma vez por ano por meio 
de auditorias internas conduzidas pela função de auditoria 
interna do Grupo.

Para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a 
cobertura do risco operacional, a Instituição aplica o método 
de indicador básico (BIA), de acordo com o previsto no Aviso 
nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique.

8. Participações Patrimoniais

A 31 de Dezembro de 2021 a Vodafone M-Pesa não possui 
participações patrimoniais.

9. Risco de Taxa de Juro

O risco da taxa de juro refere-se ao risco da flutuação do 
justo valor dos fluxos de um instrumento financeiro devido 
a alterações nas taxas de juros de mercado, por via de 
desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação 
das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as 
taxas das opções embutidas ou instrumentos financeiros dos 
elementos extrapatrimoniais.
Apresenta-se o modelo “Risco de Taxa de Juro” que considera 
os impactos decorrentes do choque de 200 P.B. (+-), conforme 
o reporte mensal do Banco de Moçambique:

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Pague Salários
com M-Pesa
e já está
Pague salários através do M-Pesa,
a qualquer hora, de forma fácil,
rápida e segura.

Para mais informações contacte M-Pesa.Business@vm.co.mz
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RELATÓRIO & CONTAS 2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS 
ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das 

Demonstrações financeiras da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pensões 

S.A. que compreendem o Demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 

2021, e a Demonstação de lucros e projuizos e outro rendimento integral, a Demons-

tração das alterações dos capitais próprios e a Demonstração dos 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, de acor-

do com as Normas Internacionais do Relato Financeiro, conforme exigido pelos regula-

mentos emitidos pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.

Os administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno 

relevante para a preparação e apresentação apropriada destas Demonstrações finan-

ceiras que estejam isentas de distorções materialmente relevantes,  quer devidas por  

fraude, quer a erro, e pela manutenção de registos contabilísticos adequados e um sis-

tema de gestão de risco eficaz, bem como a conformidade com as leis e regulamentos 

vigentes na República de Moçambique.

Os administradores fizeram uma avaliação para determinar se a empresa tem capaci-

dade para continuar a operar com a devida observância do principio da continuidade, 

e não têm motivos para duvidar da capacidade da entidade poder continuar a operar 

segundo esse princípio, no próximo ano.

O auditor é responsável por reportar sobre se as Demonstrações financeiras estão apre-

sentadas de forma verdadeira e apropriada em conformidade de acordo com as Nor-

mas Internacionais do Relato Financeiro, conforme exigido pelos regulamentos emiti-

dos pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações financeiras da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pen-

sões S.A. conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho 

de Administração em 16 de Fevereiro de 2022 e vão assinadas em seu nome, por:

William le Roux
Presidente do Conselho de Administração

Agnaldo Mavera
Director Executivo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PROJUIZOS E OUTRO 
RENDIMENTO INTEGRAL PARA O EXERCÍCIO FINDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores expressos em Meticais

Notas 2021 2020

Vendas de serviços 5 24 716 290 22 795 065

Subcontratantes 6 (24 716 290) (22 795 065)

Fornecimentos e serviços terceiros 7 (9 467 852) (2 510 284)

Prejuízo antes de impostos (9 467 852) (2 510 284)

Receita financeira 8 4 602 177 -

Prejuízo antes de impostos (4 865 675) (2 510 284)

Imposto sobre o rendimento 9 (591 125) (100 000)

Prejuízo líquidos do ano (5 456 800) (2 610 284)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA  
À 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores expressos em Meticais

Activo Notas 2021 2020

Activos não correntes

Activos intangíveis 10 9 244 109 -

Activos correntes 

Contas a receber e outras contas a receber 11 7 488 620 -

Investimento em depósitos a prazo 12 69 171 556 -

Investimentos em bilhetes do tesouro 13 161 121 795 -

Caixa e equivalentes de caixa 14 2 907 701 3 750 000

Total activos correntes 240 689 672 3 750 000

Total activos 249 933 781 3 750 000

Capital próprio e Passivos 

Capital próprio 

Capital social 15 229 190 000 3 750 000

Resultados acumuladas (10 011 900) (4 655 100)

Total do capital próprio 219 178 100 (905 100)

Passivos correntes 

Contas a pagar e outras 16 2 302 959 -

Partes relacionadas a pagar 17 28 452 721 4 655 100

Total dos passivos 30 755 681 4 655 100

Total do capital próprio e dos passivos 249 933 781 3 750 000

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Capital social
Resultados 

acumulados
Total do 

capital próprio

MT MT MT

Saldo em 1 de Janeiro de 2020 3 750 000 (2 044 816) 1 705 184

Prejuízo antes líquido do período - (2 610 284) (2 610 284)

Saldo em 31 de Dezembro de 
2020

3 750 000 (4 655 100) (905 100)

Reversão de imposto fiscais - 100 000 100 000

Aumento de capital 225 440 000 - 225 440 000

Prejuízo liquido do periodo - (5 456 800) (5 456 800)

Saldo em 31 de Dezembro de 
2021

229 190 000 (10 011 900) 219 178 100

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas 2021 2020

Fluxos de caixa das actividades 
operacionais 
Prejuízo antes do imposto (4 865 675) (2 510 284)

Ajustamentos relativos a:-

Reversão de imposto fiscais 100 000 -

Alterações do capital circulantes

- Contas a receber e outras contas a 

receber

(7 488 620) -

- Contas a pagar e outras 23 797 622 2 610 283

- Partes relacionadas a pagar 2 302 959 -

Caixa líquido das atividades 
operacionais

13 846 286 100 000

Impostos sobre o rendimento pagos (591 125) (100 000)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
operacionais

13 255 162 -

Fluxos de caixa das actividades de 
investimento
Aquisição de activos intangíveis 10 (9 244 109) -

Investimento em depósitos a prazo 12 (69 171 556) -

Investimentos em bilhetes do tesouro 13 (161 121 795) -

Caixa líquido utilizado em actividades 
de investimento

(239 537 461) -

Fluxos de caixa das actividades  
de financiamento
Aumento de capital 15 225 440 000 -

Caixa líquido das actividades de 
financiamento

225 440 000 -

Redução líquida em caixa e 
equivalentes de caixa

(842 299) -

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 3 750 000 3 750 000

Caixa e equivalentes de caixa no final  
do ano 

14 2 907 701 3 750 000

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS PARA AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Nota introdutória

A Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A. (doravante também de-

signada por Sociedade Gestora) encontra-se registada no Instituto de Supervisão de Se-

guros de Moçambique e obteve a licença para o exercício da sua actividade em Outubro de 
2011, de acordo com o que estabelece o Decreto nº. 25/2009 do Regulamento da Cons-

tituição e Gestão dos Fundos de Pensões, no âmbito da segurança social complementar.

A Sociedade Gestora foi criada exclusivamente para gerir e administrar o Fundo de Pen-

sões Fechado dos Trabalhadores do Standard Bank, S.A. (Fundo) nos termos constantes 

do respectivo contrato de gestão. A actividade operacional da Sociedade Gestora teve 
início a 1 de Janeiro de 2017. Posteriormente, no início de 2021, a entidade obteve uma 

licença para alargar o âmbito das suas actividades e gerir outros fundos de pensões para 
além do fundo Standard Bank, S.A.

A Administração da Sociedade Gestora nomeou a Sanlam Moçambique Vida Companhia 

de Seguros, S. A. como entidade gestora, mais concretamente para a gestão administrati-
va e gestão dos investimentos do Fundo.

2. Base de preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Interna-

cionais do Relato Financeiro, conforme exigido pelos regulamentos emitidos pelo Instituto 

de Supervisão de Seguros de Moçambique, aprovado pelo Decreto n.º 70/2009 de 22 de 
Dezembro, e no pressuposto da continuidade das operações.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade de acordo com as Normas 
Internacionais do Relato Financeiro, conforme exigido pelos regulamentos emitidos pelo 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique requer o uso de estimativas, pressu-
postos e julgamentos críticos no processo de determinação das políticas contabilísticas 

adoptadas pela Sociedade Gestora, que têm impacto significativo no valor contabilístico 

dos activos e passivos assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas se basearem na melhor experiência do Conselho de Admi-

nistração, e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e acções correntes e 
futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade ou em que os 
pressupostos e as estimativas são significativos para as demonstrações financeiras estão 

apresentadas na nota 4.
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3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade Gestora estão mensu-
rados na moeda do ambiente económico em que a mesma opera, designada por moeda 
funcional, que é o Metical. O Metical é também a moeda de apresentação destas Demons-
trações financeiras.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica caixa e bancos inclui os depósitos bancários no Standard Bank Sociedade Ges-
tora do Fundo de Pensões, S.A., com liquidez elevada e maturidades até 6 meses.

3.3. Fornecedores e outras contas a pagar

As outras contas a pagar são consideradas passivos correntes da Sociedade Gestora e 
representam os montantes a pagar ao terceiros.

3.4 Custos e proveitos

Os custos e proveitos são registados no período a que se referem, independentemente 
do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especia-
lização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os corres-
pondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem 
como tal.

3.5 Imposto sobre o rendimento

O imposto sabre o rendimento do período compreende o imposto corrente.

O imposto sobre o rendimento e registado na demonstração dos resultados, excepto 
quando está relacionado com itens que sejam reconhecidos directamente nos capitais 
próprios. O valor de imposto corrente a pagar e determinado com base no resultado antes 
de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor.

3.6. Partes relacionadas 

As partes são consideradas relacionadas se uma parte tiver a capacidade, direta ou indireta, de 
controlar a outra parte ou exercer influência significativa sobre a outra parte na tomada de deci-
sões financeiras e operacionais. As partes também são consideradas relacionadas se estiverem 
sujeitas a controle comum ou influência significativa comum.

Todos os montantes devidos por ou a empresas do grupo são quirografários, isentos de juros e 
não estão sujeitos a prazos fixos de reembolso. Os valores contábeis dos valores devidos por ou 
a empresas do grupo aproximam-se de seus valores justos.

3.7.  Activos intangíveis

Os softwares adquiridos pela Entidade e com vida útil definida são mensurados pelo custo me-
nos amortização acumulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Todos os 
demais gastos são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

Despesas subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados apenas quando aumentam os benefícios económi-
cos futuros incorporados ao activo específico ao qual se relacionam.

Amortização

A amortização é calculada sobre o custo do activo, ou outro valor que substitua o custo, menos 
seu valor residual.

A amortização é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo da vida útil estimada 
dos activos intangíveis, exceto o ágio, a partir da data em que estão disponíveis para uso, uma 
vez que reflete o padrão de consumo esperado da economia futura. benefícios incorporados ao 
activo. As vidas úteis estimadas para os períodos corrente e comparativo são as seguintes:

Software     5 anos

Os métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revisados a cada encerramento 
de exercício e ajustados se apropriado. 

3.8. Rédito

A receita compreende valores cobrados ao fundo de pensão do Standard Bank S.A. por serviços 
prestados.

A receita é reconhecida quando for provável que os benefícios económicos fluirão para a Entida-
de e quando a receita puder ser mensurada com segurança.

A receita é reconhecida nas seguintes bases:

•  Para comissões de administração, a entidade gestora cobra mensalmente uma comissão de 
administração correspondente a MT 225 por participante do Fundo de Pensões dos Funcioná-
rios do Standard Bank;

•  Pelas comissões de investimento, a entidade gestora cobra mensalmente uma comissão de 
investimento correspondente a 0,70% por ano do total dos activos investidos em Moçambi-
que e 1,00% por ano do total dos activos investidos no estrangeiro a pagar ao gestor do fundo 
de investimento. O valor de mercado dos activos do fundo é determinado de acordo com a 
política de avaliação de investimento do Gestor de Investimentos.

•  para a receita de juros, proporcionalmente ao tempo, levando em consideração o principal em 
aberto e a taxa de juros efetiva aplicável.

4 Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Sociedade 
Gestora são continuamente avaliadas e representam a melhor estimativa do Conselho 
de Administração à data de cada relato tendo em conta a experiência acumulada e as 
expectativas sobre eventos futuros que se acreditam serem razoáveis nas circunstâncias 
em causa. O Conselho de Administração considera que não existem estimativas e julga-
mentos significativos a 31 de Dezembro de 2021.

5. Vendas de serviços

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Honórarios de administração 2 881 350 2 819 700

Honórarios de gestão de investimentos 21 834 940 19 975 365

24 716 290 22 795 065

Esta rubrica inclui os serviços administrativos e de gestão de investimentos prestados 
pela entidade Gestora ao fundo de pensões dos Colaboradores do Standard Bank Mo-
çambique SA durante o ano.

6. Subcontratantes

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Honórarios de administração 2 881 350 2 819 700

Honórarios de gestão de investimentos 21 834 940 19 975 365

24 716 290 22 795 065

Refere-se a comissões administrativas e de gestão de investimentos pagas pelo Fundo 
à Sanlam Moçambique Vida Companhia de Seguros, S.A. como entidade gestora, pelos 
serviços administrativos e de gestão de investimentos durante o ano.

7. Fornecimentos e serviços terceiros

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Despesas de consultoria 1 077 300 1 077 300

Honorários conselho fiscal 377 140 449 046

Despesas auditoria externa 464 516 553 082

Estorno de acréscimos (1 441 690) -

Equipamento do escritório - 159 720

Gastos com comunicações - 4 414

Água e electricidade - 10 052

Material de escritório - 79 860

Rendas e alugueres - 176 810

477 266 2 510 284

8. Receita financeira

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Juros de bilhetes do tesouro 4 089 341 -

Juros de depósitos a prazo 1 537 406 -

Perda por imparidade em investimentos finan-
ceiros

(816 984) -

Custos de serviços bancários (207 587) -

4 602 177 -
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9. Imposto sobre o rendimentos

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Prejuízo antes de impostos (4 865 675) (2 510 284)

Prejuízo fiscal (4 865 675) (2 510 284)

Matéria colectável (4 865 675) (2 510 284)

Pagamento especial por conta 100 000 100 000

Retenção de imposto retido na fonte 491 125 -

591 125 100 000

O valor de imposto sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2021 é referente ao paga-

mento especial por conta. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, a Sociedade 
Gestora incorreu num prejuízo fiscal no montante de 4 865 675 meticais (2 510 284 meti-

cais em 2020) e não foram reconhecidos impostos diferidos activos relativos a estes pre-

juízos fiscais porque é incerta a sua recuperação durante o período de cinco anos previsto 
na legislação fiscal.

10. Activo intangível

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Custo

Saldo em 1º de Janeiro - -

Adição 9 244 109 -

Saldo em 31 de Dezembro 9 244 109 -

Amortização

Saldo em 1º de Janeiro - -

Amortização do período - -

Saldo em 31 de Dezembro - -

Montante escriturado - -

Em 31 de dezembro 9 244 109 -

11. Contas a receber e outras contas a receber

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Subsídios pré-pagos 7 388 620 -

Imposto antecipado pago 100 000 -

7 488 620 -

12. Investimento em depósitos a prazo

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Standard Bank depósitos a prazo – Vencimento 

5 de Abril de 2022 à 9.4900% pa

68 757 000 -

Valor bruto antes de imparidades 68 757 000 -

Juros acumulados a receber 446 920 -

Imparidade no depósito a prazo (32 364) -

Montante escriturado 69 171 556 -

13. Investimentos em bilhetes do tesouro

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Banco de Moçambique - bilhetes do tesouro  

<91 Dias no 13.3700% por ano

99 682 221 -

Banco de Moçambique - bilhetes do tesouro  

182 Dias no 13.3500% por ano

59 999 990 -

Valor bruto antes de imparidades 159 682 210 -

Juros acumulados a receber 2 224 205 -

Imparidade nos bilhetes de tesouro (784 620) -

Montante escriturado 161 121 795 -

14. Caixa e equivalentes de Caixa

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Depósitos em instituições financeiras nacionais 2 907 701 3 750 000

2 907 701 3 750 000

15. Capital social

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Autorizado

458 380 / 7 500 acções ordinárias de MT 500 cada 229 190 000 3 750 000

Emitido e pago integralmente

458 380 / 7 500 acções ordinárias de MT 500 cada 229 190 000 3 750 000

O capital social é detido na totalidade pelo Standard Bank S.A., encontra-se integralmente 

subscrito e realizado em dinheiro.

16. Contas a pagar e outras

31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Pagamento de férias 514 962 -

Contribuição do fundo de pensão 226 276 -

IRPS 623 023 -

Contribuição para assistência médica 97 042 -

Despesas acumuladas 841 656 -

2 302 959 -

17. Partes relacionadas a pagar

31 de Dezembro

2021 2020

Standard Bank, SA 28 452 721 4 655 100

28 452 721 4 655 100

O valor a pagar ao Standard Bank, S.A. está relacionado com o pagamento de despe-
sas que o Banco efectua em nome da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de 

Pensões, S.A.. A Sociedade conta com o total apoio do único accionista que tem vindo a 

financiar os custos de estrutura e as despesas correntes.

18. Transacções com partes relacionadas

Remuneração do Conselho de Administração

O Conselho de Administração foi considerado o único elemento chave da Administração 

da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.. No exercício findo em 
31 de Dezembro de 2021, não foram pagos honorários de administração ao Conselho de 

Administração. A política do Grupo não permite que membros da equipa que fazem parte 

dos Conselhos do grupo recebam honorários do Conselho.

Saldos e transacções com partes relacionadas

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Standard Bank So-
ciedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A. efectuou transacções com o Standard Bank, 

S.A., relativas à cedência de espaço, mobiliário e material de escritório destinados ao 

funcionamento da Sociedade Gestora. Estas transacções deram origem a saldos e resu-
mem-se da seguinte forma:
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31 de Dezembro

2021 2020

MT MT

Partes relacionadas

Standard Bank, S.A. 28 452 721 4 655 100

Honórarios de administração 2 881 350 2 819 700

Honórarios de gestão de investimentos 21 834 940 19 975 365

24 716 290 22 795 065

Caixa e equivalentes de caixa detidos  
com o Standard Bank S.A.

2 907 701 3 750 000

Investimento em depósitos a prazo detidos  
no Standard Bank S.A.

69 171 556 -

72 079 257 3 750 000

19. Gestão do risco - Objectivos, politicas e processos

As actividades da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A. expõem-
-na a riscos financeiros de diversa ordem e também incluem a análise, avaliação, aceita-
ção e gestão de certo grau de risco ou combinação de riscos. É essencial assumir riscos 
e os riscos de carácter operacional são uma consequência inevitável do exercício da acti-
vidade.

O objectivo da Sociedade Gestora é o de atingir um equilíbrio adequado entre o retorno e 
o risco e minimizar os efeitos potencialmente adversos que possam afectar o seu desem-
penho financeiro. Pela sua natureza, as actividades da Sociedade Gestora estão unica-
mente relacionadas com a gestão do fundo de pensões do Standard Bank.

As políticas de gestão de risco implementadas pela Sociedade Gestora foram desenvol-
vidas no sentido de permitir a identificação e a análise dos riscos, a definição de limites 
e controlos de risco apropriados e a supervisão dos riscos e grau de adesão aos limites 
fixados mediante a implementação de sistemas de informação fiáveis e actualizados.

A Sociedade Gestora revê periodicamente as suas políticas de gestão de risco, assim 
como os sistemas implementados, e considera as alterações ocorridas no mercado, nos 
produtos e nas práticas de boa governação emergentes. À data de 31 de Dezembro de 
2021 e 2020, o Conselho de Administração considera que a Sociedade Gestora se encon-
tra exposta ao risco de liquidez e risco de crédito.

20. Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco da Standard Bank Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, 
S.A. não ter capacidade financeira para satisfazer os compromissos associados aos ins-
trumentos financeiros quando estes vencem. Para limitar este risco, a Administração con-
ta com o total apoio do único accionista, o Standard Bank, que tem vindo a financiar os 
custos de estrutura.

21. Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de incorrer numa perda pelo facto de as contrapartes e outros 
devedores não cumprirem com as suas obrigações. Para limitar este risco, a Administra-
ção mantém os seus depósitos no Standard Bank.

22. Risco operacional

O risco operacional é o risco derivado de falhas de processos, pessoas e/ou sistemas in-
ternos, resultando em perdas financeiras e/ou de reputação. O risco operacional é ineren-
te as actividades normais da sociedade, sendo que as normas e políticas implementadas 
não visam a sua eliminação mas sim adopção de práticas adequadas a sua gestão e a sua 
redução ao nível aceitável dentro da organização.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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