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SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

A PRODUÇÃO do ouro poderá 
atingir uma tonelada este ano, 
valor considerado recorde no 
país.

A eficácia demonstrada pe-
las actividades de rastreio da 
produção nos locais de mine-
ração e a entrada em funciona-
mento de uma nova planta de 
processamento fazem acreditar 
que as metas fixadas para este 
ano possam ser ultrapassadas.

O Plano Económico e Social 
para 2022 fixa como meta cer-
ca de 815 quilogramas, mas a 
Unidade de Gestão do Processo 
Kimberley fala de se alcançar 
cerca de uma tonelada.

Em declaração ao “Notí-
cias”, Castro Elias, secretário 
executivo da Unidade de Ges-
tão do Processo Kimberley no 
Ministério dos Recursos Mine-
rais e Energia, revelou que no 
primeiro semestre foram pro-
duzidos 543 quilos, o que re-
presenta cerca de 77 por cento 
da meta planificada pelo PES.

Castro Elias ressalvou que 
esta tendência nos níveis de 
produção do ouro vem se re-
gistando desde finais de 2020, 

quando a sua instituição ini-
ciou com as actividades de ras-
treio a partir dos locais de mi-
neração e exportação.

“É preciso entender que o 
aumento da produção aqui re-
ferenciado não significa a aber-
tura de novas minas, porque 
as previstas para abrir este ano 
ainda não entraram em opera-
ção”, referiu.

Castro Elias revelou que 
apenas em Setembro deste ano 
é que vai entrar em funcio-
namento uma nova planta de 
processamento no distrito de 
Manica, na província do mes-
mo nome. 

“Acreditamos que esta 
(planta) vai trazer uma outra 
dinâmica na produção, contri-
buindo para que se ultrapasse 
em larga escala uma tonelada 
de ouro”, previu. 

Indicou que esta vai produ-
zir cerca de 100 quilos por mês 
quando estiver na sua capa-
cidade máxima. Entretanto, a 
expectativa é que na fase inicial 
a unidade processe cerca de 50 
quilos por mês, o que equivale-
rá a cerca de 200 ou 250 quilos 

até ao final do ano.
“É preciso clarificar que o 

rastreio que é feito pela Uni-
dade de Gestão do Processo 
Kimberley, Metais Preciosos 
e Gemas não é só em Manica, 
mas também noutras provín-
cias. Também registamos com 
satisfação dados de produção 
de ouro na província de Nam-
pula. Com o trabalho que está 
a ser feito no terreno vimos 
que em cerca de 90 por cento 
dos distritos desta província 
há produção de ouro. Em Cabo 
Delgado também há produção 
de ouro e estamos a registar. 
Em Tete há muita produção de 
ouro”, referiu castro Elias.

Neste momento, segundo 
a fonte, o desafio é capacitar 
as equipas técnicas que fazem 
o rastreio nas províncias para
que o registo da produção e
o pagamento dos respectivos
impostos e outras taxas espe-
cíficas possa acontecer, com
o objectivo de fazer com que a
extracção desses recursos mi-
nerais beneficie o país e as co-
munidades das zonas onde são
retirados.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, desafiou ontem os 
criadores a introduzi-
rem práticas moder-

nas de criação de gado, como 
estratégias para a produção de 
carne de qualidade.

O repto do Chefe do Estado 
foi lançado na inauguração do 
matadouro industrial da Cane-
food, uma das maiores e mais 
modernas unidades de abate 
e processamento industrial de 

carnes do país e do Continente 
Africano. 

Segundo Nyusi, apostar em 
espaços de dimensões redu-
zidas para pastagens, onde os 
animais não percorrem longas 
distâncias, ajudará os criadores 
a obterem resultados acima da 
média, garantindo que o seu 
produto responda a padrões 
internacionais.

Orçado em seis milhões de 
dólares, o empreendimento 
está equipado com tecnologia 

de ponta e tem capacidade para 
abate de 200 bovinos e 500 pe-
quenos ruminantes em turnos 
de oito horas.

As características desta in-
fra-estrutura respondem aos 
mais altos padrões de satis-
fação internacional no abate, 
processamento e conservação 
de carnes, colocando o país 
como referência na produção 
de carnes vermelhas de quali-
dade.

Empregando mais de 500 

trabalhadores, o empreendi-
mento, cuja construção ar-
rancou em 2019, tem em vista 
responder à demanda de car-
nes, tanto na província de Tete 
como de outros pontos do país.

O matadouro responde 
ainda aos mais altos padrões 
de sustentabilidade ambiental, 
estando dotado de um sistema 
de tratamento de águas resi-
duais, permitindo o seu rea-
proveitamento.

Na ocasião, Filipe Nyusi 

EXPLORAÇÃO DE CARNE DE QUALIDADE

Nyusi desafia
criadores a inovar

Nyusi inaugurou em Tete uma das maiores e modernas unidades de processamento de carnes de África
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observou que a infra-estrutu-
ra vai contribuir para eliminar 
os abates indiscriminados de 
animais na rua e em condições 
sanitárias não apropriadas, 
práticas que constituem um 
atentado à saúde pública.

Assim, o Chefe do Estado 
disse ser expectativa do Go-
verno que a infra-estrutura 
desempenhe um papel dina-
mizador do sector pecuário no 
país, que detém um efectivo de 
2.2 milhões de cabeças de gado 
bovino. E a província de Tete se 
destaca com 16 por cento deste 
efectivo e ainda explora o po-
tencial nacional de pequenos 
ruminantes, com 4.9 milhões 
de ovinos e caprinos. 

Segundo Nyusi, a inaugura-
ção desta unidade de produção 
de carnes ocorre numa altura 
em que o sector agro-pecuário 
está a registar um significativo 
desenvolvimento. Para ilustrar 
a sua apreciação, assinalou que 
em 2021 o sector cresceu nove 
por cento, impulsionado pelo 
crescimento da produção de 
carnes vermelhas, que foi de 14 
por cento, de um universo de 21 
mil toneladas alcançadas.

O Presidente da República 
explicou que este novo para-
digma é igualmente animado 
pelo crescimento da produção 
de vacinas a nível nacional e à 
cobertura da vacinação, bem 
como da introdução das medi-
das de maneio e transporte do 
efectivo animal, para além de 
produtos e sub-produtos den-
tro do território nacional.

Produção de ouro pode
atingir níveis históricos

Governo procura melhorar 
saúde ocular da população

O GOVERNO continua a buscar parcerias para 
alargar as infra-estruturas de saúde com vista a 
melhorar a prestação de cuidados oculares da po-
pulação moçambicana. 

A garantia foi dada ontem, em Maputo, pelo 
Ministro da Saúde (MISAU), Armindo Tiago, na 
cerimónia de inauguração das novas instalações 
do Hospital do Olho Dr. Agarwals, uma iniciativa 
do sector privado.

Na ocasião, disse que o MISAU, através do De-
partamento de Assistência Médica Especializada, 
tem como missão promover a saúde ocular em 
Moçambique, com vista a dar a cada moçambi-
cano o direito à visão e reduzir a cegueira evitável.

“Temos a consciência de que o estado só por 
si não pode cumprir o desiderato de promover e 
prover mais e melhores cuidados de saúde à po-
pulação. Neste contexto, haverá sempre a ne-
cessidade de parcerias público-privadas, que são 
uma extensão do que o Governo vem fazendo”, 

explicou. 
Apontou igualmente que o mundo atraves-

sa momentos em que a saúde está a se converter 
num bem de consumo apreciado e obrigatório, 
numa escala cada vez maior e globalizada, com 
técnicas avançadas, rumo à prevenção, diagnós-
tico e tratamento de doenças.

“O uso de tecnologias modernas e inovadoras, 
como a qualidade na formação de profissionais na 
área de Oftalmologia, tem contribuído para a me-
lhoria das pessoas com doenças oculares, o que 
alivia e diminui a pressão exercida sobre as uni-
dades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde”, 
referiu. Por sua vez, a directora clínica do Hospital 
do Olho, Amélia Buque, destacou que o uso de 
técnicas inovadoras na cirurgia a cataratas tem 
contribuído para a rápida restituição da visão aos 
pacientes.

O Hospital do Olho funciona desde 2012 em 
Moçambique.

Ministro da Saúde recebendo explicação sobre o funcionamento do equipamento do Hospital de Olho

“Indústria e Comércio” 
lança FACIM-2022

Pespectiva-se aceleração
de investimentos no gás

País com casos suspeitos
de varíola dos macacos

UEM testa cancro
do colo do útero

INS recebe equipamento 
laboratorial

Detido na posse de mais 
de 150 quilos de soruma

O MINISTERIO da Indústria e Comércio procede ao lan-
çamento da 57ª edição da Feira Internacional de Maputo 
(FACIM-2022) e do prémio “Exportador do Ano”. O acto 
terá lugar no dia 11 de Agosto, na cidade de Maputo, e vai 
decorrer sob o lema  “Industrialização: Inovação e Diver-
sificação da Economia Nacional”. O prémio “Exportador 
do Ano” é um concurso anual de premiação das pequenas 
e médias empresas exportadoras nacionais que mais tive-
rem se destacado no ano 2021. A 57ª. edição da FACIM irá 
decorrer de 29 de Agosto a 4 de Setembro de 2022.

O INSTITUTO Nacional de Saúde (INS) recebeu há dias 
equipamento laboratorial para reforçar a sua capacidade 
de diagnóstico e controlo de doenças, com destaque para 
a Covid-19. Trata-se de três aparelhos PCR e respectivos 
insumos, disponibilizados pelo Governo da Noruega atra-
vés da Organização Mundial da Saúde (OMS), avaliados em 
cerca de cinco milhões e quinhentos mil meticais. Segun-
do o director-geral do INS, Ilesh Jani, o equipamento vai 
potenciar os laboratórios de saúde pública recentemente 
estabelecidos em diferentes províncias do país.

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) 
no distrito do Buzi, em Sofala, deteve um indi-
víduo na posse de mais de 150 quilos de cannabis 
sativa, também conhecida por soruma. O detido, 
de 46 anos de idade, é suspeito de ser produtor e 
fornecedor de droga às cidades da Beira e Dondo 
bem como ao distrito de Nhamatanda. Segundo 
a Rádio Moçambique, esta detenção resultou de 
uma denúncia anónima, tal como avança o co-
mandante distrital da PRM no Búzi, Duílio Mabai.

Selecção Nacional no momento da partida para a decisão da eliminatória em Lusaka

CHAN ARGÉLIA-2023

“Mambas” na Zâmbia para decidir eliminatória 

REGINALDO CUMBANA 
em Lusaka

A SELECÇÃO Nacional de Fu-

tebol defronta hoje a sua con-
génere da Zâmbia, no National 
Heroes Stadium, em Lusaka, 
pelas 15.00 horas, em jogo inse-

rido na segunda “mão” da pri-
meira eliminatória de acesso ao 
CHAN Argélia-2023, que come-
çou sem golos em Maputo.

Os rapazes de Chiquinho 
Conde, que chegaram ontem 
por volta das 17.00 horas ao lo-
cal de hospedagem, têm como 
condição, para seguirem em 
frente, vencer o adversário ou 
empatarem com golos, pois um 
empate sem golos levaria ao 
desempate por grandes penali-
dades. Devido à chegada tardia, 
Chiquinho Conde cancelou o 
treino previsto para ontem, que 
seria de reconhecimento do Na-
tional Heroes Stadium, mas essa 
contrariedade não abala o grupo 
de trabalho, pois continua foca-
do na transição para a próxima 
eliminatória.

O técnico não se referiu ao 
onze que vai descer ao relvado, 
mas afirmou que pelo menos 
três alterações serão feitas, uma 
em cada sector. 

O jogo vai ser dirigido por 
um trio proveniente de Ango-

la, chefiado por José Chitumba, 
que terá como auxiliares Evanil-
do Martins e Estanislau Prata. O 
4° árbitro, também angolano, 
chama-se António Dungula. 
O comissário do jogo, por seu 
turno, será Sinon Georges, das 
Ilhas Seychelles.

De recordar que, diferente-
mente do CAN, em que as selec-
ções podem convocar jogadores 
que actuam no estrangeiro, o 
CHAN é reservado apenas a jo-
gadores que militam nos cam-
peonatos domésticos.

Refira-se que os “Mambas” 
foram recebidos no Aeroporto 
Kenneth Kaunda pela equipa do 
Alto-Comissariado de Moçam-
bique, chefiada pela dirigente 
máxima daquela instituição, 
Mónica Patrício Mussa, que 
desejou boas-vindas e dirigiu 
palavras de encorajamento à 
equipa.
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Click da Semana Tema de Fundo

FEITOS barcos a flutuar, numa primeira impressão, e feitos navios a afundar, numa segunda abor-
dagem, é assim que se vêem os carros nalgumas vias do distrito de Marracuene, província de Ma-
puto. Não são barcos, mas automóveis que não têm alternativa senão mergulhar água abaixo para, 
diante de tantas dificuldades, fazer a vida continuar. Os seus motoristas são parte dos cidadãos in-
conformados que há anos pedem por estradas melhoradas. Entristece-lhes ver o tempo passar com 
as vias de terra batida cuja chuva as deixa “abatidas”. Chover é uma condenação, sempre deixa um 
ou vários rastos, como estes eternizados pelas lentes de Félix Matsinhe, repórter fotográfico desta 
Redacção. Reportou as suas consequências, das quais o facto de a população ter de caminhar vários 
quilómetros a pé por falta de “chapa”, afinal com a estrada sem condições, não há meio de trans-
porte, público ou privado, que aguente. Enfim, já escreveu Mia Couto: “Enquanto a gente sonhar a 
estrada permanecerá viva”.  

O JORNALISMO, no seu contínuo exercício de infor-
mar sobre os acontecimentos do quotidiano, tem de-
nunciado o mau ambiente que caracteriza algumas 
instituições do Estado, por causa de alguns funcioná-
rios que confundem a coisa pública com a privada. 

Estes agentes gerem bens públicos como se fossem 
sua pertença e complicam tudo, acabando por não se 
cumprir com o ditado segundo o qual é preciso dar ao 
César o que é do César.

Deste modo, fica difícil tratar documentos na con-
servatória, por exemplo, porque embora se aceite que a 
papelada pertence ao cidadão, é como se o funcionário 
usasse meios pessoais para satisfazê-lo. Ou seja, parece 
que o trabalhador é o dono dos materiais usados.

O triste neste cenário é que alguns servidores pú-
blicos deixam prevalecer a ideia de que a prestação 
do seu trabalho não passa de mero favor que fazem 
aos cidadãos, o que se nota quando o funcionário cujo 
horário de serviço termina às 15.30 horas, pelo menos 
oficialmente, decide terminar de atender as pessoas até 
pouco depois das 14.00 horas.

Há gente que reclama a respeito disso, mas pare-
ce que as respostas tardam chegar. Aliás, esta semana 
“Conversas ao Sábado” ouviu mesmo a Inspecção Ge-
ral de Administração Pública dizer que vai apertar ain-
da mais os servidores públicos, pois é seu dever atender 
bem todos que se dirigem às repartições do Estado.

Uma das indicações dadas pela Inspecção Geral da 
Administração Pública foi de que será implacável com 

este tipo de fenómenos, tal como não irá tolerar casos 
de corrupção. 

E por falar nisso, numa dessas ocasiões, “Conver-
sas ao Sábado” dirigiu-se a uma instituição pública 
para tratar de um assunto seu. Pelos cálculos, se che-
gasse às 14.00 horas não precisaria de formar fila, pois 
entendia que os que madrugaram teriam sido já aten-
didos. E foi conforme planeou, tendo chegado ao local 
já quase vazio. O atendimento não demorou. Sucede, 
entretanto, que depois do atendimento foi-lhe pedido 
o famigerado “refresco” pela flexibilidade no atendi-
mento, ao que retorquiu torcendo o nariz, ao mesmo 
tempo que perguntava se a factura do dito “refresco” 
seria passada e anexada às demais. Logo, sem factura, 
sem “refresco”. Mesmo diante da sua acutilância, não 
deixou “Conversas ao Sábado” de ficar espantado com 
tamanha ousadia.  Este tipo de situações repete-se em 
vários sectores onde há muita gente pensando ser dona 
das instituições públicas a ponto de menosprezar o ci-
dadão, que é, afinal, a razão da existência do seu em-
prego. Lamentavelmente, quando assim acontece, a 
maioria sai em prejuízo e acaba por não se sentir à von-
tade ao entrar nesses estabelecimentos.

E porque quando falamos de serviços públicos 
contamos com os hospitais. Muitos adiam as suas idas 
àqueles serviços de utilidade pública, temendo mau 
atendimento. Assim, correm riscos de agravar as doen-
ças de que padecem, com prejuízo para a própria saúde 
individual e/colectiva.

“Ofensiva” organizacional
precisa-se no sector público

Chuva deixa 
estrada “abatida”

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

EM KAMUBUKWANA

Cresce produção 
agro-pecuária

A 
PRODUÇÃO agro-pe-
cuária cresceu 20 por 
cento, no primeiro 
semestre do ano, no 
distrito KaMubukwa-

na, na cidade de Maputo, facto 
que vai contribuir para a me-
lhoria da segurança alimentar 
e aumento da renda dos agri-
cultores.

O facto foi avançado, quin-
ta-feira, na visita que o Se-
cretário do Estado na cidade 
de Maputo, Vicente Joaquim, 
efectuou a este distrito muni-
cipal para se inteirar do grau de 

cumprimento do Plano Eco-
nómico e Social (PES-2022).

Vicente Joaquim ficou a 
saber que foram produzidas 
16.529 toneladas de diversas 
culturas, com maior destaque 
para hortícolas, tendo coberto 
uma área total de 1.003 hec-
tares. No mesmo período os 
produtores colocaram no mer-
cado 973 toneladas de frango e 
62.725 dúzias de ovos.

O governante mostrou-se 
satisfeito com as cifras alcan-
çadas, tendo em conta a con-
tribuição do distrito de KaMu-

bukana na disponibilização de 
hortícolas e frangos para a Re-
gião do Grande Maputo.

Nos esforços de protecção 
do efectivo pecuário, foram 
vacinadas 11.527 aves contra a 
Newcastle, um aumento de 16 
por cento se comparado com 
igual período do ano passado, 
em que 9.681 galinhas toma-
ram a vacina. A medida bene-
ficiou 663 criadores, 456 das 
quais mulheres.

No que diz respeito à Edu-
cação, o distrito será reforçado 
com mais 18 salas de aula, com 

a construção da Escola Secun-
dária Mártires de Mbuzine, que 
vai beneficiar cerca de 1.800 
alunos. O estabelecimento de 
ensino, que já está a funcionar, 
parcialmente, e beneficia 1.049 
alunos, terá as obras concluí-
das ainda este ano.

No Distrito Municipal Ka-
mubukwana, Vicente Joaquim 
visitou também o Centro de 
Saúde de Zimpeto, Terceira 
Conservatória de Registos e 
Notariado, direcção de identi-
ficação civil e empreendimen-
tos socioeconómicos.

Produção de hortícolas satisfatória em KaMubukwana

A INSPECÇÃO Nacional de Ac-
tividades Económicas (INAE) 
detectou, recentemente, em 
Maputo, um elevado nível de 
acidez no vinagre da marca 
Ruby branco, o que coloca-o 
impróprio para o consumo hu-
mano.

A detecção resulta de uma 
investigação conjunta, realiza-
da em coordenação com o La-
boratório Nacional de Higiene 
e Alimentos, cujos resultados 
revelaram um nível de 1,7 por 
cento de ácido acético, cifra 
que o torna impróprio para o 
consumo, sendo que a norma 
dita que o mesmo deve variar 
entre quatro e10 por cento.

Tomás Timba, porta-voz da 
INAE, disse que para além do 
elevado nível de ácido acético, 
o produto não tem número de 
lote, nem endereço específico 
de produção, pelo que se sus-
peita que seja fabricado de for-
ma clandestina.

ALERTA INAE

Detectado vinagre 
impróprio para o consumo

“As investigações conti-
nuam, mas sentimos que de-
víamos alertar aos consumido-
res, uma vez que se trata de um 
produto com impacto na saúde 
pública”, disse.

Avançou que para além de 

Maputo, a INAE identificou o 
mesmo produto na província 
de Inhambane. Entretanto, 
não houve retirada do vinagre 
em alusão no mercado, visto 
que ainda decorre a investiga-
ção.

 INAE desaconselha consumo do vinagre Ruby

DOIS indivíduos, de 32 e 45 anos, estão a contas 
com o Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), indiciados no abate e tráfico de cornos de 
rinocerontes, espécies protegidas por lei.

Os indiciados assumem o crime e revelam que 
transportavam as pontas a mando de um familiar 
identificado apenas por Benete, residente na África 
do Sul, e tinham como destino uma das estâncias 
turísticas da capital. 

“Benete trouxe o produto e mandou-me entre-
gar ao seu patrão Paulo. Eu não o conheço, quando 
estava prestes a lhe entregar chegou a Polícia”, con-
tou S. Valoi, um dos suspeitos.

Segundo o porta-voz do SERNIC, na cidade de 
Maputo, Hilário Lole, os dois comparsas foram de-
tidos num dos hotéis da cidade de Maputo, na posse 

de oito pontas de rinoceronte que equivalem a 7,5 
quilogramas, provenientes do Parque Nacional de 
Limpopo, na vila de Mavodze, província de Gaza.

 Lole referiu que a corporação vinha trabalhan-
do há bastante tempo a fim de neutralizar os indiví-
duos que se dedicam à caça furtiva.

“Estes indivíduos traziam as pontas de rinoce-
ronte com o intuito de vender na cidade de Maputo. 
O SERNIC obteve informações que conduziram à 
sua detenção, em colaboração com diversas orga-
nizações que estão preocupadas com estes crimes 
ambientais”, disse. 

O porta-voz apontou ainda que um dos detidos 
tem mandado de captura internacional pela práti-
ca de vários crimes, incluindo o roubo de viaturas e 
tráfico de espécies protegidas. 

Detidos por tráfico
de espécies protegidas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  147/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,82            3,90      3,86
  Botswana             Pula             5,05            5,15      5,10
  eSwatini             Lilangueni       3,82            3,90      3,86
  Mauricias            Rupia            1,42            1,45      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,87            3,94      3,91

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           471,62          481,09    476,36
  Malawi               Kwacha          62,47           63,73     63,10
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,63    168,96

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,23           12,48     12,36
  Canada               Dolar           49,23           50,22     49,73
  China/Offshore       Renminbi         9,37            9,56      9,47
  China                Renminbi         9,38            9,57      9,48
  Dinamarca            Coroa            8,64            8,81      8,73
  Inglaterra           Libra           76,55           78,08     77,32
  Noruega              Coroa            6,51            6,64      6,58
  Suécia               Coroa            6,19            6,32      6,26
  Suíça                Franco          66,06           67,38     66,72
  União Europeia       Euro            64,33           65,62     64,98

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  3,3407100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.756,00000
Venda..............  1.756,51000

                              Maputo,  01.08.2022
(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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Balcão de Atendimento Único da Província de Maputo convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento dos bens 
e serviços seguintes: 

Número do 
Concurso

Objecto de Contratação Data e Hora de Entrega das 
Propostas

Data e Hora de Abertura das 
Propostas

Data e Hora de Visita às 
Instalações

Modalidade de 
Contratação

08/BAÚ/UGEA/2022 Fornecimento de Material de Escritório e 
Consumíveis de Informática 11/8/2022 às 9.00 horas 11/8/2022 às 9.30 horas Não Aplicável Concurso Limitado

09/BAÚ/UGEA/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios e 
Material de Higiene e Limpeza

4/8/2022 às 10.00 horas 4/8/2022 às 10.30 horas Não Aplicável Concurso Por 
Cotações

10/BAÚ/UGEA/2022 Fornecimento de Equipamento 
Informático 11/8/2022 às 11.00 horas 11/8/2022 às 11.30 horas Não Aplicável Concurso Limitado

11/BAÚ/UGEA/2022 Fornecimento de Serviços de Limpeza e 
Jardinagem 11/8/2022 às 12.30 horas 11/8/2022 às 13.00 horas

6/8/2022 às 9.00 horas
(Sábado) Pequena Dimensão

12/BAÚ/UGEA/2022 Fornecimento de Serviços de Segurança 11/8/2022 às 14.00 horas 11/8/2022 às 14.30 horas Não Aplicável Pequena Dimensão

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos e adquirir os mesmos nas instalações do Balcão de Atendimento Único, 
sito na Av. Município, Parcela nº 39B, Foral nº 837 – Cidade da Matola, mediante o pagamento da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) por caderno.
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, à luz do Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 30 de Julho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 529

crescimento médio anual de 
3,9% da economia moçambi-
cana entre 2022 e 2025.

“O país mantém um po-
tencial elevado de crescimen-
to, no entanto é necessária uma 
aceleração do investimento 
em Moçambique para que o 
Produto Interno Bruto cres-
ça ao nível do seu potencial”, 
afirmou Mussá, sublinhando 
que “o défice de infra-es-
truturas continua a ser uma 
barreira ao investimento que 
não pode ser negligenciada”. 
O economista-chefe do Stan-
dard Bank Moçambique su-
blinhou ainda que, conside-
rando o limitado espaço fiscal 

que as economias moçambi-
cana e angolana apresentam, 
os governos têm considerado 
as parcerias público-privadas 
(PPP) como um importan-
te veículo para ajudar a de-
senvolver infra-estruturas de 
suporte aos projectos de in-
vestimento. Acrescentou que 
estes modelos permitem uma 
maior participação do sec-
tor privado na economia, mas 
existem áreas onde o sector 
privado apresenta um me-
nor interesse em investir”. 
O economista-chefe avança 
ainda que “o programa do FMI 
irá ajudar a acelerar as refor-
mas estruturais, melhorar a 

transparência e gestão fiscais, 
incluindo a dívida pública, e 
encorajar o retorno do apoio 
directo ao Orçamento do Es-
tado.

“A balança de pagamentos 
continua vulnerável a choques 
externos, mas deverá melho-
rar substancialmente à medi-
da que os projectos do sector 
dos recursos naturais e ener-
géticos avançam”, conclui. 
Refira-se que no painel “In-
vestimento em Moçambique”, 
no qual Fáusio Mussá fez estas 
declarações, foram abordados, 
também, os desafios logísti-
cos para as empresas portu-
guesas com presença em Mo-

FACE AO AUMENTO DA PROCURA MUNDIAL

Pespectiva-se aceleração
de investimentos no gás

O
S investimentos para 
a exploração de gás 
natural em Moçambi-
que deverão acelerar, 
tomando em con-

sideração a alta demanda do 
hidrocarboneto no mercado 
internacional.

Esta projecção foi fei-
ta pelo economista-chefe do 
Standard Bank, Fáusio Mussá, 
durante uma conferência so-
bre “Investimento em Angola 
e Moçambique”, realizada há 
dias em Portugal.

Segundo ele, a aceleração 
deverá ser numa magnitude 
que ajude a gerar recursos que 
suportem a estabilidade ma-
cro-económica de Moçambi-
que. 

“O gás natural regista uma 
crescente procura mundial, 
pelo que é urgente que surjam 
novos projectos, nomeada-
mente em Moçambique, para 
disponibilizar aos restantes 
países”, afirma Fáusio Mussá, 
alertando, no entanto, que, 
tendo em consideração que 
a maior parte da população 
nesta economia vive da agri-
cultura de subsistência, “um 
crescimento económico mais 
inclusivo requer o desenvolvi-
mento da agricultura e das ca-
deias de valor do sector agrícola”.   
“A exploração do gás natural 
pode ajudar na estabilização 
macro-económica de Moçam-
bique, no entanto é necessário 
um desenvolvimento harmo-
nioso dos restantes sectores 
de economia, incluindo agri-
cultura, para um crescimen-
to económico mais inclusi-
vo e sustentável”, defendeu. 
O economista perspetiva um 

A procura de gás no mercado internacional pode incentivar a mais investimentos neste sector no nosso país

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

OS preços médios dos produtos 
alimentares básicos praticados 
em algumas lojas e mercados 
nas cidades de Maputo, Beira 
e Nampula no período de 6  a 
14 de Julho de 2022 comporta-
ram-se do seguinte modo:

Cidade de Maputo – Na se-
mana em análise, o preço da 
farinha de milho registou uma 
ligeira subida, ao  passar dos 
anteriores 53,00Mt/kg para 
55,00Mt a mesma quantidade. 
O mesmo cenário sucedeu em 
relação ao trigo, que viu o custo 
subir de  70,00Mt/kg na sema-

na passada para 73,00Mt/kg.
Já o preço do feijão-man-

teiga importado registou uma 
queda na ordem de 15%, sain-
do dos anteriores 195,00Mt/kg 
registados na semana passada 
para os actuais 165,00Mt/kg. 
O arroz, que custava 55,00Mt 
passou a custar 54,00Mt o 
quilo. O tomate também re-
gistou uma queda, ao sair dos 
anteriores 70,00Mt/kg para 
65,00Mt actualmente. Os res-
tantes produtos registaram es-
tabilidade.

Cidade de Beira – Na sema-

na em análise o preço de milho 
nacional registou uma ligeira 
subida, custando actualmente 
50,00Mt/kg, contra os ante-
riores 49,00Mt/kg, ao passo 
que o feijão-manteiga nacio-
nal registou uma redução do  
preço, passando dos anteriores 
85,00Mt/kg para 82,50Mt/kg. 
Os restantes produtos manti-
veram-se estáveis.

Cidade da Nampula - Du-
rante a semana em análise os 
preços dos principais produtos 
mantiveram-se estáveis nesta 
urbe.

Preços médios 
dos produtos básicos

Mapa Demonstrativo da Variação de Preços por Produto

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique 
(AT) pretende garantir que a gestão aeropor-
tuária e inteligência aduaneiras nas terminais 
internacionais aéreas do país passem a ser as-
seguradas por especialistas. 

Trata-se de uma decisão com a qual a AT 
pretende incrementar a capacidade e celeri-
dade de resposta em matérias de investigação 
e análise do risco aduaneiro bem como o de-
sembaraço de mercadorias, de modo a asse-
gurar maior eficiência tributária e reduzir o 
risco decorrente da burocracia nestes locais.

Para o efeito, a instituição procedeu esta 
semana, em Maputo, ao lançamento do 
Fórum Nacional de Coordenação Aduanei-
ra em Matérias de Facilitação do Comércio, 
um organismo que integra directores-gerais, 
chefes de terminais internacionais aéreas 

bem como quadros que respondem pela faci-
litação e segurança aérea.

Na ocasião, a Presidente a AT, Amélia 
Muendane, explicou a pertinência do fórum, 
argumentando que apesar das reformas le-
vadas a cabo para a melhoria dos processos e 
procedimentos aduaneiros ainda prevalecem 
fraudes, sub-facturações bem como comér-
cio ilegal de produtos proibidos, como droga 
e estupefacientes.

“Existe ainda o tráfico de troféus e de ou-
tros produtos protegidos à luz das conven-
ções internacionais nas diferentes estâncias 
aduaneiras, onde algumas dessas práticas são 
facilitadas por funcionários nossos”, disse.

A Presidente da AT afirmou também que 
a criação do fórum tem a sua justificação nos 
desafios que se colocam à gestão aduaneira, 

decorrentes da actual conjuntura nacional e 
internacional e que exigem uma necessidade 
de facilitar o comércio e garantir a segurança 
nacional.

Amélia Muendane esclareceu também 
que, ao abrigo da legislação vigente, cabe ao 
chefe da Alfândega no aeroporto ou aeró-
dromo a competência de informar sobre a 
estratégia aduaneira e garantir a segurança 
no processo do desembaraço aduaneiro de 
mercadorias.

“Assim, pretendemos com este fórum 
definir a estratégia conjunta para respon-
der, de forma eficiente e eficaz, as exigências 
impostas pela gestão aduaneira moderna e  
garantir a segurança aérea, tendo presente a 
actual conjuntura nacional e internacional”, 
disse.

Ericsson, visa melhorar a vida 
dos clientes por via da oferta 
de serviços de transferência de 
dinheiro, levantamento de di-
nheiro nos agentes e ATM, pa-
gamento de serviços e ligação 
ao sistema de pagamentos elec-
trónicos interbancários da rede 
SIMO”, frisou Jocker.

Segundo ele, para dar me-
lhor suporte ao serviço mKesh, 
a Tmcel iniciou recentemente a 
expansão e modernização da sua 
rede de serviços fixos e móveis, 
que se circunscreve na imple-
mentação de novos sites 2G, 3G, 
4G e 4.5G e modernização do seu 

backbone, saindo dos actuais 
100GB para mais de 400GB de 
capacidade, num investimento 
de cerca de 132 milhões de dóla-
res norte-americanos.

Neste momento já foram co-
bertas com a nova rede as pro-
víncias de Maputo, Gaza e parte 
de Inhambane, até ao distrito 
de Morrumbene, estando para 
breve a remanescente cobertura 
da Zona Sul e em simultâneo as 
cidades da Beira, Nampula e Na-
cala.

Por sua vez, o administra-
dor-delegado do Ecobank Mo-
çambique, José Manuel Correia 

Mendes, referiu, na ocasião, que 
a implementação dos serviços 
da interoperabilidade é um tes-
temunho vivo da estratégia de 
digitalização do Grupo Ecobank 
na sua actuação como um banco 
Pan-Africano, que está a contri-
buir para a integração financeira 
do continente.

“Desta forma, mantemos o 
nosso compromisso de garantir 
a digitalização em Moçambique, 
através de um leque de serviços e 
produtos bancários inovadores, 
cientes que os desafios pela fren-
te nos colocarão numa posição 
de inovação”, concluiu Mendes.

NA ESFERA ADUANEIRA

Especialistas asseguram
inteligência aeroportuária

mKesh e Ecobank assinam 
parceria de interoperabilidade
A CARTEIRA Móvel, operadora 
do serviço financeiro de moeda 
electrónica mKesh e o Ecobank 
Moçambique, SA, assinaram, 
quinta-feira, em Maputo, um 
contrato de interoperabilida-
de. O acordo vai permitir que 
os clientes de ambas as institui-
ções efectuem transferências de 
valores das contas bancárias no 
Ecobank para as contas de moe-
da electrónica do mKesh e vice-
-versa.

Para o Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) do 
mKesh, Binda Jocker, a parceria 
entre o Ecobank Moçambique e a 
Carteira Móvel marca o início de 
uma relação que vai trazer bene-
fícios para os clientes de ambas 
as instituições, através da oferta 
de melhores serviços.

“O serviço financeiro de 
moeda electrónica, que conta 
com o suporte tecnológico da 

çambique, o gás como factor 
de crescimento da economia 
moçambicana, as oportuni-
dades ao nível das infra-es-
truturas e a necessidade de in-
vestimento em Moçambique. 
De um modo geral, a confe-
rência serviu para o Standard 
Bank mostrar as empresas 
portuguesas que querem in-
vestir no estrangeiro que Mo-
çambique e Angola são exce-
lentes mercados, dado terem 
a mesma língua e relações de 
proximidade com Portugal.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE QUELIMANE
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Conselho Municipal de Cidade de Quelimane convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, elegíveis (qualificação jurídica; económica, financeira, técnica e regularidade fiscal) interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para os concursos abaixo:

Nº Ord Modalidade de contratação Objecto do Concurso
Data e hora de 

entrega das 
propostas

     Data e hora 
de abertura das 

propostas

Validade das
Propostas

Anúncio de 
posicionamento

Garantia Provisória 

01 Concurso Público N°01/UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de Um Tractor com Tanque para Sucção
17/8/2022
9.30 horas

17/8/2022
9.45 horas

60 Dias
24/8/2022
9.45 horas

70.000,00 Validade 90 Dias

02

Concurso Público N°02/UGEA/EMUSA-PSU/2022
Prestação de serviços de Desenvolvimento de um 

sistema de Cadastro de clientes e sistema de esgoto
17/8/2022
10.30 horas

17/8/2022
10.45 horas

60 Dias
24/8/2022
10.45 horas

50.000,00 Validade de 90 Dias

Concurso Limitado Nº1/ UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de Mobiliário de Escritório 
9/8/2022
8.30 horas

9/8/2022
8.45 horas

60 Dias
16/8/2022
8.45 horas

Não exigida Validade 90 Dias 

03 Concurso Limitado Nº2/ UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de  Material e Equipamento Informático
9/8/2022
9.00 horas

9/8/2022
12.35 horas

60 Dias
16/8/2022
9.30 horas

Não exigida
Validade 90 Dias

04 Concurso Limitado Nº3/ UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de Motorizadas 
9/8/2022

13.30 horas
9/8/2022

13.35 horas
60 Dias

16/8/2022
10.10 horas

Não exigida
Validade 90 Dias

05 Concurso Limitado Nº4/ UGEA/EMUSA-PSU/2022 Aquisição de Equipamento de Protecção Individual 
9/8/2022

14.30 horas
9/8/2022

14.35 horas
60 Dias

16/8/2022
10.45 horas

Não exigida
Validade 90 Dias

06 Concurso Limitado Nº6/ UGEA/EMUSA-PSU/2022
Prestação de Serviços de criação de linha verde de 

atendimento
9/8/2022
9.30 horas

9/8/2022
9.35 horas

60 Dias
16/8/2022
11.15 horas

Não exigida
Validade 90 Dias

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documento do Concurso ou adquirí-los na EMUSA, sita na Av. Josina Machel no Sector da UGEA 1º andar lado esquerdo mediante a apresentação de recibo 
pago no sector da Tesouraria pela importância não reembolsável de 1.500,00MT.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Quelimane, aos 25 de Julho de 2022

Autoridade Competente
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PUBLICIDADE

MADEIRA VENDIDA EM HASTA PÚBLICA

Tribunal indefere recurso 
dos operadores chineses

HORÁCIO JOÃO 

O 
TRIBUNAL Adminis-
trativo negou há dias, 
na Beira, a suspensão 
da venda, em hasta 
pública, da madeira 

apreendida em Setembro do 
ano passado ao operador chi-
nês Kaman Lau Ming, Socieda-
de Unipessoal, Lda., nos postos 
administrativos de Muxúnguè 
e Sena, nos distritos de Chiba-
bava e Caia, respectivamente.

O colectivo de juízes deste 

tribunal decidiu a 19 deste mês 
manter a decisão, alegando 
não terem sido preenchidos os 
pressupostos da lei do conten-
cioso administrativo para que 
a suspensão tenha lugar. Tam-
bém foi fixado o pagamento de 
50 mil meticais de custas judi-
ciais. 

As autoridades foram aler-
tadas por denúncia, em mea-
dos de Setembro do ano pas-
sado, de que uma empresa 
estava a fomentar o corte ilegal 
de madeira ao comprá-la em 

grandes quantidades de fur-
tivos, com finalidade de a ex-
portar para a China.

A Agência Nacional para 
o Controlo de Qualidade Am-
biental (AQUA) e a Inspecção 
Nacional das Actividades Eco-
nómicas (INAE) iniciaram, de 
imediato, a averiguação da le-
galidade dos referidos produtos 
florestais, tendo-se constatado 
que a denúncia era verídica, 
pois o operador em causa não 
estava  licenciado para a com-
pra e venda de madeira.

Também se descobriu que 
parte do produto em estaleiro 
não tinha o diâmetro reco-
mendado, que é de 30 centí-
metros. Na altura, a INAE refe-
riu que o operador possuía um 
alvará para compra e venda de 
madeira exótica no bairro da 
Cerâmica, na cidade da Beira.

Existiam nos três  estalei-
ros  cerca de seis mil metros 
cúbicos de madeira de diversos 
tamanhos, entre chacate pre-
to, chanate e umbila, que viria 
a ser apreendida e colocada à 

Madeira apreendida na rota do contrabando

O SERVIÇO Nacional de Migração (SENA-
MI) tenciona processar disciplinarmente 
cinco funcionários detidos na Beira, indi-
ciados de facilitar a entrada ilegal de estran-
geiros.

Trata-se de quatro inspectores e um 
agente de serviço que também respondem 
judicialmente por envolvimento com cida-
dãos somalis e quenianos suspeitos de re-
crutar pessoas para integrarem grupos ter-
roristas que actuam em Cabo Delgado, entre 
outros crimes.

O director provincial da instituição, João 
Ngonhamo, distanciou-se dos actos de cor-
rupção, considerando que tal fenómeno re-
tarda o desenvolvimento do país.

Falando quarta-feira por ocasião da 
passagem do 47.o aniversário da criação do 
SENAMI, Ngonhamo fundamentou que a 
corrupção mina o bom desempenho  profis-
sional.

Referiu que este sector, tutelado pelo 
Ministério do Interior, tem a obrigação de 

garantir a segurança interna, aferindo quem 
entra ou reside ilegalmente em território 
nacional. 

Revelou que todas as segundas-feiras 
apela aos seus colaboradores, na formatura, 
para não pautarem por actos ilícitos.   

“É um dever cumprir as tarefas incumbi-
das com responsabilidade, disciplina e leal-
dade”, afirmou.

O SENAMI emitiu, no primeiro semestre 
deste ano, 3057 passaportes, contra 1890 em 
igual período do ano passado. Foram pro-
cessados igualmente 816 Documentos de 
Identificação e Residência para Estrangei-
ros (DIRE), contra 692 de 2021.

No mesmo período foi recusada a entra-
da de 27 cidadãos estrangeiros por não reu-
nirem requisitos para a sua permanência no 
país.

O Dia do Serviço Nacional de Migração foi 
comemorado este ano sob o lema “SENAMI: 
47 anos apostado na modernização dos ser-
viços e combate à imigração ilegal”. 

Funcionários da Migração

Migração processa 
funcionários detidos

venda em hasta pública em Ja-
neiro deste ano. 

A AQUA considerou, em 
Setembro passado, ilegal toda 
a madeira comprada e vendida 
em estaleiros que funcionavam 
desde 2013 à revelia das autori-
dades de tutela em Muxúnguè, 
distrito de Chibabava, e Sena, 
em Caia.

Depois de ser confiscada, 
foi realizado um leilão ganho 
pela Africa Investment Servi-
ces Lda, que depositou imedia-
tamente, no Banco de Moçam-
bique, 39 milhões de meticais.

Documentos em nosso 
poder assinados por Paz Mar-
tinho, do Departamento de 
Florestas e Plantações Agro-
-Florestais, autorizam o car-
regamento de Muxúnguè para 
Beira de todos os sete mil me-
tros cúbicos de umbila, me-
crusse e monzo.

A mesma nota adianta que 
isto também deve ser extensi-
vo para aproximadamente três 
mil metros cúbicos de madeira 
em toro de tipos chacate-pre-
to, chanate, monzo e sândalo, 
de Sena para Beira.

O vencedor do leilão, se-
gundo seu representante, Cé-
lio Daúto, organizou logística,  
tendo corrido normalmente 
em Muxúnguè, mas em Sena  
não teve a mesma sorte.

A empresa chinesa pro-
prietária da madeira inter-
pôs recurso a 17 de Janeiro des-
te ano para o cancelamento da 
venda, por não concordar com 
a apreensão e multa de cerca de 
13 milhões de meticais.   

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faltou arrependimento por parte dos réus

Sábado, 30 de Julho de 2022

P
ELO menos cinco casos 
suspeitos da varíola dos 
macacos foram regis-
tados, no país, situação 
que impõe a necessida-

de de reforço das medidas de 
prevenção e vigilância sanitá-
ria para detecção da doença.

A Vice-ministra da Saúde, 
Fárida Urci, disse, quinta-fei-
ra, em Maputo, que um dos 
episódios foi detectado, re-
centemente, num jovem de 24 
anos, na província de Nampu-
la, e aguarda pelos resultados 
dos exames laboratoriais.

“No histórico clínico, ele 
disse que teve contacto com  
duas crianças com varicela. 
Entretanto,  já foram enviadas 
as amostras das lesões ao labo-
ratório para se apurar as cau-
sas”, afirmou Urci, reiterando 
que, até o momento, o país 
ainda não confirmou casos da 
doença.

Garantiu, entretanto, que 

o sector da saúde continua 
a preparar-se para possível 
eclosão da varíola dos maca-
cos. “Já estamos a emitir co-
municados para a população 
saber o ponto de situação da 
doença no país, a sua preven-
ção, os seus sintomas e o seu 
tratamento”, referiu. 

Face à situação prevale-
cente, as autoridades apelam 
ao reforço das medidas de pre-
venção da doença, que regista 
uma propagação incomum de 
infecções pelo vírus em paí-
ses não endémicos, através da 
transmissão de pessoa-a-pes-
soa que até recentemente era 
considerada rara.

O alerta surge em resultado 
da declaração, no passado dia 
23 de Julho, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), do 
Surto de Varíola dos Macacos 
como Emergência de Saúde 
Pública de interesse interna-
cional.

A decisão, anunciada após 
a segunda reunião do Comité 
de Emergência da OMS sobre a 
matéria, foi tomada tendo em 
conta a tendência epidemio-
lógica global, disponibilida-
de limitada de conhecimento 
científico sobre o presente 
surto da varíola dos macacos 
e incertezas em relação à sua 
tendência futura.

Considerou, ainda, a ne-
cessidade de acelerar os 
esforços globais para a rá-
pida contenção do sur-
to e de garantir uma res-
posta global coordenada. 
Há cerca de um mês, o mundo 
tinha o registo de 3.040 casos 
da doença em 47 países e ac-
tualmente o número de pes-
soas infectadas incrementou 
para cerca de 15 mil, em 75 
países.

O “Notícias” soube que 
desde finais de Maio último, o 
Ministério da Saúde tem vindo 

a adoptar medidas fundamen-
tais para fazer face ao possível 
surto da varíola dos macacos 
no país. 

Entre as medidas adopta-
das, destacam-se o reforço da 
vigilância, incluindo os pontos 
fronteiriços, o estabelecimen-
to da capacidade de diagnós-
tico da doença, o treinamen-
to dos profissionais de saúde 
para a identificação de casos 
suspeitos e devido seguimen-
to, bem como a dissemina-
ção de informação educativa 
sobre a doença na sociedade. 
Os sintomas da varíola dos 
macacos são febre, erupção na 
pele similar a varicela, entre o 
primeiro e terceiro dias após o 
início da febre e inchaço nos 
gânglios linfáticos, geralmen-
te abaixo da mandíbula, no 
pescoço, axila ou na virilha, 
arrepios, dores musculares, 
comichão no corpo, cansaço e 
dor de cabeça. 

OS indicadores da Covid-19 
continuam estáveis nos últi-
mos dias, não havendo alte-
ração significativa da taxa de 
positividade, número de casos 
diários e internamentos devi-
do à doença.

Entre quinta-feira e on-
tem, mais 41 indivíduos tes-
taram positivo para a Covid-19 
num universo de 805 amostras 
testadas, o que representa uma 
positividade de 5,9 por cento e 
uma proporção acumulada de 

16,79 por cento. 
Entre os casos, há a desta-

car um menor de cinco anos e 
um idoso de 68 anos. A pro-
víncia de Gaza, com 17 infecta-
dos, é que a concentra o maior 
número de casos, indicando a 
prevalência de elevada trans-
missão. Mais 12 pessoas foram 
declaradas livres da doença, 
cinco das quais na Zambézia, 
seguida de Inhambane e pro-
víncia de Maputo, com quatro 
e três curados, respectivamen-

te. O número de casos activos 
foi fixado em 314 indivíduos.

Um comunicado do Minis-
tério da Saúde (MISAU) indica 
que não houve registo de novo 
internamento ou alta hospita-
lar, continuando sob cuidados 
médicos 10 pacientes,  quatro 
dos quais na cidade de Mapu-
to.

No que diz respeito à imu-
nização, 3904 indivíduos 
maiores de 18 anos foram va-
cinados com a primeira e se-

gunda doses, elevando para 
15.208.538 o número de pes-
soas que tomaram pelo menos 
uma ronda.

Até ontem, 14,61 milhões 
de pessoas estavam comple-
tamente vacinadas e 549.688 
profissionais de saúde, doen-
tes crónicos e grupos de alto 
risco tinham a imunidade res-
taurada com a dose de reforço. 
A cobertura de vacinação está 
agora fixada em 96,1 por cen-
to.

País com casos suspeitos
da varíola dos macacos

Geria contas privadas
DURANTE as sessões de dis-
cussão e julgamento, a ré 
Anastácia Zitha afirmou que as 
contas geridas pela DTM, no-
meadamente a de pagamento 
em deferido, fundo de maneio 
e de juros, são privadas e não 
estatais.

Justificou que as contas 
bancárias movimentam di-
nheiro dos mineiros para o 
pagamento dos seus salários e 
materialização dos projectos 
de inserção social.

Assim, sendo fundos de 
fórum privado, segundo suas 
palavras, todos os actos desen-

volvidos pela DTM consubs-
tanciam, igualmente, índole 
privado. 

Zitha acrescentou que a 
única conta pública, geri-
da pela TDM, é a de taxas de 
contratação de mão-de-obra 
estrangeira, daí que os valores 
devem ser canalizados à Conta 
Única de Tesouro (CUT).

Referiu que os valores reti-
rados das taxas de contratação 
da mão-de-obra estrangeira 
para TEBA, a título de adianta-
mento de pagamento de defe-
rido, em alguns meses, foram 
mais tarde depositados na CUT.

Réus não agiram como 
servidores públicos
OS réus Helena Taipo, Anastácia 
Zitha, José Monjane e Pedro Tai-
mo, enquanto servidores públi-
cos, não observaram os princípios 
éticos que norteiam a actividade 
do seu dia-a-dia.

Estes, segundo a juíza, de-
viam ser guiados pela honestida-
de, boa fé, lealdade e decoro que 
o exercício da função impõe. Du-
rante as suas funções, o servidor 
público deve se conformar com 
os valores fundamentais de um 
Estado de Direito.

“Temos deveres éticos que 
devem ser observados pelo servi-
dor, como o dever de probidade. 
Assim, era de esperar que estes 
réus tivessem conduta diferente 
daquela que adoptaram, absten-
do-se de praticar actos impró-

prios”, disse.
Acrescenta que os co-réus 

não se eximiram de praticar con-
dutas contrárias à Constituição 
da República, a Lei de Probidade 
Pública e demais legislação em 
vigor no ordenamento jurídico 
moçambicano. 

Portanto, o Tribunal não teve 
dúvidas em concluir que os réus 
praticaram os crimes de que são 
acusados pelo Ministério Público

“Tendo em atenção o impac-
to gerado pelos acontecimentos 
que serviram de objecto deste 
julgamento, há necessidade de 
exigir dos acusados uma atitude 
e especial firmeza e severidade 
como forma de desmotivar a re-
petição deste tipo de conduta”, 
disse.

Juíza condena os réus a penas pesadas

DESVIO DE 113 MILHÕES DA DTM

Falta de colaboração ditou
aplicação de penas pesadas

WALTER MBENHANE

A FALTA de colaboração por 
parte dos nove réus, de um to-
tal de onze arrolados no caso 
de desvio de 113 milhões de 
meticais da Direcção Nacional 
do Trabalho Migratório (DTM), 
entre 2014 e 2017, ditou a apli-
cação de penas que variam en-
tre 12 e 16 anos de prisão e pa-
gamento de multas.

Trata-se de Helena Taipo, 
antiga ministra do Trabalho 
e ex-embaixadora de Angola 
(16 anos de prisão), Anastácia 
Zitha, então directora da DTM 
(16), José Monjane, director fi-
nanceiro da DTM (16) e Pedro 
Taimo, ex-coordenador dos 
projectos de reinserção social 
dos mineiros ou seus depen-
dentes (16). As penas pesadas 
foram, igualmente, aplicadas 
aos co-réus Baltazar Mungoi, 
proprietário da Bela Eventos, 
Hermenegildo Nhatave, dono 
da Vetagres- Agropecuária e 
Serviços, Alfredo Lucas, da 
INDOMOBIL, De Sheng Zang e 
Dalila Lalgy, co-proprietários 
da KuYaka Construções, con-
denados a 12 anos.

Já os co-réus Sidónio dos 
Anjos, antigo chefe do gabine-
te da ministra e Issufo Massona 
foram absolvidos por terem co-

Empresas usadas para drenar dinheiro
EMPRESAS alheias à DTM 
foram usadas para drenar os 
cerca de 113 milhões de me-
ticais, num esquema que, 
segundo o tribunal, foi or-

questrado pela antiga minis-
tra Helena Taipo e Anastácia 
Zitha.

A título de exemplo, a 
Mulher e Investimentos e 

Terreno fértil
HELENA Taipo, Anastácia Zitha e José Monjane criaram ter-
reno fértil para que, regulamente, fossem retirados fundos 
desta instituição.

Segundo Evandra Uamusse, todos os actos eram pra-
ticados com a autorização e supervisão destes dirigentes. 
Acrescenta que variadas vezes os colaboradores da institui-
ção “sacaram” dinheiro sem justificar porque já era prática 
reiterada.

Numa das sessões de discussão e julgamento, Helena 
Taipo confirmou, por exemplo, ter autorizado a transferên-
cia de mais de 100 milhões de meticais da conta de taxa de 
contratação de mão-de-obra estrangeira para o adianta-
mento do pagamento do deferido nas províncias de Gaza e 
Inhambane, sem nenhum documento.

Perguntada porquê razão teria escolhido aquela conta, 
sabendo que o valor devia ser canalizado na totalidade à 
Conta Única de Tesouro, a ré disse que não sabia responder. 

Envolvidas várias empresas no esquema

RESPOSTA AO HIV/SIDA

Reforçadas estratégias
em prol dos grupos de risco

O GOVERNO vai continuar a 
fortalecer as abordagens mul-
tissectoriais para promoção e 
defesa dos direitos da popu-
lação-chave jovem e vulne-
rável, através da revisão e eli-
minação das barreiras sociais 
e estruturais enfrentadas por 
este grupo.

O compromisso foi reitera-
do, quarta-feira, em Maputo, 
pelo secretário permanente do 
Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Didier Malunga, no seminário 
de reforço das capacidades dos 
sectores prioritários para inte-
grar as necessidades e prio-
ridades da população-cha-
ve e vulnerável nos planos, 
políticas, estratégias e leis. 
Em Moçambique existem cer-
ca de cinco grupos do género. 
Trata-se de homens que fa-
zem sexo com outros homens, 

mulheres trabalhadoras de 
sexo, pessoas que usam dro-
gas, reclusos e pessoas trans-
génicas. 

“Por isso, como Governo, 
reiteramos o compromisso de 
fortalecer as abordagens mul-
tissectoriais para promoção 
e defesa dos direitos sexuais 
da população-chave jovem e 
vulnerável em Moçambique 
que tem enfrentado desafios 
sociais e legais que aumentam 
a sua vulnerabilidade ao HIV/
SIDA”, garantiu.

Segundo Malunga, a ní-
vel da seroprevalência, da-
dos disponíveis indicam que 
em 2020 a população-chave 
e os respectivos parceiros re-
presentavam cerca de 65 por 
cento de infecções a nível 
mundial, e 93 por cento na 
África Subsaariana, onde Mo-
çambique se localiza.

“Fica claro que enor-
mes desafios persistem 
para erradicar o HIV na po-
pulação-chave”, vincou. 
Acrescentou que, no que 
diz respeito à legislação, 
houve grandes avanços no 
acesso à justiça em caso de 
violação dos direitos da po-
pulação-chave vulnerável. 
A título de exemplo, o Código 
Penal no artigo 43, em con-
jugação com o artigo 189, já 
aborda a discriminação como 
circunstância agravante em 
caso de violação de direitos 
deste grupo social.

O secretário executivo do 
Conselho Nacional do Com-
bate ao Sida (CNCS), Francis-
co Mbofana, disse que ainda 
existem muitas barreiras en-
frentadas pela população-
-chave no seu dia-a-dia no 
acesso equitativo aos direitos 

Indicadores da Covid-19 
com tendência estacionária

Governo reforça protecção dos grupos de risco para o HIV/Sida

laborado com o tribunal e mos-
trado arrependimento ao longo 
das audiências.

O esclarecimento foi dado, 
quinta-feira, pela juíza da 10ª 
secção do Tribunal Judicial da 
cidade de Maputo, Evandra 
Uamusse, quando proferia a 
sentença na KaTembe, numa 
sessão que durou pouco mais 
de três horas. 

A juíza fundamentou a de-
cisão no facto de os réus, ora 
condenados, não terem mos-

trado qualquer sinal de arre-
pendimento, mesmo sabendo 
que a sua conduta contraria as 
normas da instituição e da lei.

Clarificou que os có-réus 
disseram, várias vezes, em sede 
das sessões, que não haviam 
praticado crime nenhum, uma 
vez que parte do valor em causa 
foi usado para o pagamento em 
deferido e mais tarde teria sido 
devolvido.

Feito o cruzamento da in-
formação e uma análise aturada 

e exaustiva, tal como indicou 
Evandra Uamusse, foi possível 
perceber que as somas avul-
tadas foram transferidas para 
contas pessoais de alguns réus, 
esposas e empresa alheias à 
DTM sem prestarem nenhum 
serviço ou fornecer bens.

Esclareceu, também, que 
as somas foram retiradas de 
várias contas da instituição es-
tatal para a compra de cabazes, 
financiamento de eventos de 
confraternização, entre outros.

Dona Tina Artes e Decorações 
de Interiores, propriedades 
da esposa do réu Pedro Tai-
mo, Argentina Taimo, foram 
usadas para pagamento de 
serviços não prestados.

Aliás, o Tribunal referiu 
que o único trabalho pres-
tado pela Dona Tina Artes e 
Decorações de Interiores foi 
a colocação de cortinados e 
novo mobiliário no escritório 
de Pedro Taimo.

A INDOMOBIL, proprie-
dade do réu Alfredo Lucas, 
teria sido contratada para, 
reiteradamente, retirar di-
nheiro dos cobres do Estado. 
Perguntado como foi possível 
esta empresa fornecer bens 
fora do seu objecto de acti-
vidade, o réu respondeu nos 
seguintes termos: “comigo 
isso aconteceu”. 

Disse ao tribunal que teria 
adquirido os bens no merca-
do nacional para, por sua vez, 

fornecer à DTM, mas não tem 
comprovativos porque algu-
mas instituições onde com-
prou não emitiram recibos e 
facturas.

Ficou ainda provado, em 
sede de julgamento, que as 
empresas Bela Eventos, de 
Baltazar Mungoi e Vetagres 
- Agropecuária e Serviços, 
de Hermenegildo Nhatave, 
também foram usadas para 
emissão de facturas e recibos 
supostamente para regulari-
zar processos na DTM.

É da mesma forma que a 
Ku Yaka Construções, pro-
priedade da De Sheng Zang 
e Dalila Lalgy, teria recebido 
dinheiro supostamente para 
a construção do bloco ofici-
nal do Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profis-
sional (INEFP) em Malema, 
província de Nampula, pro-
jecto que não chegou a mate-
rializar-se.

de Saúde Sexual e Reprodu-
tiva.

“Continuam muitos desa-
fios, por isso realizamos este 
encontro para juntos encon-
trarmos abordagens para eli-
minar, se possível, as barreiras 
sociais e estruturais que fazem 
com que esta população-cha-
ve jovem tenha alta vulnera-
bilidade à infecção pelo HIV/
SIDA”, explicou.

As barreiras sociais e es-
truturais, apontou Mbofana, 
têm a ver com o estigma e dis-
criminação, violência baseada 
no género, assédio, violação 
sexual, políticas e leis que não 
são favoráveis para o grupo 
em questão, entre outras.

“Essas são uma parte das 
barreiras sociais e estruturais 
que nós precisamos de redu-
zir. O desejável seria remo-
vê-las de modo a assegurar 
que o grupo tenha acesso aos 
serviços e possam usar esses 
serviços para o seu bem”, sa-
lientou.

Durante o evento, a re-
presentante do Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), Abiba 
Rodolfo, destacou a elevada 
prevalência do HIV/SIDA na 
população-chave, havendo, 
por isso, necessidade de ga-
rantir resposta acelerada para 
reduzir as infecções e mortes 
pela doença e acabar com es-
tigma e discriminação.

Renovou o compromisso 
de continuar a trabalhar com 
o Governo no fortalecimento 
de resposta ao HIV/SIDA sem 
exclusão e também eliminar 
todas as barreiras sociais e es-
truturais que dificultam que 
este grupo social tenha acesso 
aos serviços que desejam.

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 30 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

(Em liquidação)

RELAÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITOS
(Verificação, Classificação e Graduação de Créditos)
Por anúncio publicado nos dias 13 e 14 do mês de Julho do 
corrente ano e em cumprimento do disposto no n.° 3, do artigo 
51 e n.° 1, do artigo 52, ambos da Lei n.° 30/2007, de 18 de 
Dezembro, esta sociedade efectuou a publicação da relação 
provisória dos créditos procedendo também a chamada de 
credores. Assim,
Consta do balanço e contas da sociedade a existência do 
único credor abaixo denominado:

 • MOHAMED AMIN, credor de 24.043.311,00MT (vinte 
e quatro milhões, quarenta e três mil e trezentos e 
onze  meticais).

Decorrido o prazo legal estabelecido, ninguém apresentou 
qualquer reclamação ou manifestou ser titular de um direito 
de crédito sobre esta instituição. Nestes termos, 
Dá-se a conhecer que não havendo mais credores nem 
reclamações, a verificação, classificação e graduação dos 
créditos torna-se irrealizável, dando-se assim por definitiva 
a existência do único credor acima referido.

O Liquidatário
Mahomed Bachir

67276712

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO
Direcção Provincial de Migração da Cidade de Maputo 

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos de alínea c) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 Março, comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com a tabela abaixo:

Nº. do Concurso Objecto Modalidade Adjudicatária Valor do contrato

013/UGEA-DPMCM/CL/
MINT/2022

Fornecimento de consumíveis 
informáticos 

Concurso Limitado PAPELARIA E SERVIÇOS AGENDA LDA 1.152.600,60MT

016/UGEA-DPMCM/CL/
MINT/2022

Fornecimento de Combustível 
e Lubrificantes Concurso Limitado

BGNJ COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 1.358.101,60MT

Maputo, aos 29 de Julho de 2022

A Entidade Contratante 

Saúde desdramatiza e 
tranquiliza população

Saúde atenta a possíveis casos de sarna e varíola dos macacos

A
S autoridades da 
Saúde em Nampula 
reagiram, ontem, 
informações, pos-
tas a circular nas 

redes sociais e em alguns 
órgãos de comunicação so-
cial dando conta da exis-
tência de casos de varíola 
dos macacos neste ponto 
do país. 

Os Serviços Provinciais 
de Saúde dão conta que um 
indivíduo de nacionalidade 
moçambicana, de 24 anos, 
deu entrada, esta semana, 
no Hospital Militar, na ci-
dade de Nampula, apresen-

tando borbulhas idênticas 
às dos sintomas da varíola 
dos macacos. 

Segundo o chefe do De-
partamento Provincial de 
Saúde Pública, Geraldino 
Avalino, das análises fei-
tas constatou-se tratar-se 
de varicela, doença com as 
mesmas características da 
varíola dos macacos. 

O responsável indicou 
que o trabalho realizado 
pela equipa incluiu a reco-
lha de amostras, entretanto 
já encaminhadas a um la-
boratório da África do Sul, 
aguardando-se, neste mo-

mento, por resultados de-
finitivos. 

O indivíduo, cujo diag-
nóstico revelou varicela, 
encontra-se em tratamento 
domiciliar, com acompa-
nhamento das autoridades 
da Saúde, havendo infor-
mações de que está a regis-
tar melhorias significativas.

Geraldino Avalino ex-
plicou que a diferença en-
tre a varicela e a varíola dos 
macacos é que as borbulhas 
provocadas por esta última 
doença são grandes e afec-
tam todo corpo. 

Sabe-se, no entanto, 

que o secretário de Estado 
na província de Nampula, 
Mety Gondola, já se havia 
pronunciado sobre o assun-
to, afirmando que, para as 
duas situações, estavam a 
ser partilhadas informações 
para o conhecimento da 
população. 

As autoridades sanitá-
rias pedem que a popula-
ção se mantenha calma e 
serena, devendo-se evitar 
aglomerações e toques des-
necessários, uma vez que a 
Covid-19 ainda continua a 
causar óbitos no país e no 
mundo.

Sarna preocupa
A SARNA, que provoca co-
ceira,  está a preocupar as 
autoridades sanitárias em 
Nampula, que já pensam 
em realizar campanhas de 
sensibilização das comuni-
dades para a observância da 
higiene individual e colec-
tiva. 

Segundo os Serviços 

Provinciais de Saúde, pelo 
menos 70 reclusos estão 
afectados pela doença na 
Cadeia Distrital de Murru-
pula. 

Os serviços garantem, 
no entanto, terem sido to-
madas medidas para es-
tancar a doença antes de 
afectar muitos presos, no-

meadamente o isolamento 
dos infectados e encami-
nhamento ao hospital para 
tratamento. O uniforme 
dos reclusos bem como os 
espaços da cadeia foram 
desinfectados.

O chefe do Departa-
mento Provincial de Saúde 
Pública disse que todos os 

hospitais distritais de Nam-
pula têm medicamentos su-
ficientes para o tratamento 
da sarna e outras doenças. 
Segundo explicou, em caso 
de detenção da doença nas 
comunidades há que isolar 
o doente, seguido da la-
vagem da roupa com água 
quente e passá-la a ferro.

Limpeza devolveu sorriso a alguns mercados da cidade

MELHOROU, considera-
velmente, o saneamento 
do meio em alguns merca-
dos da cidade, num gesto 
aplaudido pelos vendedores 
locais. Trata-se da limpeza 
levada a cabo pelo Conselho 
Municipal, em coordenação 
com os responsáveis destes 
locais.

Numa ronda efectuada 
pelo “Notícias” por alguns 
mercados, nomeadamente 
de Mutauanha, vulgarmente 
conhecido por Matadouro, 

da Cavalaria e Central, foi 
possível apurar que os usuá-
rios fazem as compras num 
ambiente agradável.

Alguns utentes que fa-
laram ao nosso matutino 
afirmaram que se verifica 
uma redução considerável 
de actos de vandalismo nos 
mercados, caracterizados 
por assaltos e outro tipo de 
comportamentos que afu-
gentam os clientes.

A melhoria do ambiente 
de segurança deve-se, so-

bretudo, ao trabalho rea-
lizado pelos agentes da lei 
e ordem presentes nestes 
mercados.

O chefe Mercado Cen-
tral, Branquinho Miguel, 
manifestou satisfação pelo 
trabalho levado a cabo pelo 
pessoal de limpeza e toda a 
equipa que garante o fun-
cionamento tranquilo deste 
centro comercial. 

Segundo afirmou, o tra-
balho de equipa tem vindo 
a revelar ganhos, razão por 

Melhora saneamento
em alguns mercados

que continua a ser de re-
ferência e o mais preferido 
na cidade. Por seu turno, 
Egídio Paulo, vendedor no 
Mercado da Cavalaria, dis-
se que a limpeza melhorou 
bastante relativamente a 
alguns meses, mercê do tra-
balho que tem sido realizado 
pelos responsáveis locais.

Detidos suspeitos de furto
TRÊS indivíduos estão de-
tidos nas celas da PRM na 
cidade de Nampula indi-
ciados de furto de 21 sacos 
de temperos num armazém 
localizado no bairro de Na-
mutequelíua. Falando on-
tem no habitual “briefing”, 
a porta-voz do SERNIC, 
Enina Tsinine, disse que a 
detenção dos indivíduos em 
causa seguiu-se a uma de-
núncia dando conta de ar-
rombamento de um arma-
zém onde foram retirados 
sacos contendo temperos 
em pó.

Afirmou que diligências 
levadas a cabo pelos agen-
tes da instituição permiti-
ram neutralizar os indicia-
dos no distrito de Monapo 
já com o produto a caminho 
de Nacala-Porto, onde seria 
comercializado.

Larápios postos fora de acção

VARÍOLA DOS MACACOS

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

Nos termos do n° 2 do Arti-
go 7° dos estatutos, convo-
ca-se a Assembleia Geral da 
Sociedade Moçambicana de 
Investimentos, S.A. para re-
unir, em sessão, no dia 30 de 
Agosto de 2022, pelas 15.00 
horas, no n° 877 - 1 ° andar, 
na Avenida Armando Tivane, 
em Maputo, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

Único - Alteração do Pacto 
Social. 

Na eventualidade de a As-
sembleia Geral não poder re-
unir na data agendada, por 
falta de quórum, fica desde já 
feita a segunda convocatória 
de Assembleia Geral, com a 
mesma ordem de trabalhos e O presidente

CONVOCATÓRIA

no mesmo local, para o dia 15 
de Setembro de 2022, pelas 
15.00 horas. 

A adequada proposta de nova 
redacção de artigo do pacto a 
alterar esta disposição dos 
acionistas para consulta, na 
sede social, a partir da data 
da publicação desta convo-
catória, 

6777

MAIS de sete mil cidadãos 
economicamente carencia-
dos foram assistidos pelo 
Instituto do Patrocínio e As-
sistência Jurídica (IPAJ) na ci-
dade de Maputo, no primeiro 
semestre do ano corrente.

A informação foi partilha-
da quinta-feira, no decurso 
do VIII Conselho Consultivo 
da instituição, que decorreu 
sob o lema “IPAJ, por uma 
assistência jurídica de qua-
lidade e acessível na cidade 

de Maputo”, que visa fazer o 
balanço das actividades rea-
lizadas do ano passado até ao 
primeiro semestre deste ano.

Na ocasião, o secretário de 
Estado na cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim, disse que, 

O GOVERNO de Cabo Delgado defende a 
necessidade de o Serviço Nacional Peniten-
ciário (SERNAP) aprimorar as medidas de 
segurança nos estabelecimentos prisionais 
existentes na província para os indivíduos 
em reclusão pelos crimes de porte de arma e 
envolvimento em actos terroristas.

A chamada de atenção foi feita pelo se-
cretário de Estado na província, António Su-
peia, quando recebeu ontem, em audiência 
no seu gabinete de trabalho, a direcção do 
SERNAP em Cabo Delgado, que foi saudá-lo 
por ocasião da passagem dos 47 anos da cria-
ção da instituição.

“Parece-nos óbvia a necessidade de o 
Serviço Nacional Penitenciário manter-se 
em alerta permanente e reforçar a seguran-
ça dos estabelecimentos penitenciários por 
conta do porte de armas e da reclusão de in-
divíduos que respondem judicialmente por 
envolvimento no terrorismo”, frisou.

Em virtude da superlotação dos esta-
belecimentos prisionais, decorrente da ex-
trapolação dos prazos de prisão preventiva, 
de que a direcção do SERNAP se queixou na 
mensagem de saudação, Supeia sugeriu que 
fossem adoptadas de forma eficiente e em 
coordenação com a Comissão Provincial de 
Reforço da Legalidade as penas alternativas 
à pena de prisão e outras medidas acessórias. 

Para garantir a prestação de um serviço 
penitenciário de excelência, orientado para 
a reabilitação dos indivíduos privados de li-

berdade, com vista à sua reinserção social 
pacífica, o governante exortou o SERNAP a 
aumentar a produção agrária para garantir 
a auto-suficiência. No mesmo contexto, é 
preciso melhorar a gestão dos contratos de 
fornecimento de produtos alimentares para 
evitar a ruptura de stock de comida, entre 
outras necessidades.

Orientou ainda à gestão interna de ma-
térias relacionadas com o patenteamento, de 
modo que este reflicta o mérito individual.

Pediu ainda que os reclusos sejam trata-
dos com dignidade, respeito pelos direitos 
humanos, não sendo, por exemplo, tortura-
dos.

Disse ainda que gostaria de ver intro-
duzidos importantes programas como de 
reabilitação e apoio psicossocial, cuidados 
médicos, saúde física e mental, formação em 
artes, letras e ofícios, entre outras. 

Segundo o director do Serviço Nacional 
Penitenciário, Gaspar Júnior, a província de 
Cabo Delgado conta actualmente com 15 
estabelecimentos prisionais e população pri-
sional de 1046 reclusos.

A degradação de infra-estruturas prisio-
nais, exiguidade de fundos para suportar a 
logística da transferência de cidadãos con-
denados por diversos crimes dos distritos de 
Balama, Mecúfi, Meluco, Muidumbe, Quis-
sanga, Nangade e Palma, para os estabele-
cimentos prisionais mais próximos, consti-
tuem outras preocupações desta instituição.

O 
DEPUTADO da As-
sembleia da Repú-
blica e presidente 
da Comissão do 
Plano e Orçamen-

to, António Niquice, en-
corajou as autoridades go-
vernamentais do Niassa a 
continuarem focadas na 
criação de condições para o 
bem-estar da população.

Estas considerações fo-
ram feitas há dias no en-
contro que o grupo de par-
lamentares manteve com o 
Conselho de Representação 
do Estado, no âmbito da fis-
calização da acção do Exe-
cutivo nesta região do país.

Manifestando satisfação 
com o trabalho em curso 
visando à promoção do de-
senvolvimento socioeconó-
mico da província, António 

Niquice disse ter notado 
avanços em vários capítulos 
que espelham o empenho 
do Executivo em promover 
o desenvolvimento, com 
realce para a expansão da 
energia eléctrica. 

Deu a conhecer que 
Niassa conta actualmente 
com 132.834 cidadãos com 
acesso à energia eléctrica, o 
correspondente a uma taxa 
de acesso de 36,6 por cento.

O parlamentar vincou 
que a energia eléctrica é um 
factor dinamizador de de-
senvolvimento, daí a neces-
sidade da sua expansão per-
manente, cobrindo todos os 
postos administrativos des-
ta província.

Mostrou-se, entretan-
to, preocupado com a mo-
rosidade no reembolso do 

DESENVOLVIMENTO DO NIASSA

Deputados destacam empenho
mas querem mais melhorias

Fundo de Desenvolvimento 
Distrital (FDD). No primei-
ro semestre deste ano foram 
reembolsados 1,2 mil dos 
10,8 milhões de meticais 
planificados. No ano passa-
do, foram 1,4 mil meticais, 
correspondendo a uma rea-
lização de 11,1 pontos per-
centuais e um decréscimo 
de 13,7 por cento.

Na ocasião, o secretário 
de Estado no Niassa, Dinis 
Vilanculo, explicou que a 
sua província pretende ar-
recadar para os cofres do 
Estado 879,5 milhões de 
meticais no exercício eco-
nómico de 2023.

Este ano, a projecção é 
de 837,6 milhões de meti-
cais, o que corresponde a 
um crescimento de cinco 
pontos percentuais.

Dinis Vilanculo deu a 
conhecer que o Conselho 
de Representação do Es-
tado tem como limites in-
dicativos para o exercício 
económico do próximo ano 
1.666,9 milhões de meti-
cais.

No informe prestado aos 
deputados, Dinis Vilancu-
lo explicou que, em 2023, 
Niassa continuará a envidar 
esforços visando expandir 
e melhorar a provisão dos 
serviços públicos à popula-
ção. 

Destacou as áreas da 
saúde, educação, água e 
saneamento e melhoria das 
vias de acesso, bem como a 
expansão da energia eléc-
trica no quadro da iniciativa 
presidencial “Energia para 
Todos”.

O SECRETÁRIO de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswal-
do Petersburgo, exige aos 
quadros do seu pelouro maior 
celeridade na tramitação dos 
processos de financiamento 
aos projectos apresentados 
por jovens, no âmbito da pro-
moção do empreendedoris-
mo e auto-emprego.

Petersburgo manifestou 
sua preocupação quinta-fei-
ra, no encerramento do III 
Conselho Coordenador da 
Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego (SEJE), 
evento de dois dias que teve 
lugar em Matibane, distri-
to de Mossuril, província de 
Nampula.

A preocupação de Peter-
sburgo surge por entender 
que os programas desenhados 
pela SEJE oferecem aos jovens 
condições especiais de finan-
ciamento e inexistentes na 
banca comercial.

Explicou que o Governo 
está a promover o empreen-
dedorismo e ao mesmo tempo 
a ajudar os jovens a transita-
rem do trabalho informal para 
o formal.

Para melhor ilustrar, o se-
cretário de Estado informou 
que nos últimos dois anos o 
Fundo de Apoio às Iniciati-

vas Juvenis (FIAJ) financiou 
430 projectos de jovens em 40 
distritos. Para este ano estão 
previstos mais 600 em todo 
o país, orçados em 99,6 mi-
lhões de meticais (cerca de 1,6 
milhão de dólares), que serão 
executados ao longo dos pró-
ximos três anos.

Para o secretário de Es-
tado, o desempenho do FIAJ 
melhorou, contudo ainda 
existem muitos desafios.

“Ainda nos preocupa a 
morosidade do processo, o 
tempo que leva desde que um 
jovem toma conhecimento da 
janela de financiamento, sub-
mete o seu projecto até ao dia 
em que esse mesmo jovem re-
cebe os fundos para começar 
o seu projecto ou para expan-
dir o seu negócio”, anotou.

Petersburgo também ma-
nifestou preocupação com os 
níveis de reembolso e acom-
panhamento dos projectos 
dos beneficiários.

“O FIAJ tem sido impor-
tante e dinamizador para que 
os jovens possam ter acesso 
ao financiamento com taxas 
de juro bonificadas, incluindo 
condições especiais que os jo-
vens não encontram na nossa 
banca comercial”, destacou.

Na mesma ocasião, Peter-

Petersburgo exige facilidades
de financiamento para jovens

Assistência jurídica chega a mais cidadãos NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

Redobrar vigilância aos
condenados por terrorismoao prestar assistência jurídi-

ca e o patrocínio judiciário 
aos cidadãos carenciados e 
vulneráveis, o IPAJ coloca-os 
numa posição privilegiada 
para o exercício da cidadania.

O dirigente reconheceu 
que os escassos recursos fi-
nanceiros de que o Estado 
dispõe não têm permitido 
que os demais serviços de as-
sistência jurídica e educação 
cívica sejam usufruídos pela 
maioria dos cidadãos.

O secretário de Estado su-
blinhou que o papel do IPAJ é 
fundamental e a prestação de 
serviços de assistência jurí-
dica de qualidade aproxima a 
justiça dos indivíduos.

“Impõe-se que o IPAJ sir-
va também de aglutinador das 
diversas sensibilidades,  sejam 
do sistema da Administração 
da Justiça, da sociedade civil 
ou outras, para que reflictam 
profundamente as formas 
mais eficazes e eficientes de 
garantir o acesso à justiça pela 
população carenciada”, disse.

Deste modo, Vicente Joa-

quim encoraja o sector a con-
tinuar a promover palestras, 
feiras e capacitações às ins-
tituições públicas e privadas, 
levando ao conhecimento do 
público o trabalho por si rea-
lizado.

O director-geral do IPAJ, 
Justino Tonela, afirmou que, 
devido à exiguidade de re-
cursos humanos e financei-
ros, não tem sido fácil cum-
prir as metas previstas no 
Plano Económico e Social. 
Entretanto, assegurou que 
a instituição vai continuar 
a trabalhar para a satisfação 
dos cidadãos, prestando as-
sistência jurídica aos cida-
dãos economicamente ca-
renciados.

“Queremos encorajar os 
servidores desta instituição 
na cidade a continuarem a 
contribuir, com o seu saber, 
na promoção dos direitos 
humanos, defesa de direitos e 
liberdade dos cidadãos, de tal 
modo que a instituição con-
tinue em destaque na defesa 
das comunidades”, disse.

sburgo anunciou a realização, 
no dia 12 de Agosto, no distri-
to de Marracuene, província 
de Maputo, da gala nacional 
do “Prémio Jovem Criativo”.

“Não podemos falar da ju-
ventude sem falar na sua ca-
pacidade de fazer e das suas 
habilidades. Temos estado a 
constatar, com agrado e sa-
tisfação, a adesão ao “Prémio 
Jovem Criativo”. Em 2020 

concorreram 423 jovens, no 
ano passado 2248 e para 2022 
registamos 4113, um cresci-
mento anual de 83 por cen-
to”.

Enquanto isso, o pro-
grama “Eu sou Capaz”, uma 
iniciativa dirigida particular-
mente às raparigas, está a ca-
minho de atingir a sua meta, 
segundo Petersburgo.

“No âmbito do progra-

ma ‘Eu Sou Capaz’, que tem 
como objectivo incentivar a 
permanência da rapariga na 
escola, distribuímos até on-
tem (28) 190.809 pares de 
uniformes escolares e 1456 
bicicletas. Se somarmos aos 
que ainda vamos distribuir 
este ano, podemos dizer que 
até ao início do próximo ano 
teremos cumprido a nossa 
meta”.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

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

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

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

Maputo, aos 21 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

6674

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE TETE
4ª SECÇÃO CÍVEL

EDITAL
A Meritíssima Juíza de Direito da 4ª 
Secção Cível deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Tete 
Faz saber que neste Cartório 
correm seus termos uns Autos de 
Acção Declarativa de Condenação 
na Forma do Processo Comum 
Ordinário nº 27/2022, em que 
é autor Manecas João Saene 
Dique, moçambicano, titular do 
BI nº 050101021213P, residente 
nesta cidade de Tete, move contra 
o réu Okert Jacobus Swan, de 
nacionalidade sul-africana, casado, 
comerciante de profissão, ora em 
parte incerta, por esta forma citado 
no prazo de vinte (20) dias, nos 
termos do artigo 486º do CPC, finda 
a dilação de trinta (30) dias, a 
contar da última data da fixação dos 
éditos, para contestar, querendo, 
a petição inicial, cujas cópias se 
encontram à disposição do réu 
no Cartório da 4ª Secção Cível 
deste Tribunal, sob pena dos autos 
prosseguirem à sua revelia. Para 
constar se lavrou o presente edital 
que vai ser devidamente assinado 
e fixado nos lugares apropriados 
por lei.

Tete, aos 22 de Julho de 2022

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Edleusa Ibraimo

O Escrivão de Direito
Inocêncio Monteiro Vidigal Fole
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

ARMANDO LUÍS MUCHONGO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de vinte e 
sete de Julho de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas cinquenta 
verso a folhas cinquenta e um verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e 
noventa e cinco traço “C”, deste 
Cartório Notarial, perante mim, 
Ivo Alfredo Mazive, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Armando 
Luís Muchongo, de cinquenta e 
oito anos de idade, no estado de 
solteiro, natural da Manhiça, de 
nacionalidade moçambicana, com 
última residência no Bairro Central, 
nesta cidade de Maputo, sem ter 
deixado testamento com disposição 
da sua vontade.
Mais certifico que pela presente 
escritura pública foram declarados 
como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, seus filhos: Luís 
Armando Muchongo, Armando 
Luís Muchongo Júnior e Alice 
Armando Muchongo, todos 
solteiros, naturais de Maputo, onde 
residem e todos de nacionalidade 
moçambicana.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram ou 
com eles concorram à sucessão, e 
da herança dele fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 27 de Julho de dois mil 
e vinte e dois

A Notária
(Ilegível)

6764

A 
CHEFE da brigada cen-
tral de assistência à ci-
dade de Maputo, Veró-
nica Macamo, exige que 
as eleições internas em 

curso ocorram com transparên-
cia e isenção, cumprindo rigoro-
samente os princípios plasmados 
nos estatutos e directiva do par-
tido.

Verónica Macamo fez esta 
advertência ontem, na abertura 
da VII Sessão Ordinária do Comi-
té da Frelimo na cidade de Ma-
puto, que dentre vários pontos 
pretendia fazer o balanço das ac-
tividades realizadas no primeiro 
semestre e das acções em curso 
no âmbito da preparação do XII 
Congresso, com particular aten-
ção para as eleições internas e o 
estudo e debate das teses. 

Disse que o cumprimento 
dos estatutos, directiva e outros 
instrumentos do partido é de 
carácter obrigatório e, por isso, 
devem ser observados à risca, 
sem desvios nem rodeios, mui-
tos menos criação de novas re-
gras fora das determinadas pelo 
partido.

“Não se devem inventar re-
gras para acomodar ou proteger 
um determinado camarada ou 
grupo. Devemos agir sempre 
com transparência e isenção, 
como está a acontecer até agora. 
As pessoas devem ser eleitas pelo 
seu mérito, pela forma como 
realizam o trabalho e se rela-
cionam com os outros quadros 
membros do partido, bem como 

A POPULAÇÃO dos distritos afectados 
pelo terrorismo na província de Cabo Del-
gado insistem em regressar às suas zonas 
de origem, mesmo antes do comando do 
Governo para o efeito, situação que leva o 
Executivo a reforçar apelos a um retorno 
gradual.

Depois do pedido feito este ano pelo 
governador Valige Tauabo, aconselhando 
a população a não regressar às suas zonas 
de origem até que fossem restabelecidas 
as condições básicas para o efeito, agora 
é a vez do secretário permanente de Mo-
címboa da Praia, João Saraiva, que apelou à 
paciência da população, que a todo o custo 
procura retornar às suas regiões.

Isto acontece numa altura em que as 
Forças de Defesa e Segurança dizem estar 

a fazer “limpeza” das zonas que anterior-
mente tinham sido tomadas pelos grupos 
terroristas, tudo para garantir que nada 
corra mal. Joaquim Saraiva considerou que 
o regresso sem o comando do Governo 
pode resultar do facto de as pessoas não 
estarem a entender a mensagem para que 
continuem a permanecer nos locais segu-
ros até ao momento adequado.

Para o secretário permanente de Mo-
címboa da Praia, apesar de a região ter sido 
recuperada pelas FDS, continuam traba-
lhos para a reabilitação de infra-estruturas 
básicas e o reforço da segurança, porque o 
terrorismo ainda não foi erradicado na 
província.    Como resultado dos ataques 
terroristas que se registam desde finais de 
2017, a  província de Cabo Delgado chegou 

a totalizar 20 centros de acolhimento no 
momento do pico de ataques, sem contar 
com os centros de trânsito. Mas, segundo 
as autoridades locais, com a estabilidade 
na região, muitos destes locais foram en-
cerrados. No distrito de Palma, por exem-
plo, praticamente já não existem centros 
de acolhimento porque a maioria da po-
pulação retornou à proveniência, pois 
quase todos os postos administrativos já 
são considerados suficientemente seguros 
e livres dos terroristas.

Para devolver segurança e paz naquela 
província, o Governo conta desde Julho de 
2021 com apoio do Ruanda, a que se jun-
tou depois a Missão Militar da SADC, o que 
está a resultar em importantes avanços no 
combate aos terroristas.

A PRESIDENTE da Assembleia 
da República (AR), Esperança 
Bias, enalteceu ontem, em Nova 
Deli, o apoio multifacetado que a 
Índia presta a Moçambique, ma-
nifestando desejo de que as rela-
ções de cooperação entre os dois 
povos e países se intensifiquem. 
Esperança Bias, que realiza uma 
visita oficial à Índia, reafirmou o 
desejo de ver cada vez mais for-
talecidas, em particular, as rela-

ções de cooperação parlamentar 
entre Moçambique e aquele país 
asiático.

Falando durante o encontro 
de cortesia com a direcção do 
Instituto Parlamentar de Inves-
tigação e Formação para Demo-
cracia da Índia, a presidente do 
Parlamento manifestou desejo 
da realização conjunta de capa-
citação de deputados e funcio-
nários dos secretariados-gerais 

das duas instituições.
Na ocasião, Esperança Bias 

indicou que a Assembleia da 
República tem um centro de es-
tudos e formação parlamentar 
cujos objectivos são a capacitação 
técnica e institucional, promo-
ção de intercâmbios, simpósios, 
workshops, seminários, confe-
rências, debates sobre actividade 
parlamentar, entre outros.

Convidou a direcção do ins-

CABO DELGADO

Governo reforça apelo ao 
regresso gradual de deslocados

Esperança Bias enaltece 
apoio multifacetado da Índia

tituto indiano a visitar o Parla-
mento moçambicano, de modo a 
contribuir para o fortalecimento 
da democracia no país. Por seu 
turno, o presidente do Instituto 
Parlamentar de Investigação e 
Formação para Democracia da 
Índia, Prasenjit Singh, depois de 
prestar um breve informe sobre 
as actividades que a instituição 
realiza, agradeceu a visita da 
presidente da Assembleia da Re-
pública e manifestou o interesse 
de realizar intercâmbios com o 
Parlamento moçambicano. Na 
ocasião, Singh manifestou dis-
ponibilidade da sua instituição 
de trabalhar com o Parlamento 
moçambicano na formação e 
outros aspectos que forem elen-
cados.

Ainda na manhã de ontem, 
Esperança Bias visitou Hu-
mayuns Tomb, um local histó-
rico e cultural de referência em 
Nova Deli.

Encontro de cortesia entre as delegações moçambicana e indiana

ELEIÇÕES INTERNAS NA FRELIMO

Verónica Macamo 
exige transparência

com a população em geral”, in-
dicou Macamo.

Lembrou que o ciclo das elei-
ções internas, que visa revitalizar 
os órgãos do partido, acontece 
em preparação do XII Congresso, 
agendado para o mês de Setem-
bro, na província de Maputo.

Aliás, sobre o congresso, Ve-
rónica Macamo, que é também 
membro da Comissão Política, 
salientou que os membros de-
vem prosseguir unidos e coesos 
para transformar o evento num 
verdadeiro momento de alegria, 
festa, reflexão e consolidação da 
unidade nacional.

Ainda na sua intervenção, a 
chefe da brigada central de as-
sistência à cidade de Maputo 
instou os membros da Frelimo a 
reforçarem a influência do par-

tido para consolidar a simpatia 
da população, bem como forta-
lecer o papel social dos órgãos do 
partido nas comunidades onde 
estão inseridos. 

Como militantes da Freli-
mo, os membros devem estar 
empenhados na promoção da 
boa imagem do partido, unida-
de e coesão interna e, também, 
desenvolvimento de acções de 
solidariedade para com as popu-
lações desfavorecidas e os deslo-
cados de Cabo Delgado, vítimas 
do terrorismo.

“Devemos trabalhar na 
identificação dos interesses do 
povo, fortalecer a disciplina par-
tidária e reforçar os laços com as 
bases”, acrescentou.

Por seu turno, o primeiro 
secretário da Frelimo na cidade 

de Maputo, Razaque Manhique, 
avançou que a situação socio-
política da cidade se apresenta 
estável, carecendo, todavia, de 
muito trabalho político e de vi-
gilância permanente pelos mu-
nícipes. Referiu que, no quadro 
da preparação do XII Congresso, 
estão em curso as eleições inter-
nas, que, no entender de Raza-
que Manhique, vão contribuir 
para melhor reorganização do 
trabalho político, bem como re-
juvenescer os órgãos. 

Este processo vai, igualmen-
te, permitir que os membros en-
contrem mecanismos adequa-
dos para dinamização política 
das massas, contribuindo para 
melhorar as condições de vida e 
construção de uma cidade cada 
vez melhor.

Membros da Frelimo chamados a pautarem pela transparência nas eleições internas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMÉDIAS
A 30 de Junho de 2022

BALANÇO À 30 DE JUNHO  
(Valores expressos em milhares de meticais)

2022 2021

30 JUNHO 30 JUNHO

ACTIVO

Caixa e outras disponibilidades de curto prazo 3.859.367 6.817.570 

Crédito à clientes 4.809.712 2.685.797 

Activos financeiros e outros investimentos 9.793.263 9.373.832 

Activos Não Correntes Detidos para Venda 41.850 41.850 

Contas a Receber 328.701 341.310 

Investimentos em Associadas e Joint ventures 31.122 31.122 

Activos Tangíveis 667.821 667.817 

Activos Intangíveis 2.786 8.808 

Investimentos em curso 53.369 32.269 

Activos por impostos correntes 34.180 33.980 

Activos por impostos diferidos 13.509 13.508 

Total do Activo 19.635.680 20.047.863 

PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS

Passivo 

Depósitos 15.936.045 16.400.066 

Credores e acréscimos de custos 749.040 1.373.215 

Provisões 73.261 71.992 

Passivos por impostos correntes 47.931 28.531 

Passivos por impostos diferidos 64.067 64.067 

Total do Passivo 16.870.344 17.937.871 

Capitais Próprios

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco

Capital 4.024.843 3.519.243 

Reservas atribuíveis aos accionistas do Banco 145.230 145.230 

Reservas de reavaliação 144.343 144.343 

Resultados Acumulados (1.549.080) (1.698.824)

Total de Capitais Próprios 2.765.336 2.109.992 

Total de Passivo e Capitais Próprios 19.635.680 20.047.863

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA À 30 DE JUNHO   
(valores expressos em milhares de meticais)

2022 2021

30 JUNHO 30 JUNHO

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Lucro do exercício  41.122 (84.394)    

Ajustamentos:

Depreciações e amortizações 67.716    74.107    

Imparidade de Crédito 33.771    44.422    

Margem Financeira (867.793)    (664.617)    

(725.185)    (630.482)   

Fluxos de caixa de actividade operacional, antes das 
alterações dos capitais próprios

Variações em créditos a clientes (2.157.686)    (808.423)    

Variações em créditos a instituições de crédito 0    232    

Abate de Créditos 0    459.117    

Variações em depósitos de clientes (464.021)    2.077.156    

Variações em juros a receber 121.665    0    

Variações em impostos diferidos (1)    0    

Variações em outros activos (109.256)    362    

Variações em outros passivos e provisões (603.506)    319.051    

Juros recebidos 1.039.956    865.798    

Juros pagos (172.163)    (201.181)    

Caixa líquida usada nas actividades operacionais (2.345.012)    2.712.112    

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Aquisição de outros activos tangíveis (76.775)    12.986    

Variação em investimentos detidos até até à maturidade (419.431)    (1.225.128)    

Activos Não Correntes Detidos para Venda 0    (5.471)    

Aquisição de activos intangíveis (6.022)    7.711    

Caixa líquida usada nas actividades de investimento (502.228)    (1.209.902)    

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Variação nas reservas 108.622    (162.530)    

Realização de aumentos de capital social 505.600    0    

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento 614.222    (162.530)    

Variação de caixa e equivalentes de caixa (2.958.203)    709.198    

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.817.570    6.108.372    

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.859.367    6.817.570   

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL À 30 DE JUNHO 
(Valores expressos em milhares de meticais)

2022 2021

30 JUNHO 30 JUNHO

Operações Continuadas

Juros e Proveitos Equiparados 1.039.956 865.798

Juros e Custos Equiparados (172.163) (201.181)

Margem Financeira Antes da Imparidade do Crédito 867.793 664.617

Imparidade do Crédito (33.771) (699)

Margem Financeira Depois da Imparidade do Crédito 834.022 663.918

Receitas não Financeiras 374.903 389.041

Proveitos Operacionais 1.208.926 1.052.960

Gastos com pessoal (527.954) (538.204)

Amortizações de exercícios (67.716) (74.107)

Impostos Indirectos (1.375) (1.654)

Outros custos operacionais (434.471) (384.948)

Resultado antes do Imposto 177.410 54.047

Imposto Sobre o Rendimento (136.288) (138.441)

Resultado do exercício 41.122 (84.394)

Total do rendimento integral para o exercício 41.122 (84.394)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO À 30 DE JUNHO 2022  
Natureza dos movimentos  
(Valores expressos em milhares de meticais) Capital Social Reservas Legais Outras Reservas

Prestações 
Suplementares Reserva de reavaliação Resultados Acumulados Total do Capital Próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2020  3.519.243  88.837  56.393  -    144.343  (1.614.430)  2.194.386 

Aumento de Capital  -    -    -    -    -    -    -   

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (IFRS 9)  -    -    -    -    -    -    -   

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    (84.394)  (84.394)

Saldo em 30 de Junho de 2021  3.519.243  88.837  56.393  -    144.343  (1.698.824)  2.109.992 

Saldo em 31 de Dezembro de 2021  4.024.843  88.837  56.393  -    144.343  (1.590.201)  2.724.215 

Aumento de Capital  -    -    -    -    -    -    -   

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (IFRS 9)  -    -    -    -    -    -    -   

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    41.122  41.122 

Saldo em 30 de Junho de 2022  4.024.843  88.837  56.393  -    144.343  (1.549.080)  2.765.336

Os resultados do FNB Moçambique, S.A. (FNB) para os primeiros seis meses, ou seja para o período findo 

em 30 de Junho de 2022 indicam um lucro após impostos de MZN 41 milhões Este resultado reflecte 

um bom desempenho sustentado na estratégia de continuidade pela tendência de lucro a longo prazo. 

Com o levantamento nos últimos seis meses  das restrições da Covid-19 e a execução contínua e bem-

-sucedida da  sua estratégia, o FNB trabalhou arduamente para se posicionar como um banco que tem 

como foco prestar suporte eficaz aos  seus clientes, colaboradores e outras partes interessadas. Este 

propósito será ainda mais consolidado com a implantação de uma plataforma bancária digital moderna 

e robusta. Espera-se que a referida plataforma seja disponibilizada aos clientes do FNB de modo faseada 

à partir do quarto trimestre de 2022.

No que diz respeito a busca de soluções aos seus clientes, o FNB continua a ambicionar tornar-se no 

banco de referência do mercado moçambicano nas suas áreas e nicho escolhidas, e está fortemente 

empenhado em atingir esse propósito a médio prazo.

Para o período findo em 30 de Junho de 2022 o FNB registrou um lucro antes de impostos  de MZN 177 

milhões Este valor é significativamente superior quando comparado ao mesmo período do ano anterior 

(2021). O referido resultado deveu-se  principalmente ao crescimento dos adiantamentos a clientes alia-

do a um ambiente de taxas de juros favorável para o FNB. A margem financeira antes da imparidade do 

crédito aumentou em cerca de 30%, em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento dos 

activos foi resultado de um forte foco contínuo na estratégia orientada para a solução das necessidades 

dos clientes. A gestão entende que este crescimento não tem comprometido a qualidade dos activos. 

O crédito em incumprimento caiu para 7,1% no período em apreço comparado aos 9,9% no mesmo pe-

ríodo do ano anterior. Nos meses subsequentes de 2022, o foco continuará assente no crescimento e 

retenção de clientes, aumento da base de depósitos, melhoria da qualidade da plataforma digital e da 

oferta de serviços em linha com o resto do mercado, eficiência nos processos, melhoria nas habilidades 

de controlo e de investimentos dos nossos valiosos colaboradores.

Para o primeiro semestre de 2022, o capital do Banco continuou a exceder os requisitos mínimos de 

capital estabelecidos pela regulamentação e o accionista comprometeu-se a continuar a apoiar o cres-

cimento do FNB.

Por último, o Conselho de Administração do FNB desempenhou no período em apreço as suas funções de 

supervisão estratégica e de governança conforme exigido ao longo do período e está confiante de que, 

com o apoio do accionista , o FNB se fortalecerá no médio e longo prazo.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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(2/2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMÉDIAS
A 30 de Junho de 2022

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

Balanço - Contas Individuais (Activo) em 30-06-2022

Rubricas

Notas / 
Quadros 

anexos

2022

2021

 Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amoritzações 

 Provisões, 
imparidade e 
amortizações 

 Valor 
Líquido 

Activo

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 2.1 3.359.796 3.359.796 5.196.173

11 + 3301
Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 2.2 199.570 199.570 152.756

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos para 
negociação 0 0 362

153 (1) + 158 (1) + 17
Outros activos financeiros ao justo 
valor através de resultados 0 0 0

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

Activos financeiros disponíveis para 
venda 57.055 57.055 51.288

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

Aplicações em instituições de 
crédito 2.3 300.844 0 300.844 1.474.807

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 
+ 3310 (1) + 34000 + 34008 
- 3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 
5210 (1) - 53010 - 53018 Crédito a Clientes 2.4 5.688.261 774.098 4.914.163 2.761.075

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

Investimentos detidos até à 
maturidade 2.5 9.803.059 74.284 9.728.775 9.261.297

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 
3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 
- 3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra 0 0 0

21 Derivados de cobertura 0 0 0

25 - 3580
Activos não correntes detidos para 
venda 41.850 41.850 41.850

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento 0 0 0

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 2.6 1.711.029 989.839 721.190 700.086

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 2.7 175.264 172.478 2.786 8.808

24 - 357 
Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos 2.8 31.122 0 31.122 31.122

300 Activos por impostos correntes 2.9 34.180 34.180 33.980

301 Activos por impostos diferidos 2.1 13.508 13.508 13.508

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 
+ 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 
338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 
- 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 
5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3) Outros Activos 2.11 255.242 255.242 212.820

Total de activos 21.670.780 2.010.699 19.660.081 19.939.932

(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.

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

Balanço - Contas Individuais (Passivo) em 30-06-2022

Rubricas

 Notas / 
Quadros 

anexos 2022 2021

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 
(1) Recursos de bancos centrais 2.12 0  -   

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação 0  -   

43 (1)
Outros passivos financeiros ao justo valor através 
de resultados 0  -   

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 
(1) Recursos de outras instituições de crédito 2.13 1.396.088  1.015.389 

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 
+ 5211 (1)  + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 2.14 14.603.166  15.444.451 

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos 0  -   

44 Derivados de cobertura 0  -   

45
Passivos não correntes detidos para venda e 
operações descontinuadas 0  -   

47 Provisões 2.15 73.261  71.992 

490 Passivos por impostos correntes 2.16 47.931  28.531 

491 Passivos por impostos diferidos 2.17 64.067  64.067 

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) 
+ 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital 0  -   

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 
5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados 2.18 0  -   

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 
+ 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 
(1) + 54 (1) (3) Outros passivos 2.19 710.232  1.205.509 

Total de Passivo  16.894.746  17.829.939 

Capital

55 Capital 2.20 4.024.843  3.519.243 

602 Prémios de emissão 0  -   

57 Outros instrumentos de capital 2.21 0  -   

- 56 (Acções próprias) 0  -   

58 + 59 Reservas de reavaliação 144.343  144.343 

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 2.22  (1.444.972)  (1.469.199)

64 Resultado do exercício 2.23  41.122  (84.394)

- 63 (Dividendos antecipados) 0  -   

Total de Capital  2.765.336  2.109.993 

Total de Passivo + Capital  19.660.083  19.939.932 

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

Demonstração de Resultados - Contas Individuais em 30-06-2022

Rubricas

Notas / 
Quadros 

anexos 2022 2021

79 + 80 Juros e rendimentos similares 3.1 1.047.952 872.329

3.2

66 + 67 Juros e encargos similares 172.163 201.181

Margem financeira 875.789 671.147

82 Rendimentos de instrumentos de capital 0 0

81 Rendimentos com serviços e comissões 3.3 215.205 187.838

3.4

68 Encargos com serviços e comissões 33.796 32.656

- 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 439 -243

- 694 + 834
Resultados de activos financeiros disponíveis para 
venda 0 0

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 3.5 151.869 152.792

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 
837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 3.717 1.646 

0 0

- 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 3.6 76.960 110.484

Produto bancário 1.290.183 1.091.009

70 Custos com pessoal 3.7 527.954 538.204

71 Gastos gerais administrativos 3.8 436.936 360.564

77 Amortizações do exercício 3.9 67.716 74.107

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 3.10 1.277 18.268

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 78.892 45.820

768 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de reversões e 
recuperações 0 0

Resultados antes de impostos 177.409 54.047

Impostos

65 Correntes 3.11 136.287 138.441

74 - 86 Diferidos 0 0

640 Resultados após impostos  41.122  (84.394)

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
Do qual: Resultado líquido após impostos de 
operações descontinuadas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Use os nossos 

canais alternativos

Vá ao Banco 
sem sair de casa

Saiba mais em www.fnb.co.mz, 
94488 (Linha Verde) ou 21355999
Termos & Condições Gerais e Específicos Aplicáveis 

Linha do Cliente

Online Banking

USSD
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Por deliberação da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões Aberto da Global Alliance, 
reunida pelas 10 horas, do dia 25 de Maio de 2021, na qual estiveram presentes: o Presidente da 
Comissão de Acompanhamento e todos os membros da Comissão representantes dos participantes 
e dos associados do Fundo de Pensões Aberto da Global Alliance, convidados e outros intervenientes 
conforme consta da acta do respectivo encontro. 

A Comissão de Acompanhamento confirmou que:

 1. O Fundo de Pensões Aberto da Global Alliance, foi criado no dia 01 de Julho de 2011, como 
fundo complementar. 

 2. Com base na carta de denúncia do contrato, remetida pela Entidade Gestora do Fundo de 
Pensões da Aberto da Global Alliance Seguros, datada de 18 de Maio de 2021, 
manifestando a sua intenção de se desvincular da gestão do Fundo de Pensões, a 
Comissão de Acompanhamento anuiu ao pedido da GA, desde que fossem tomadas as 
devidas providências para garantir a conformidade governativa e legal do processo de 
cessação. Neste sentido, houve várias reuniões de coordenação entre as partes 
intervenientes, tendo sido realizadas todas as acções de governação e procurement para a 
identificação de um novo provedor para a transferências das adesões, o que culminou com 
a indicação da Sanlam Vida Moçambique, Companhia de Seguros, SA (Sanlam). 

Nestes termos, após a aprovação do pedido acima pela Comissão de Acompanhamento do Fundo 
de Pensões Aberto da Global Alliance, o processo foi submetido ao Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique – ISSM, na qualidade de Entidade Reguladora, para subsequente 
aprovação. O pedido foi Aprovado e formalmente comunicado à Global Alliance, através do ofício 
com referência n.º 48/667/ISSM-ADM/090.44/2022/00000938, datado de 28 de Junho de 2022, 
citando o seguinte:

“Por Despacho do Conselho de Administração do ISSM,IP, de 17/06/22, foi autorizado o pedido em 
alusão, nos termos da alínea g) do n.º 01, do artigo 19 do Regulamento da Constituição e Gestão de 
Fundos de Pensões no âmbito da Segurança Social Complementar, aprovado pelo Decreto n.º 
25/2009, de 17 de Agosto.”

Estando o processo em conformidade com o estipulado nas Regras do Fundo e na legislação 
aplicável, a Entidade Gestora do Fundo de Pensões torna público, por este meio, a cessação pela 
Global Alliance Seguros, SA., da qualidade de Gestor de Fundo de Pensões Aberto da Global Alliance 
e a passagem das suas adesões para a Sanlam Vida Mocambique, Companhia de Seguros, SA., para 
conhecimento de todos os membros e associados do Fundo e do público em geral, com efeitos à 
partir de 01 de Setembro de 2022.

Entidade Gestora do Fundo

de Pensões Aberto da

Global Alliance.

Maputo, aos 25 de Julho de 2022

A Entidade Gestora

Seguramente connosco.

www.ga.co.mz
Para informações gerais:
info@ga.co.mz

Tel. +258 21 493 108/18 
Cell +258 82 301 63 85/72 
+258 84 301 63 85

Contacto da Sede:
Av. da Marginal Parcela, 141, Maputo - Moçambique

6699

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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anexo à circular nº 3/sHc/2007

moDelo iii

Balanço - contas individuais (activo)

( expresso em milhares )

rubricas  

notas / 

Quad-

ros 

anexos

Junho 2022  

Valor antes 

de provisões, 

imparidade e 

amoritzações

Provisões, 

impari-

dade e 

amortiza-

ções

Valor 

líquido

Dezem-

bro 2021

             

  activo          

             

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em 

bancos centrais
  - - - - 

             

11 + 3301
Disponibilidades em outras 

instituições de crédito
  339 - 339 221

             

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos 

para negociação
  - - - - 

             

153 (1) + 158 (1) + 17

Outros activos financeiros 

ao justo valor através de 

resultados

  - - - - 

             

154 + 158 (1) + 18 + 34888 

(1) - 53888 (1) 

Activos financeiros dis-

poníveis para venda

  - - - - 

         

             

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) 

+ 3303 + 3310 (1) + 3408 

(1) - 350 - 3520 - 5210 (1) 

- 5300

Aplicações em instituições 

de crédito

  - - - - 

         

         

         

             

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 

3304 + 3310 (1) + 34000 + 

34008 - 3510 - 3518 - 35210 

- 35211 - 5210 (1) - 53010 

- 53018 

Crédito a Clientes

  -   - - 

         

         

         

         

             

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 

+ 3307 + 3310 (1) + 3402 - 

355 - 3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à 

maturidade

  - - - - 

         

         

         

             

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 

+ 3306 + 3310 (1) + 3408 

(1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 

5308 (1)

Activos com acordo de 

recompra 

  - - - - 

         

         

         

             

21 Derivados de cobertura   - - - - 

             

25 - 3580
Activos não correntes deti-

dos para venda
  - - - - 

             

26 - 3581 (1) - 360 (1)
Propriedades de investi-

mento
  - - - - 

             

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis   8,835 5,228 3,607 4,408

             

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis       - 310

             

24 - 357 

Investimentos em filiais, as-

sociadas e empreendimen-

tos conjuntos

  - - - - 

             

300
Activos por impostos cor-

rentes
  - - - - 

             

301
Activos por impostos 

diferidos
  - - - 17,046

             

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

  959 - 959 6,770

         

         

         

         

         

             

  total de activos   10,133 5,228 4,905 28,755

(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.

anexo à circular nº 3/sHc/2007

moDelo iii (PassiVo)

Balanço - contas individuais 

(Passivo)

( expresso em milhares )

rubricas   Junho 2022 Dezembro 2021

       

  Passivo    

       

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

5318 (1)
Recursos de bancos centrais

- - 

   

       

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

- - 

   

       

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

5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros 

empréstimos

15,480 - 

   

   

       

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

5312

Responsabilidades representa-

das por títulos

- - 

   

       

44 Derivados de cobertura - - 

       

45

Passivos não correntes detidos 

para venda e operações descon-

tinuadas

- - 

       

47 Provisões - - 

       

490 Passivos por impostos correntes - - 

       

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

63,573 90,661

   

   

   

       

  total de Passivo 79,054 90,661

       

  capital  

       

55 Capital 5000 5,000

       

602 Prémios de emissão - - 

       

57 Outros instrumentos de capital - - 

       

- 56 (Acções próprias) - - 

       

58 + 59 Reservas de reavaliação - - 

       

60 - 602 + 61
Outras reservas e resultados 

transitados
(71,058) (66,906)

       

64 Resultado do exercício (8,090) - 

       

- 63 (Dividendos antecipados) - - 

       

       

  total de capital (74,148) (61,906)

       

  total de Passivo + capital 4,905 28,755

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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anexo à circular nº 3/sHc/2007

moDelo iV

Demonstração de resul-
tados - contas individuais

( expresso em milhares )

rubricas  
notas / 

Quadros 
anexos

Junho 2022 Dezembro 2021

         

79 + 80
Juros e rendimentos simi-

lares
  -  

         

66 + 67 Juros e encargos similares   - 659.7

         

  margem financeira   - (660)

         

82
Rendimentos de instrumen-

tos de capital
  - - 

         

81
Rendimentos com serviços 

e comissões
  - - 

         

68
Encargos com serviços e 

comissões
  20 - 

         

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 

69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 

836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e pas-

sivos avaliados ao justo valor 

através de resultados

  - - 

     

     

     

         

- 694 + 834

Resultados de activos 

financeiros disponíveis para 

venda

  - - 

         

- 690 + 830
Resultados de reavaliação 

cambial
    14,392

         

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 

831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de 

outros activos

  - - 

     

     

         

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 

720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 

(1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 

843 (1) + 844 (1) + 848

Outros resultados de explo-

ração

  - - 

     

     

     

     

     

         

  Produto bancário   (20) 13,732

         

70 Custos com pessoal   - 1,161

         

71
Gastos gerais administra-

tivos
  7,285 9,951

         

77 Amortizações do exercício   784 4,186

         

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

- 888

Provisões líquidas de re-

posições e anulações
  - - 

         

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 

76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 

7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 

- 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 - 

8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros acti-

vos financeiros líquida de 

reversões e recuperações

  - - 

     

     

     

     

     

         

768 + 769 (1) - 877 - 878

Imparidade de outros acti-

vos líquida de reversões e 

recuperações

  - - 

         

 
resultados antes de imp-
ostos

  (8,090) (1,565)

         

  Impostos   - - 

         

65    Correntes   - - 

         

74 - 86    Diferidos   - (367)

         

640 resultados após impostos   (8,090) (1,932)

         

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400

   Do qual: Resultado líquido 

após impostos de opera-

ções descontinuadas

  - - 

DemonstraçÃo De alterações no caPital PrÓPrio    

Para o PerioDo FinDo em 30 De JUnHo De 2022    

(Valores expressos em Meticais)      

 

capital social Perdas acumuladas total de capital próprio 

       

saldos em 01 de Janeiro de 2021
5 000 000 (64 974 434) (59 974 434)

Perdas do exercicio
  (1 932 050) (1 932 050)

Realização da reserva de revalorização
-   - 

Premio de emissão
-   - 

Transferência de outras reservas  -     - 

saldos em 31 de Dezembro de 2021
 5,000,000  (66,906,484)  (61,906,484)

 
     

Alterações na aplicação da IFRS 16
    - 

saldos em 01 de Janeiro de 2022 5 000 000 (66 906 484) (61 906 484)
      - 

Perdas do exercicio
- (8 089 714) (8 089 714)

       
saldos em 30 de Junho de 2022  5,000,000  (74,996,197)  (69,996,198)
       

Prémio de emissão      

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

acções.

Lucros/(perdas) acumulados 

As perdas acumuladas são o rendimento reconhecido antecipado líquido das despesas da entidade mais 

o lucro do ano corrente atribuído aos accionistas, menos os dividendos pagos. 

Nos termos do artigo 63º da Lei 15/99 de 19 de Novembro (conforme alterada), o microbanco deve afectar 

anualmente, a uma reserva legal, não menos de 15% dos seus lucros após impostos, até que a reserva seja 

igual ao montante do capital. A reserva não pode ser distribuída, mas pode ser utilizada para recuperar 

perdas ou para aumentar o capital. Não foi feita qualquer transferência para a reserva legal durante o ano, 

uma vez que o microbanco ainda tem um saldo de prejuizos acumulados. A transferência para a reserva 

legal será retomada quando os prejuizos acumulados tiverem sido cobertos.

 Outras reservas

As outras reservas referem-se a subscrição  de capital pelos accionistas para o aumento de capital do mi-

crobanco por conversão de empréstimo de accionistas em patrimonio liquido.

Demonstração dos fluxos de caixa

do exercício findo em 30 de Junho de 2022

Junho-2022 Dez-2021
MZN MZN

Fluxo de caixa das actividades operacionais

Perda antes do imposto (8 089 714)    (1 564 947)       

Ajustamento para itens não monetários:

Depreciação de activos tangíveis 784 189        1 788 051 

Amortização de direito de uso de activos e activos intangíveis - 2 397 530

Diferenças cambiais não realizadas - (6 250 825) 

Lucro na venda da carteira de creditos - -

Perdas por imparidade - -

Variações no capital circulante:

Aumento das colocações com outros bancos - 39 565 862

Diminuição/(aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes - -

Diminuição/(aumento) em outros activos - 4 541 929

Aumento em outras contas a pagar (1 197 541)    (11 196 609) 

(Diminuição)/aumento em passivos por locacao financeira - (1 834 542) 

(Diminuição)/aumento nos emprestimos subordinados - -

Aumento nos saldos intragrupo (413 129)       (34 970 300)     

(Diminuição)/aumento nos valores a pagar a  partes relacionadas 8 794 078     41 702 706 

Aumento em outros empréstimos - (38 136 622) 

Receita na  alienação da carteira de emprestimos - -

Exfluxo de caixa das actividades operacionais (122 118)       (3 957 768)       

Fluxos de caixa das actividades de investimento - - 

Exfluxo líquido de caixa das actividades de investimento - - 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento:

Outras partes de capital - - 

Influxo líquido de caixa das actividades de financiamento - - 

Aumento em caixa e equivalentes de caixa (122 118)       (3 957 768)       

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 220 780        4 178 547 

Caixa e equivalentes de caixa em 30 de Junho 98 662          220 780           
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notas às demonstrações financeiras

do exercício findo em 30 de Junho de 2022

1. informação geral

A Xtenda Finanças Moçambique (Mcb), S.A. (“a Entidade”) é uma instituição de micro finanças incorporada 

em Moçambique e licenciada pelo Banco de Moçambique. A principal actividade da Entidade é a prestação 

de serviços de microfinanças em Moçambique. O endereço da sede social da Entidade é Rua Joaquim Lapa 

32, Bairro Central C, Distrito Urbano 1, Maputo Cidade, Moçambique.

2. Base contabilística

(a) Declaração de conformidade

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais do Relato 

Financeiro (NIRF) e de acordo com as disposições do Aviso nº. 4 / GBM / 2007, de 30 de Março de 2007, do 

Banco de Moçambique.

(b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

(c)  Moeda funcional e de apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas no Metical Moçambicano (MZN) que é a moeda fun-

cional da Entidade e a moeda de apresentação. Todos os montantes foram arredondados para o Metical 

moçambicano mais próximo, excepto quando indicado em contrário.

(d) Pressuposto de continuidade

Na sequência da aquisição do MyBucks Mozambique (MCB), S.A. pela Xtenda Financial Holdings Limited 

(XFHL), a Entidade-mãe; estão em curso planos para fundir a Xtenda Finanças Moçambique (Mcb), S.A. 

e o MyBucks Mozambique (MCB), S.A. numa única entidade. Os Revisores Oficiais de Contas da KPMG 

Moçambique foram contratados para empreender os aspectos regulamentares, legais e administrativos 

do processo de fusão, que está em curso e que se espera estar concluído durante 2022.

(e) alterações no ambiente informático

Durante o exercício financeiro, não se verificou qualquer alteração no ambiente informático da Entidade.

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos 

A preparação das demonstrações financeiras da Entidade requer que a administração faça julgamentos, 

estimativas e pressupostos que afectam o montante reportado de rendimentos, despesas, activos e pas-

sivos, e as divulgações que os acompanham, bem como a divulgação de passivos contingentes. A incerteza 

acerca destes pressupostos e estimativas poderá resultar em resultados que exijam um ajustamento material 

à quantia escriturada de activos ou passivos afectados em períodos futuros. No processo de aplicação das 

políticas contabilísticas da Entidade, a gerência fez os seguintes juízos e pressupostos relativos ao futuro 

e outras fontes fundamentais de incerteza das estimativas à data do relato, que têm um risco significativo 

de causar um ajustamento material às quantias escrituradas de activos e passivos dentro do próximo ex-

ercício financeiro.

As circunstâncias e pressupostos existentes sobre desenvolvimentos futuros podem mudar devido a circun-

stâncias fora do controlo da Entidade significativo sobre os montantes reconhecidos nas demonstrações 

financeiras consolidadas com julgamento e/ou estimativas substanciais por parte da gestão são coligidos 

abaixo no que diz respeito a julgamentos/estimativas envolvidas.

Perdas por imparidade em activos financeiros

A mensuração de perdas por imparidade tanto nos termos da NIRF 9 em todas as categorias de activos 

financeiros em âmbito requer julgamento, em particular, a estimativa do montante e do calendário dos 

futuros fluxos de caixa e valores colaterais ao determinar as perdas por imparidade e a avaliação de um 

aumento significativo do risco de crédito. 

Estas estimativas são motivadas por vários factores, cujas alterações podem resultar em diferentes níveis de 

licenças. Os cálculos das perdas de crédito esperadas dda Entidade são resultados de modelos complexos 

com uma série de pressupostos subjacentes relativamente à escolha de inputs variáveis e suas interde-

pendências. Os elementos dos modelos de perdas de crédito esperadas que são considerados julgamentos 

e estimativas contabilísticas incluem: 

•	  O modelo de classificação de crédito interno da Entidade, que atribui a Probabilidade de incumpri-

mento às classificações individuais 

•	 Os critérios da Entidade para avaliar se houve um aumento significativo do risco de crédito e, portanto, 

as provisões para activos financeiros devem ser mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas 

ao longo da vida e na avaliação qualitativa;

•	 A segmentação dos activos financeiros quando a sua perda de crédito esperada é avaliada numa base 

colectiva 

•	 Desenvolvimento de modelos de perda de crédito esperados, incluindo as várias fórmulas e a escolha 

dos inputs 

•	 Determinação de associações entre cenários macroeconómicos e, inputs económicos, tais como níveis 

de desemprego e valores colaterais, e o efeito sobre a probabilidade de inadimplência, Exposição dado 

o incumprimento e Perda dado o incumprimento.

•	 Selecção de cenários macroeconómicos prospectivos e suas ponderações de probabilidade, para derivar 

os contributos económicos para os modelos de perda de crédito esperados.

Tem sido política da Entidade rever regularmente os seus modelos no contexto da experiência real de 

perdas e ajustar quando necessário.

 Provisão para perdas de crédito esperadas de empréstimos e adiantamentos

 A Entidade utiliza uma matriz de provisões para calcular as perdas de crédito esperadas para empréstimos e 

adiantamentos. As taxas de provisão baseiam-se em dias vencidos para agrupamentos de vários segmentos 

de clientes com padrões de perdas semelhantes (ou seja, por geografia, tipo de produto, tipo de cliente e 

classificação, e cobertura por cartas de crédito e outras formas de seguro de crédito).

 A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de incumprimento históricas observadas na Enti-

dade. A Entidade irá calibrar a matriz para ajustar a experiência histórica de perda de crédito com informa-

ção prospectiva. Por exemplo, se as condições económicas previstas (isto é, o produto interno bruto) se 

deteriorarem no próximo ano, o que pode levar a um aumento do número de incumprimentos no sector 

transformador, as taxas históricas de incumprimento são ajustadas. Em cada data de notificação, as taxas 

históricas de incumprimento observadas são actualizadas e as alterações nas estimativas previsionais são 

analisadas.

A avaliação da correlação entre as taxas históricas de incumprimento observadas, as condições económicas 

previstas e as perdas de crédito esperadas é uma estimativa significativa. O montante das perdas de crédito 

esperadas é sensível a alterações das circunstâncias e das condições económicas previstas. A experiência 

histórica de perda de crédito da Entidade e a previsão das condições económicas podem também não ser 

representativas do incumprimento efectivo do cliente no futuro.

Pressuposto de continuidade

A administração da Entidade fez uma avaliação da sua capacidade de continuar como uma Entidade em 

actividade e está satisfeita por ter os recursos para continuar em actividade num futuro próximo. Além 

disso, a administração não está consciente de quaisquer incertezas materiais que possam gerar dúvidas 

significativas sobre a capacidade da Entidade para continuar em actividade. Por conseguinte, as demonst-

rações financeiras continuam a ser preparadas na base da continuidade das actividades. Consulte a nota 2 

(d). A Entidade continuará como uma Entidade em actividade num futuro previsível, mas espera-se que as 

suas operações mudem com a fusão a ser considerada entre a Xtenda Finanças Moçambique e a MyBucks 

Banking Corporation, um microbanco que foi adquirido pelo accionista maioritário da Xtenda Finanças 

Moçambique.

Justo valor dos instrumentos financeiros

 O justo valor dos instrumentos financeiros é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago 

para transferir um passivo numa transacção ordenada no mercado principal (ou mais vantajoso) na data 

de mensuração em condições correntes de mercado (ou seja, um preço de saída), independentemente de 

esse preço ser directamente observável ou estimado utilizando outra técnica de avaliação.

Quando os justos valores dos activos e passivos financeiros registados na demonstração da posição fi-

nanceira não podem ser derivados de mercados activos, são determinados utilizando uma variedade de 

técnicas de avaliação que incluem a utilização de modelos de avaliação.

método da taxa de juro efectiva

Os inputs para estes modelos são retirados de mercados observáveis sempre que possível, mas quando 

tal não é viável, é necessária uma estimativa para estabelecer justos valores. Os julgamentos e estimativas 

incluem considerações de liquidez e inputs de modelos relacionados com itens como o risco de crédito 

(tanto próprio como de contraparte), ajustamentos do valor do financiamento, correlação e volatilidade. 

O método da taxa de juro efectivo da Entidade, como explicado, reconhece os rendimentos de juros utili-

zando uma taxa de rendimento que representa a melhor estimativa de uma taxa de rendimento constante 

ao longo da vida comportamental esperada de empréstimos e depósitos e reconhece o efeito de taxas de 

juro potencialmente diferentes cobradas em várias fases e outras características do ciclo de vida do produto 

(incluindo pré-pagamentos e juros e encargos de penalização). Esta estimativa, por natureza, requer um 

elemento de julgamento relativamente ao comportamento esperado e ao ciclo de vida dos instrumentos, 

bem como alterações esperadas na taxa de base e outras receitas/despesas de taxas que são parte inte-

grante do instrumento.

activos por impostos diferidos

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos relativamente a prejuízos fiscais, na medida em que 

é provável que haja lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais possam ser utilizados. 

Embora os prejuízos fiscais possam ser utilizados num período máximo de 5 anos, é necessário um julga-

mento para determinar o montante de activos por impostos diferidos que podem ser reconhecidos, com 

base no momento provável e no nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias futuras de 

planeamento fiscal.

O imposto diferido é reconhecido utilizando o método do balanço, prevendo diferenças temporárias entre 

os montantes contabilizados de activos e passivos para efeitos de relato financeiro e os montantes utilizados 

para efeitos de tributação. O imposto diferido é mensurado às taxas de imposto que se espera que sejam 

aplicadas às diferenças temporárias quando estas se revertam, com base nas leis que foram decretadas ou 

substantivamente decretadas até à data do relato.

Ao determinar o montante do imposto corrente e diferido a Entidade tem em conta o impacto de posições 

fiscais incertas e se podem ser devidos impostos e juros adicionais.  A Entidade acredita que os seus acrés-

cimos de dívidas fiscais são adequados para todos os anos fiscais abertos, com base na sua avaliação de 

muitos factores, incluindo a interpretação das leis fiscais e a experiência anterior. Esta avaliação baseia-se 

em estimativas e pressupostos e pode envolver uma série de julgamentos sobre acontecimentos futuros. 

Podem tornar-se disponíveis novas informações que levem a Entidade a alterar o seu julgamento relativa-

mente à adequação das obrigações fiscais existentes; tais alterações às obrigações fiscais terão impacto 

nas despesas fiscais no período em que tal determinação for feita.

4. Políticas contabilísticas significativas 

Apresenta-se abaixo um índice das políticas contabilísticas significativas cujos pormenores estão disponíveis 

nas páginas que se seguem:

(a) Propriedade e Equipamento

(b) Locações

(c) Activos intangíveis

(d) Transacções em moeda estrangeira

(e) Instrumentos financeiros

(f ) Impostos

4

Item

Mobiliario, acessórios
Veículos automóveis
Equipamento de escritório
Equipamento informático
Melhorias na locação
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(g) Imparidade

(h) Benefícios para os empregados

(i) Provisões e contingências

(j) Rédito

(k) Juros e rendimentos/despesas similares

(l) Outros rendimentos operacionais

(m) Custos do empréstimo

(a) Propriedade e equipamento

(i) Reconhecimento e mensuração

A propriedade e Equipamento é inicialmente mensurada ao custo menos a depreciação acumulada e 

qualquer perda por imparidade acumulada. O custo inclui despesas que são directamente atribuíveis à 

aquisição do activo. 

O custo dos activos auto-construídos inclui:

•	 o custo dos materiais e da mão-de-obra directa; 

•	 any other costs directly attributable to bringing the asset to a working condition for its intended use;

•	 quaisquer outros custos directamente atribuíveis a levar o bem a uma condição de funcionamento 

para o seu uso pretendido;

•	 custos de empréstimos capitalizados; e 

•	 O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade do equipamento relacionado é capi-

talizado como parte integrante desse equipamento. 

Quando partes de um item de propriedade e equipamento têm vidas úteis diferentes, são contabilizadas 

como itens separados (componentes principais) de propriedade e equipamento. 

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item de propriedade e equipamento são determinados 

comparando o produto da alienação com a quantia escriturada da propriedade e equipamento e é recon-

hecido líquido dentro de outros rendimentos/outras despesas nos lucros ou perdas.

(ii) Custos subsequentes

O custo de substituição de parte de um item de propriedade e equipamento é reconhecido na quantia 

escriturada do item se for provável que os futuros benefícios económicos incorporados na parte fluirão para 

o Banco e o seu custo possa ser mensurado de forma fiável. O montante escriturado da parte substituída 

é desreconhecido. Os custos da manutenção diária de propriedade e equipamento são reconhecidos nos 

lucros ou prejuízos, conforme incorridos.

(iii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o montante depreciável, que é o custo do activo, ou outro montante sub-

stituto do custo, menos o seu valor residual. A depreciação é reconhecida nos lucros ou prejuízos numa 

base linear ao longo da vida útil esperada de cada parte de um item ou de um bem e equipamento, uma 

vez que isto reflecte mais de perto o padrão esperado de consumo dos futuros benefícios económicos 

incorporados no activo.

As vidas úteis dos itens de propriedade e equipamento foram avaliadas da seguinte forma: 

item média de vida útil  

Mobiliario, acessórios 5 anos

Veículos automóveis 5 anos

Equipamento de escritório 5 anos

Equipamento informático 3 anos

Melhorias na locação  duração da locação

O valor residual, a vida útil e o método de depreciação de cada activo são revistos no final de cada período 

abrangido pelo relatório. Se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a alteração é contabilizada 

como uma alteração na estimativa contabilística. 

A depreciação do exercício para cada período é reconhecida nos lucros ou prejuízos. 

(b) locações

A Entidade avalia se um contrato é ou contém um contrato de locação, no início do contrato. A Entidade 

reconhece um direito de uso do activo e um passivo de locação correspondente em relação a todos os 

acordos de locação em que é o locatário, excepto no caso de locações de curto prazo (definidas como 

locações com um prazo de locação de 12 meses ou menos) e locações de activos de baixo valor. Para estas 

locações, a Entidade reconhece os pagamentos da locação como uma despesa operacional numa base de 

linha recta durante o prazo da locação, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do 

padrão temporal em que os benefícios económicos dos activos locados são consumidos. 

O passivo de locação é inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos da locação que não são 

pagos na data de início descontados, utilizando a taxa implícita no contrato de locação. Se esta taxa não 

puder ser prontamente determinada, o arrendatário utiliza a sua taxa de empréstimo incremental.

(c) activos intangíveis

Software

O software adquirido pela Entidade é mensurado ao custo menos a amortização acumulada e quaisquer 

perdas por imparidade acumuladas. As despesas subsequentes com activos de software são capitalizadas 

apenas quando aumentam os benefícios económicos futuros do activo a que se referem. Todas as outras 

despesas são reconhecidas em lucros ou perdas, conforme incorridas. O software é amortizado linearmente 

nos lucros ou perdas ao longo da sua vida útil estimada, a partir da data em que está disponível para uti-

lização. A vida útil estimada do software é de três anos. Os métodos de amortização, vidas úteis e valores 

residuais são revistos em cada data de relato e ajustados, se apropriado.

(d) transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Entidade às 

taxas de câmbio nas datas das transacções. Os activos e passivos monetários denominados em moedas 

estrangeiras na data do relato são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio nessa data. O 

ganho ou perda em moeda estrangeira sobre itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na 

moeda funcional no início do ano, ajustado para juros e pagamentos efectivos durante o ano, e o custo 

amortizado em moeda estrangeira convertido à taxa de câmbio no final do exercício.

Os activos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo 

justo valor são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o justo valor foi 

determinado. Os itens não monetários numa moeda estrangeira que são medidos em termos de custo 

histórico são convertidos utilizando a taxa de câmbio à data da transacção. No entanto, as diferenças de 

moeda estrangeira resultantes da retradução são reconhecidas nos lucros ou prejuízos.

activos e passivos financeiros não derivados 

(i) reconhecimento e mensuração inicial

A Entidade reconhece inicialmente os empréstimos e os créditos na data da sua origem. Todos os outros 

activos financeiros (incluindo activos designados a justo valor através de lucros ou perdas) são reconhe-

cidos inicialmente na data da negociação, que é a data em que a Entidade se torna parte das disposições 

contratuais do instrumento. 

(ii) classificação

A Entidade classifica os activos financeiros não derivados nas seguintes categorias: empréstimos e contas 

a receber, saldos interbancários e montante devido pelas partes relacionadas.

(e) instrumentos financeiros 

Empréstimos e contas a receber

Empréstimos e contas a receber são activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que não 

são cotados num mercado activo.  Tais activos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

quaisquer custos de transacção directamente atribuíveis.  Após o reconhecimento inicial, os empréstimos 

e contas a receber são mensurados a custos amortizados utilizando o método dos juros efectivos; menos 

quaisquer perdas por imparidade. Os empréstimos e contas a receber compreendem caixa e equivalentes 

de caixa, e outras contas a receber.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e depósitos à ordem com vencimentos de três 

meses ou menos a partir da data de aquisição que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações no 

seu justo valor, e são utilizados pela Entidade na gestão dos seus compromissos a curto prazo.

Outros passivos financeiros incluem empréstimos obtidos e contraídos, bem como contas a pagar e mon-

tantes devidos a partes relacionadas.

Acções ordinárias e títulos de dívida

As acções ordinárias são classificadas como acções próprias. Os custos incrementais directamente atribuíveis 

à emissão de acções ordinárias são reconhecidos como uma dedução ao capital próprio, líquidos de quais-

quer efeitos fiscais. A Entidade reconhece inicialmente os títulos de dívida emitidos e os passivos subordina-

dos na data da sua origem. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos financeiros designados 

ao justo valor através de lucros ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, data em 

que a Entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento.

Categorias de mensuração de activos e passivos financeiros

A Entidade classifica todos os seus activos financeiros com base no modelo de negócio para gerir os activos 

e os termos contratuais do activo, mensurados pelo segunte:

•	 Custo amortizado;

•	 Justo valor através de outro rendimento integral; e

•	 Justo valor através de lucros ou perdas

A Entidade classifica e mensura a sua carteira de derivados e de negociação ao Justo Valor através de Lu-

cros ou Perdas. A Entidade pode designar instrumentos financeiros ao Justo Valor Através de Lucros ou 

Perdas, se isso eliminar ou reduzir significativamente as inconsistências de medição ou reconhecimento. 

Os passivos financeiros, que não sejam compromissos de empréstimo e garantias financeiras, são medidos 

ao custo amortizado ou ao justo valor através de lucros ou perdas, quando são detidos para negociação e 

instrumentos derivados ou quando é aplicada a designação de justo valor.

Determinação do justo valor

Para mostrar como foram derivados os justos valores, os instrumentos financeiros são classificados com 

base numa hierarquia de técnicas de avaliação, conforme resumido abaixo:

•	 Instrumentos financeiros de nível 1 - Aqueles em que os inputs utilizados na avaliação são preços co-

tados não ajustados de mercados activos para activos ou passivos idênticos aos quais a Entidade tem 

acesso na data da mensuração. A Entidade considera os mercados como activos apenas se existirem 

actividades comerciais suficientes no que respeita ao volume e liquidez dos activos ou passivos idên-

ticos e quando existem cotações de preços vinculativas e exercitáveis disponíveis na data do balanço.

(e) instrumentos financeiros (continuação)

•	 Instrumentos financeiros de nível 2 - Aqueles em que os inputs que são utilizados para avaliação e são 

significativos, são derivados de dados de mercado directa ou indirectamente observáveis disponíveis 

ao longo de todo o período de vida do instrumento. Tais inputs incluem preços cotados para activos 

ou passivos semelhantes em mercados activos, preços cotados para instrumentos idênticos em mer-

Item

Mobiliario, acessórios
Veículos automóveis
Equipamento de escritório
Equipamento informático
Melhorias na locação

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



PUBLICIDADE18 Sábado, 30 de Julho de 2022

6

XTENDA FINANÇAS MOÇAMBIQUE (MCB),  S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A 30 JUNHO DE 2022

cados inactivos e inputs observáveis que não sejam preços cotados, tais como taxas de juro e curvas 
de rendimento, volatilidades implícitas, e spreads de crédito. Além disso, podem ser necessários ajus-
tamentos para a condição ou localização do activo ou a medida em que este se relaciona com itens 
que são comparáveis ao instrumento avaliado. No entanto, se tais ajustamentos se basearem em inputs 
não observáveis que sejam significativos para toda a medição, a Entidade classificará os instrumentos 
como Nível 3.

•	  Instrumentos financeiros de nível 3 - Aqueles que incluem um ou mais inputs não observáveis que são 
significativos para a medição como um todo.

activos e passivos financeiros

Empréstimos e adiantamentos aos clientes, a custo amortizado

A Entidade mensura empréstimos e adiantamentos aos clientes e outros investimentos financeiros a custo 
amortizado apenas se ambas as condições seguintes forem satisfeitas:

•	 O activo financeiro é detido dentro de um modelo de negócio com o objectivo de deter activos finan-
ceiros a fim de recolher fluxos de caixa contratuais; e

•	 Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
são apenas pagamentos de capital e juros (SPPI) sobre o montante do capital em dívida.

Os detalhes destas condições são descritos abaixo:

Avaliação do modelo de negócio

A Entidade determina o seu modelo de negócio ao nível que melhor reflecte a forma como gere grupos 
de activos financeiros para atingir o seu objectivo de negócio:

•	 Os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócio (e os activos financeiros detidos dentro 
desse modelo de negócio) e, em particular, a forma como esses riscos são geridos

•	 Como os gestores da Entidade são compensados (por exemplo, se a compensação se baseia no valor 
justo dos activos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais cobrados)

•	 A frequência, o valor e o momento esperado das vendas são também aspectos importantes da avalia-
ção da Entidade.

A avaliação do modelo de negócio baseia-se em cenários razoavelmente esperados sem ter em conta 
cenários de “pior caso” ou de “de crise”. Se os fluxos de caixa após o reconhecimento inicial forem realiza-
dos de uma forma diferente das expectativas iniciais da Entidade, a Entidade não altera a classificação dos 
restantes activos financeiros detidos nesse modelo de negócio, mas incorpora essa informação ao avaliar 
os activos financeiros recém originados ou recém adquiridos no futuro.

O teste de pagamento único de capital e juros (SPPI) 

Como segundo passo do seu processo de classificação, a Entidade avalia os termos contratuais do activo 
financeiro para identificar se cumprem o teste SPPI. O “ Capital” para efeitos deste teste é definido como o 
justo valor do activo financeiro no reconhecimento inicial e pode mudar ao longo da vida do activo finan-
ceiro (por exemplo, se houver reembolsos de capital ou amortização do prémio/desconto). Os elementos 
de juros mais significativos no âmbito de um acordo de empréstimo são tipicamente a consideração do 
valor do dinheiro no tempo e do risco de crédito.

4. Políticas contabilísticas significativas (continuação)

(e) instrumentos financeiros (continuação)

Para efectuar a avaliação de pagamentos únicos de capital e juros, a Entidade aplica o julgamento e con-
sidera factores relevantes tais como a moeda em que o activo financeiro é denominado, e o período para 
o qual a taxa de juro é fixada.

Em contrapartida, os termos contratuais que introduzem mais do que a exposição mínima a riscos ou volati-
lidade nos fluxos de caixa contratuais que não estão relacionados com um acordo básico de empréstimo não 
dão origem a fluxos de caixa contratuais que são apenas pagamentos de capital e juros sobre o montante 
em dívida. Nesses casos, o activo financeiro deve ser mensurado ao justo valor através de lucros ou perdas.

Passivos financeiros

Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação sob a responsabilidade é cumprida, cancelada 
ou expira. Quando uma responsabilidade financeira existente é substituída por outra do mesmo mutuante 
em termos substancialmente diferentes, ou os termos de uma responsabilidade existente são substancial-
mente modificados, tal troca ou modificação é tratada como um desreconhecimento do passivo original 
e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença entre a quantia escriturada do passivo financeiro 
original e a contrapartida paga é reconhecida nos lucros ou prejuízos.

imparidade dos activos financeiros

Visão geral dos princípios de perda de crédito esperada

A Entidade regista uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os empréstimos e outros 
activos financeiros da dívida não detidos pelo justo valor através de lucros ou perdas, juntamente com 
compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira; nesta secção todos referidos como “in-
strumentos financeiros”. Os instrumentos de capital não estão sujeitos a imparidade ao abrigo da NIRF 9.

 A perda de crédito esperada de 12 meses é a parte das perdas de crédito esperadas ao longo da vida que 
representam a perda de crédito esperada que resulta de eventos de incumprimento num instrumento fi-
nanceiro que são possíveis dentro dos 12 meses após a data do relato. Tanto as perdas de crédito esperadas 
ao longo da vida como as perdas de crédito esperadas de 12 meses são calculadas numa base individual 
ou colectiva, dependendo da natureza da carteira subjacente de instrumentos financeiros. A Entidade 
estabeleceu uma política para realizar uma avaliação, no final de cada período de relato, sobre se o risco 
de crédito de um instrumento financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, 
considerando a alteração do risco de incumprimento durante a vida restante do instrumento financeiro. 

Com base no processo acima descrito, a Entidade agrupa os seus empréstimos na Fase 1, Fase 2, Fase 3 e 
Créditos Adquiridos ou Originados com Imparidade de Crédito, conforme descrito abaixo:

 Fase 1: Quando os empréstimos são reconhecidos pela primeira vez, oa Entidade reconhece uma provisão 
6

baseada em 12 meses de perda de crédito esperada. Os empréstimos da Fase 1 também incluem facilidades 
em que o risco de crédito tenha melhorado e o empréstimo tenha sido reclassificado a partir da Fase 2.

•	 Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito desde 
a sua origem,a Entidade regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo da vida. Os 
empréstimos da Fase 2 também incluem facilidades, onde o risco de crédito melhorou e o empréstimo 
foi reclassificado a partir da Fase 3.

•	  Fase 3: Empréstimos considerados com imparidade de crédito. A Entidade regista uma provisão para a 
perda de crédito prevista ao longo da vida.

O cálculo da perda de crédito esperada

A Entidade calcula a perda de crédito esperada com base num cenário de várias probabilidades ponderadas 
para mensurar os défices de caixa esperados, descontados a uma aproximação à taxa de juro efectiva. Um 
défice de caixa é a diferença entre os fluxos de caixa que são devidos a uma entidade de acordo com o 
contrato e os fluxos de caixa que a entidade espera receber.

Os mecanismos dos cálculos das perdas de crédito esperadas são descritos abaixo e os elementos-chave 
são como se segue,

•	 PD: A Probabilidade de incumprimento (PD)é uma estimativa da probabilidade de incumprimento num 
determinado horizonte temporal. Um incumprimento só pode acontecer num determinado momento 
ao longo do período avaliado, se a instalação não tiver sido previamente desreconhecida e ainda estiver 
em carteira. 

•	 eaD: A Exposição dado Incumprimento (EAD) é uma estimativa da exposição numa data de incumpri-
mento futura, tendo em conta as alterações esperadas na exposição após a data do relatório, incluindo 
reembolsos de capital e juros, quer programados por contrato ou de outra forma, levantamentos pre-
vistos nas instalações comprometidas, e juros acumulados de pagamentos não efectuados.

•	 lGD: A Perda Dado o Incumprimento (LGD) é uma estimativa da perda que surge no caso em que um 
incumprimento ocorre num determinado momento. Baseia-se na diferença entre os fluxos de caixa 
contratuais devidos e os que o mutuante esperaria receber, incluindo a partir da realização de quais-
quer garantias ou aumentos de crédito que são parte integrante do empréstimo e que não têm de ser 
reconhecidos separadamente. É geralmente expresso como uma percentagem da exposição dado o 
incumprimento. 

Ao estimar a perda de crédito esperada, a Entidade considera quatro cenários (um cenário base, um ascen-
dente, um descendente ligeiro (‘descendente 1’) e um descendente mais extremo (‘descendente 2’)). Cada 
um destes está associado a diferentes probabilidades de incumprimento, Exposição a incumprimentos e 
Perda dado os incumprimentos.   Quando relevante, a avaliação de múltiplos cenários também incorpora a 
forma como se espera recuperar os empréstimos inadimplentes, incluindo a probabilidade de os emprésti-
mos curarem e o valor da garantia ou o montante que pode ser recebido pela venda do activo.

As perdas por imparidade e os lançamentos são contabilizados e divulgados separadamente das perdas 
ou ganhos de modificação que são contabilizados como um ajustamento do valor contabilístico bruto do 
activo financeiro.

Os mecanismos do método da perda de crédito esperada são resumidos a seguir:

•	 Fase 1: A perda de crédito esperada de 12 meses é calculada como a parte da perda de crédito esperada 

ao longo da vida que representa a perda de crédito esperada que resulta de eventos de incumprimento 

num instrumento financeiro que são possíveis dentro dos 12 meses após a data do relato. A Entidade 

calcula a dedução de perda de crédito esperada de 12 meses com base na expectativa de uma ocorrência 

de incumprimento nos 12 meses após a data de reporte. Estas probabilidades de incumprimento espe-

radas de 12 meses são aplicadas a uma exposição prevista em caso de incumprimento e multiplicadas 

pela perda esperada Dado o incumprimento e descontadas por uma aproximação à taxa de juro efectiva 

original. Este cálculo é feito para cada um dos quatro cenários, tal como explicado acima.

•	 Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito desde 

a sua origem, a Entidade regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo da vida. Os 

mecanismos são semelhantes aos acima explicados, incluindo a utilização de múltiplos cenários, mas 

a probabilidade de incumprimento e a perda dado o incumprimento são estimadas ao longo da vida 

útil do instrumento. Os défices de liquidez esperados são descontados através de uma aproximação à 

taxa de juro efectiva original.

•	 Fase 3: Para empréstimos considerados com imparidade de crédito, a Entidade reconhece as perdas de 

crédito esperadas ao longo da vida para estes empréstimos. O método é semelhante ao dos activos da 

fase 2, com a probabilidade de incumprimento fixada em 100%.

•	 Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito são activos financeiros que se encontram 
em imparidade de crédito no reconhecimento inicial. A Entidade de crédito desde o reconhecimento 
inicial, com base numa ponderação probabilística dos quatro cenários, descontados pela taxa de juro 
efectiva ajustada ao crédito.

melhoria do crédito: avaliação de garantias 

Para mitigar os seus riscos de crédito sobre activos financeiros, a Entidade procura utilizar garantias, sempre 
que possível. As garantias assumem várias formas, tais como dinheiro, títulos, cartas de crédito/garantias, 
imóveis, créditos, inventários, outros activos não financeiros e melhorias do crédito, tais como acordos 
de compensação. As garantias, a menos que sejam recuperadas, não são registadas na demonstração da 
posição financeira da Entidade.

recuperação de garantias

A política da Entidade é determinar se um activo recuperável pode ser melhor utilizado para as suas op-
erações internas ou se deve ser vendido. Os activos determinados como úteis para as operações internas 
são transferidos para a sua categoria de activo relevante pelo valor mais baixo do seu valor recuperável ou 
pelo valor contabilístico do activo garantido original. Os activos cuja venda é determinada como sendo uma 
melhor opção são transferidos para activos detidos para venda pelo seu justo valor (se activos financeiros) 
e pelo justo valor menos o custo de venda de activos não financeiros na data da reintegração, de acordo 
com a política da Entidade.
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No seu curso normal de negócios, a Entidade envolve agentes externos para recuperar fundos dos activos 
recuperados, geralmente em leilão, para liquidar dívidas pendentes. Quaisquer fundos excedentes são 
devolvidos aos clientes/obrigados. Como resultado desta prática, os imóveis residenciais em processo de 
reintegração legal não são registados no balanço.

abates

Os activos financeiros só são amortizados parcialmente ou na sua totalidade quando a Entidade não tem 
qualquer expectativa razoável de recuperar um activo financeiro na sua totalidade ou numa parte dele. Se o 
montante a ser amortizado for superior ao subsídio para perdas acumuladas, a diferença é primeiro tratada 
como um acréscimo ao subsídio que é depois aplicado contra o montante bruto transportado. Quaisquer 
recuperações subsequentes são creditadas em despesas de perda de crédito.

empréstimos concedidos e modificados

A Entidade faz por vezes concessões ou modificações aos termos originais dos empréstimos como resposta 
às dificuldades financeiras do mutuário, em vez de tomar posse ou de fazer valer de outra forma a cobrança 
de garantias. A Entidade considera um empréstimo derivado quando tais concessões ou modificações são 
fornecidas como resultado das dificuldades financeiras actuais ou esperadas do mutuário e a Entidade não 
as teria aceite se o mutuário tivesse sido financeiramente saudável. Entre os indicadores de dificuldades 
financeiras incluem-se incumprimentos de acordos, ou preocupações significativas levantadas pelo Depar-
tamento de Risco de Crédito. A indulgência pode envolver a prorrogação dos acordos de pagamento e o 
acordo de novas condições de empréstimo. Uma vez que os termos tenham sido renegociados, qualquer 
imparidade é medida utilizando a taxa de juro efectiva original calculada antes da modificação dos termos. 

É política da Entidade monitorizar os empréstimos concedidos para ajudar a assegurar que os pagamentos 
futuros continuem a ser susceptíveis de ocorrer. As decisões de desreconhecimento e a classificação entre 
a Fase 2 e a Fase 3 são determinadas caso a caso. Se estes procedimentos identificarem uma perda em 
relação a um empréstimo, este é divulgado e gerido como um activo em imparidade da Fase 3 até ser 
cobrado ou abatido.

Quando o empréstimo tiver sido renegociado ou modificado mas não desreconhecido, a Entidade também 
reavalia se houve um aumento significativo do risco de crédito. A Entidade também considera se os activos 
devem ser classificados como Fase 3. Uma vez que um activo tenha sido classificado como forborne, per-
manecerá forborne durante um período de experiência mínimo de 24 meses. Para que o empréstimo seja 
reclassificado fora da categoria de forborne, o cliente tem de cumprir todos os critérios seguintes:

•	 Todas as suas instalações têm de ser consideradas em cumprimento;

•	 O período de experiência de dois anos passou a partir da data em que o contrato de condução foi 
considerado em cumprimento;

•	 O cliente não tem quaisquer contratos com mais de 30 dias de vencimento; e

(f) imposto

As despesas fiscais compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, excepto na medida em que estejam relaciona-
dos com uma combinação de negócios ou itens reconhecidos directamente no capital próprio ou outro 
rendimento integral.

As despesas fiscais compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, excepto na medida em que estejam relaciona-
dos com uma combinação de negócios ou itens reconhecidos directamente no capital próprio ou outro 
rendimento integral.

O imposto diferido é reconhecido utilizando o método do balanço, prevendo diferenças temporárias entre 
os montantes contabilizados de activos e passivos para efeitos de relato financeiro e os montantes utilizados 
para efeitos de tributação. O imposto diferido é mensurado às taxas de imposto que se espera que sejam 
aplicadas às diferenças temporárias quando estas se revertam, com base nas leis que foram decretadas ou 
substantivamente decretadas até à data do relato.

Ao determinar o montante do imposto corrente e diferido, a Entidade tem em conta o impacto de posições 
fiscais incertas e se podem ser devidos impostos e juros adicionais.  A Entidade acredita que as suas pro-
visões para passivos fiscais são adequadas para todos os anos fiscais abertos, com base na sua avaliação 
de muitos factores, incluindo a interpretação da lei fiscal e a experiência anterior.  Esta avaliação baseia-se 
em estimativas e pressupostos e pode envolver uma série de julgamentos sobre acontecimentos futuros. 
Podem tornar-se disponíveis novas informações que levem a Entidade a alterar o seu julgamento relativa-
mente à adequação das obrigações fiscais existentes; tais alterações às obrigações fiscais terão impacto 
nas despesas fiscais no período em que tal determinação for feita.

(g) imparidade

(i) activos financeiros não derivados 

Um activo financeiro não classificado pelo justo valor através de lucros ou perdas, é avaliado em cada data 
de relato para determinar se existe evidência objectiva de que se encontra em imparidade. Um activo fi-
nanceiro está em imparidade se existirem provas objectivas de imparidade como resultado de um ou mais 
eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do activo, e que o(s) evento(s) de perda tiveram um 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse activo que pode ser estimado de forma fiável.

A evidência objectiva de que os activos financeiros (incluindo títulos de capital) estão em imparidade 
pode incluir incumprimento ou delinquência por parte de um devedor, reestruturação de um montante 
devido a Entidade em condições que a Entidade não consideraria de outra forma, indicações de que um 
devedor ou emitente entrará em falência da Entidade, alterações adversas na situação de pagamento dos 
mutuários ou emitentes na Entidade, condições económicas que se correlacionam com incumprimentos 
ou o desaparecimento de um mercado activo para um título. Além disso, para um investimento num título 
de capital, um declínio significativo ou prolongado do seu justo valor abaixo do seu custo constitui prova 
objectiva de imparidade.

Activos financeiros mensurados ao custo amortizado

A Entidade considera a evidência de imparidade para activos financeiros mensurados ao custo amortizado 
(empréstimos e contas a receber) a um nível de activo específico. Todos os activos individualmente signifi-
cativos são avaliados para imparidade específica. Os activos que não são individualmente significativos 
são colectivamente avaliados quanto à imparidade, agrupando activos com características semelhantes.

Uma perda por imparidade relativa a um activo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada 
como a diferença entre o seu montante escriturado e o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados 
descontados à taxa de juro efectiva original do activo.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos e reflectidas numa conta de provisão 
contra empréstimos e contas a receber. Os juros sobre o activo depreciado continuam a ser reconhecidos. 
Quando um evento subsequente (por exemplo, reembolso por um devedor) provoca a diminuição do 
montante da perda por imparidade, a diminuição da perda por imparidade é revertida através dos lucros 
ou perdas.

(ii) activos não financeiros

As quantias escrituradas dos activos não financeiros da Entidade, com excepção dos inventários e dos 
activos por impostos diferidos, são revistas em cada data de relato para determinar se existe qualquer 
indicação de imparidade. Se tal indicação existir, então o montante recuperável do activo é estimado.. 
FPara activos intangíveis que têm vidas úteis indefinidas ou que ainda não estão disponíveis para uso, o 
montante recuperável é estimado todos os anos ao mesmo tempo. Uma perda por imparidade é recon-
hecida se a quantia escriturada de um activo ou da respectiva unidade geradora de caixa (UGC) exceder 
a sua quantia recuperável estimada.

O valor recuperável de um activo ou UGC é o maior do seu valor de utilização e o seu justo valor menos 
os custos de venda. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao seu valor actual, utilizando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecte as actuais avaliações 
de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do activo ou UGC. Para efeitos de teste 
de imparidade, os activos que não podem ser testados individualmente são agrupados no menor grupo 
de activos que geram influxos de caixa a partir da utilização contínua que são largamente independentes 
dos influxos de caixa de outros activos ou UGC.

Sujeito a um teste de limite máximo do segmento operacional, para efeitos de teste de imparidade do 
goodwill, as UGC às quais o goodwill foi atribuído são agregadas de modo a que o nível em que o teste 
de imparidade é realizado reflicta o nível mais baixo em que o goodwill é monitorizado para efeitos de 
relatórios internos. O goodwill adquirido numa combinação Entidaderial é atribuído a grupos de UGC que 
se espera beneficiem das sinergias da combinação.

Os activos da Entidade não geram influxos de caixa separados e são utilizados por mais do que uma UGC. 
Os activos da Entidade são atribuídos às UGC numa base razoável e consistente e testados quanto à sua 
imparidade como parte do teste das UGC às quais o activo da Entidade é atribuído.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos. As perdas por imparidade reconhecidas 
relativamente às Unidades Geradoras de Caixa são atribuídas primeiro para reduzir o valor contabilístico 
de qualquer goodwill atribuído às Unidades Geradoras de Caixa (grupo de UGC), e depois para reduzir os 
valores contabilísticos dos outros activos nas Unidades Geradoras de Caixa (grupo de Unidades Geradoras 
de Caixa) numa base pro rata.

Uma perda por imparidade em relação ao goodwill não é revertida. Em relação a outros activos, as perdas 
por imparidade reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas em cada data de relato para quaisquer 
indicações de que a perda diminuiu ou já não existe. Uma perda por imparidade é revertida se tiver havido 
uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar o montante recuperável. 

Uma perda por imparidade é revertida apenas na medida em que a quantia escriturada do activo não 
exceda a quantia escriturada que teria sido determinada, líquida de depreciação ou amortização, se nen-
huma perda por imparidade tivesse sido reconhecida.

(h) Benefícios dos empregados

Todos os empregados são membros da Autoridade Nacional do Regime de Pensões para a qual tanto os 
empregados como a Entidade contribuem. Durante 2021, a Entidade geriu um esquema de pensão privado 
obrigatório com o Fundo Nacional de Segurança Social (NSSF). A contribuição do empregador é de 4% 
do salário base e a contribuição do empregado é de 3% do salário base. As obrigações para contribuições 
tanto públicas como privadas são reconhecidas como uma despesa na declaração de lucros ou perdas e 
outros rendimentos abrangentes nos períodos em que os serviços são prestados pelos empregados. 

Além disso, os empregados podem qualificar-se para incentivos baseados no desempenho, de acordo com 
as regras internas da Entidade. Ao critério da administração, os empregados também podem receber um 
décimo terceiro cheque, (ou seja, o equivalente a um mês de salário). 

Não se esperam pagamentos de gratificação por contratos de trabalho dos empregados.

(i) Provisões e contingências

As provisões são reconhecidas quando:

•	 a Entidade tem uma obrigação presente como resultado de um evento passado;

•	 é provável que seja necessário um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos para 
liquidar a obrigação; e 

•	 pode ser feita uma estimativa fiável da obrigação. 

(j) rédito

reconhecimento dos rendimentos de juros

O método da taxa de juro efectiva

Segundo a NIRF 9, os rendimentos de juros são registados utilizando o método da taxa de juro efectiva 
para todos os activos financeiros medidos ao custo amortizado, os derivados de taxa de juro para os quais 
é aplicada a contabilidade de cobertura e o respectivo efeito de amortização/reciclagem da contabilidade 
de cobertura. Os rendimentos de juros sobre activos financeiros que vencem juros mensurados ao justo 
valor através de outro rendimento integral nos termos da NIRF 9 são também registados utilizando o mé-
todo da taxa de juro efectiva. As despesas com juros são também calculadas utilizando o método da taxa 
de juro efectiva para todos os passivos financeiros detidos ao custo amortizado. A taxa de juro efectiva é 
a taxa que desconta exactamente as receitas de caixa futuras estimadas durante a vida esperada do activo 
ou passivo financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o montante bruto escriturado 
do activo financeiro.

A taxa de juro efectiva (e, portanto, o custo amortizado do activo financeiro) é calculada tendo em conta 
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os custos de transacção e qualquer desconto ou prémio na aquisição do activo financeiro, bem como taxas 

e custos que são parte integrante da taxa de juro efectiva. A Entidade reconhece os rendimentos de juros 

utilizando uma taxa de retorno que representa a melhor estimativa de uma taxa de retorno constante ao 

longo da vida esperada do empréstimo. Assim, o cálculo da taxa de juro efectiva também tem em conta o 

efeito de taxas de juro potencialmente diferentes que podem ser cobradas em várias fases da vida esperada 

do activo financeiro, e outras características do ciclo de vida do produto (incluindo pré-pagamentos, juros 

de penalização e encargos).

Se as expectativas de fluxos de caixa de activos financeiros ou passivos de taxa fixa forem revistas por razões 

que não o risco de crédito, então as alterações aos fluxos de caixa contratuais futuros são descontadas à 

taxa de juro efectiva original com um ajustamento consequente ao montante escriturado. A diferença em 

relação à quantia escriturada anterior é registada como um ajustamento positivo ou negativo da quantia 

escriturada do activo ou passivo financeiro no balanço com um aumento ou diminuição correspondente 

da receita/despesa de juros calculada utilizando o método dos juro efectivo.

Para instrumentos financeiros de taxa variável, a reavaliação periódica dos fluxos de caixa para reflectir os 

movimentos nas taxas de juro de mercado também altera a taxa de juro efectiva, mas quando os instru-

mentos foram inicialmente reconhecidos por um montante igual ao capital, a reavaliação dos pagamentos 

de juros futuros não afecta significativamente o valor contabilístico do activo ou do passivo.

(k) Juros e rendimentos / despesas similares

O rendimento líquido de juros compreende os rendimentos de juros e os gastos com juros calculados uti-

lizando tanto o método dos juros efectivos como outros métodos. Estes são divulgados separadamente na 

face da demonstração de resultados tanto para os rendimentos de juros como para os gastos com juros, a 

fim de fornecer informações simétricas e comparáveis.

Nos seus rendimentos/despesas de juros calculados utilizando o método dos juros efectivos, a Entidade  

inclui apenas os juros sobre os instrumentos financeiros que são estabelecidos na Nota 17.

Outros rendimentos / despesas de juros incluem juros sobre derivados em relações de cobertura económica 

e todos os activos / passivos financeiros mensurados ao justo valor através de lucros ou perdas, que não 

os detidos para negociação, utilizando a taxa de juro contratual. Os rendimentos/despesas de juros sobre 

todos os activos/passivos financeiros de negociação são reconhecidos como parte da variação do justo 

valor em “Rendimento líquido de negociação”.

A Entidade calcula os rendimentos de juros sobre activos financeiros, que não sejam considerados como 

tendo crédito limitado, aplicando a taxa de juro efectiva ao montante bruto contabilístico do activo finan-

ceiro.

Quando um activo financeiro se torna em dificuldades de crédito (e é portanto considerado como “Fase 3”), 

oa Entidade calcula os rendimentos de juros aplicando a taxa de juro efectiva ao custo líquido amortizado 

do activo financeiro. Se o activo financeiro e deixar de ter imparidade de crédito, a Entidade volta a calcular 

os rendimentos de juros numa base bruta. 

Para activos financeiros adquiridos ou originados com imparidade de crédito (POCI), a Entidade calcula o 

rendimento dos juros através do cálculo da taxa de juro efectiva ajustada ao crédito e aplicando essa taxa 

ao custo amortizado do activo financeiro. A taxa de juro efectiva ajustada ao crédito é a taxa de juro que, 

no reconhecimento inicial, desconta os fluxos de caixa futuros estimados (incluindo perdas de crédito) para 

o custo amortizado do activo financeiro comprado ou originado com imparidade de crédito.

(l) outro rendimento operacional

A Entidade obtém receitas de taxas e comissões de uma gama diversificada de serviços financeiros que 

presta aos seus clientes. Os rendimentos de taxas e comissões são reconhecidos num montante que reflecte 

a contrapartida a que a Entidade espera ter direito em troca da prestação dos serviços. As obrigações de 

desempenho, bem como o momento da sua satisfação, são identificadas, e determinadas, no início do con-

trato. Os contratos de receitas da Entidade não incluem tipicamente obrigações de desempenho múltiplas.

Quando a Entidade presta um serviço aos seus clientes, a consideração é facturada e geralmente devida 

imediatamente após a satisfação de um serviço prestado num determinado momento ou no final do período 

do contrato por um serviço prestado ao longo do tempo. A Entidade concluiu geralmente que é o principal 

nos seus acordos de receitas porque normalmente controla os serviços antes de os transferir para o cliente.

Os serviços prestados em que as obrigações de desempenho da Entidade são cumpridas num determi-

nado momento são reconhecidos uma vez transferido o controlo dos serviços para o cliente. Isto acontece 

normalmente após a conclusão da transacção ou serviço subjacente ou, para comissões ou componentes 

de comissões ligadas a um determinado desempenho, após o cumprimento dos critérios de desempenho 

correspondentes. Estes incluem taxas e comissões resultantes de taxas mensais fixas de manutenção de 

contas.

A Entidade tem tipicamente uma única obrigação de desempenho em relação a estes serviços, que consiste 

em concluir com êxito a transacção especificada no contrato.

(m) custos do empréstimo

Os custos de empréstimo são reconhecidos como uma despesa no período em que são incorridos.

5.alterações nas políticas contabilísticas

alterações à nirF 9 e nirF 7 da reforma da taxa de Juro.

Em Setembro de 2019, o IASB emitiu a Reforma da Taxa de Juro (Emendas à NIRF 9, IAS 39 e NIRF 7). Estas 

emendas modificam requisitos específicos de contabilidade de cobertura para permitir a continuação da 

contabilidade de cobertura para as coberturas afectadas durante o período de incerteza antes de os itens 

cobertos ou instrumentos de cobertura afectados pelos actuais referenciais de taxa de juro serem alterados 

em resultado das reformas em curso dos referenciais de taxa de juro. Estas emendas não têm impacto nas 

demonstrações financeiras da Entidade, uma vez que esta não tem qualquer relação de cobertura de taxa 

de juro.

impacto da aplicação inicial de outras normas nirF novas e alteradas, em vigor para o ano em curso

No ano corrente, a Entidade aplicou as emendas às Normas e Interpretações NIRF emitidas pelo Conselho 

de Administração que se encontram em vigor para um período anual que começa em ou após 1 de Janeiro 

de 2020. A sua adopção não teve qualquer impacto material sobre as divulgações ou sobre os montantes 

reportados nestas demonstrações financeiras.

a) emendas às referências ao Quadro conceptual nas normas nirF

A Entidade adoptou as emendas incluídas nas Emendas às Referências ao Quadro Conceptual nas Normas 

NIRF pela primeira vez no ano corrente. As emendas incluem emendas consequentes às Normas afectadas 

para que estas se refiram ao novo Quadro Conceptual. No entanto, nem todas as emendas actualizam es-

ses pronunciamentos no que diz respeito a referências e citações da Estrutura Conceptual de modo a que 

se refiram à Estrutura Conceptual revista. Alguns pronunciamentos são apenas actualizados para indicar 

a versão da Estrutura Conceptual a que se referem (a Estrutura Conceptual IASC adoptada pelo IASB em 

2001, a Estrutura Conceptual IASB de 2010, ou a nova Estrutura Conceptual revista de 2018) ou para indicar 

que as definições da Norma não foram actualizadas com as novas definições desenvolvidas no Quadro 

Conceptual revisto.

As Normas que são alteradas são a NIRF 2, NIRF 3, NIRF 6, NIRF 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 

12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, e SIC-32.

6. normas emitidas mas ainda não adoptadas 

a) nirF 17 contratos de seguros

A NIRF 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos 

contratos de seguro e substitui a NIRF 4 Contratos de Seguro. A NIRF 17 traça um modelo geral, que é 

modificado para contratos de seguros com características de participação directa, descrito como a abor-

dagem de taxa variável. O modelo geral é simplificado se determinados critérios forem satisfeitos através 

da mensuração da responsabilidade pela cobertura remanescente utilizando a abordagem de atribuição 

de prémios. O modelo geral utiliza pressupostos actuais para estimar o montante, a calendarização e a 

incerteza dos fluxos de caixa futuros e mede explicitamente o custo dessa incerteza. Tem em conta as taxas 

de juro do mercado e o impacto das opções e garantias dos segurados.

Em Junho de 2020, o IASB emitiu Emendas à NIRF 17 para responder às preocupações e desafios de imple-

mentação que foram identificados após a publicação da NIRF 17. As emendas adiam a data de aplicação 

inicial da NIRF 17 (incorporando as emendas) para períodos anuais de relato com início em ou após 1 de 

Janeiro de 2023. 

c) emendas à ias 1 - classificação de Passivos como correntes ou não correntes

As emendas à IAS 1 afectam apenas a apresentação de passivos como correntes ou não correntes na 

demonstração da posição financeira e não o montante ou o momento do reconhecimento de qualquer 

activo, passivo, rendimentos ou despesas, ou a informação divulgada sobre esses itens. As emendas clari-

ficam que a classificação de passivos como correntes ou não correntes se baseia em direitos existentes 

no final do período de relato, especificam que a classificação não é afectada pelas expectativas sobre se 

uma entidade irá exercer o seu direito de diferir a liquidação de um passivo, explicam que existem direitos 

se os pactos forem cumpridos no final do período de relato, e introduzem uma definição de “liquidação” 

para tornar claro que a liquidação se refere à transferência para a contraparte de dinheiro, instrumentos 

de capital, outros activos ou serviços. As emendas são aplicadas retrospectivamente para períodos anuais 

com início em ou após 1 de Janeiro de 2023, com aplicação antecipada permitida. 

d) emendas à nirF 3 - referência ao Quadro conceptual

As emendas actualizam a NIRF 3 de modo a que esta se refira à Estrutura Conceptual de 2018 em vez da 

de 1989. Acrescentam também à NIRF 3 a exigência de que, para obrigações no âmbito da IAS 37, um ad-

quirente aplique a IAS 37 para determinar se na data de aquisição existe uma obrigação presente como 

resultado de acontecimentos passados. Para uma imposição que estaria dentro do âmbito de aplicação 

da IFRIC 21, o adquirente aplica a IFRIC 21 para determinar se o evento obrigatório que dá origem a uma 

obrigação de pagar a imposição ocorreu na data de aquisição. 

Finalmente, as emendas acrescentam uma declaração explícita de que um adquirente não reconhece os 

activos contingentes adquiridos numa combinação de negócios. As emendas são efectivas para concent-

rações de actividades Entidaderiais para as quais a data de aquisição seja na ou após o início do primeiro 

período anual com início em ou após 1 de Janeiro de 2022. A aplicação antecipada é permitida se uma 

entidade também aplicar todas as outras referências actualizadas (publicadas juntamente com o Quadro 

Conceptual actualizado) ao mesmo tempo ou antecipadamente.

e) emendas à ias 16 - Propriedades, instalações e equipamentos - Procedimentos antes do Uso 

Pretendido

As emendas proíbem a dedução do custo de um item da propriedade, instalações e equipamento de quais-

quer receitas da venda de itens produzidos antes de esse activo estar disponível para uso, ou seja, receitas 

enquanto se leva o activo ao local e condição necessários para que possa funcionar da forma pretendida 

pela gerência. Consequentemente, uma entidade reconhece tais receitas de vendas e custos relaciona-

dos nos lucros ou prejuízos. A entidade mede o custo desses itens de acordo com a IAS 2 Inventários. As 

emendas clarificam também o significado de “testar se um activo está a funcionar correctamente”. A IAS 16 

especifica agora isto como avaliando se o desempenho técnico e físico do activo é tal que possa ser utilizado 

na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins administrativos. 

Se não forem apresentadas separadamente na demonstração do rendimento integral, as demonstrações 

financeiras devem divulgar as quantias de receitas e custos incluídos nos lucros ou prejuízos que se rela-

cionem com itens produzidos que não sejam uma produção das actividades ordinárias da entidade, e que 

linha(s) de item(s) na demonstração do rendimento integral incluem tais receitas e custos. As emendas 

são aplicadas retrospectivamente, mas apenas a itens do activo fixo tangível que são trazidos para o local 

e condição necessários para que possam funcionar da forma pretendida pela gerência no início ou após 

o início do período mais antigo apresentado nas demonstrações financeiras em que a entidade aplica 

as emendas pela primeira vez. A entidade deve reconhecer o efeito cumulativo da aplicação inicial das 

emendas como um ajustamento ao saldo inicial dos resultados retidos (ou outro componente do capital 

próprio, conforme apropriado) no início desse período mais antigo apresentado. As emendas são efectivas 

para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2022, sendo permitida a aplicação antecipada.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
MERITÍSSIMO DOUTOR DOMINGOS SAMUEL, JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Carta 
Precatória, registados sob o nº 18/2022-C/CP, em que é exequente NOSSO BANCO, SA, 
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO e executados: FAZLAI LODGE, E.I, com sede na cidade da Matola, 
Bairro de Malhampsene, quarteirão nº 2, casa nº 274 e BENEDITO CARLOS MASSINGUE, 
residente no endereço supra, contactável através do telefone nº 84-2622401. 
Faz ainda saber que foi designado o dia 8 de Agosto de 2022, pelas 9.30 horas, para a realização 
da venda judicial em primeira praça, podendo ser apresentadas propostas em carta fechada 
para a verba abaixo descrita, até trinta minutos antes da hora marcada, nos termos do artigo 
890º do Código do Processo Civil. A venda terá lugar na Sala de Audiências do Tribunal Judicial 
da Província de Maputo, sito na Avenida Dr. Nkutumula, número 154, 1º andar, cidade da Matola.

Verba Única
Talhão descrito sob o número três mil, quatrocentos e seis a folhas quarenta e quatro verso, 
do livro B, barra dez, na Conservatória do Registo e Notariado da Matola, encontrando-se 
implantado neste talhão um imóvel e dependência.
Este prédio acha-se inscrito sob número 8 075 a folhas 79, do livro G, barra treze, a favor do 
senhor BENEDITO CARLOS MASSINGUE, pelo valor mínimo de 25 213 614,48MT (vinte e 
cinco milhões, duzentos e treze mil, seiscentos e catorze meticais e quarenta e oito 
centavos).
O talhão poderá ser examinado, com a colaboração da 12ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e 
trinta minutos, ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o mesmo imóvel que se pretende 
examinar, nos termos do artigo 891 do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e data e hora descritas.

Matola, aos doze de Julho de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
6679

AVISO DE CORTE 

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

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

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

seguintes locais e horários: 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 29 de Julho de 2022 

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

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

 

Sábado, dia 30/07/2022 

 

Província de Maputo 

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

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

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

 

Domingo, dia 31/07/2022 

 

Cidade de Maputo 

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

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

 

Província de Inhambane 

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

 

Província de Manica 

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

Distrito de Bárue. 

 

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

em tensão. 

 

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

para o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

 

A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins lucrativos 
estabelecida para facilitar a criação e o desenvolvimento das Áreas de 
Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África Austral. A Peace Parks está 
actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de conservação em 
Moçambique através de acordos de parceria com a Administração Nacional 
das Áreas de Conservação (ANAC).

A Peace Parks pretende contratar um Gestor do Projecto “Herding 4 Health” 
baseado na sede do Parque Nacional de Maputo (PNM), reportando ao 
Administrador do Parque e ao Gestor do Projecto do PNM e em termos 
Técnicos e Estratégicos ao Director: Programa “Herding 4 Health”.

Requisitos: 
•	 Uma qualificação relevante com pelo menos cinco anos de experiência 

numa função de gestão de projecto no desenvolvimento da cadeia de 
valor da agricultura, conservação, pastagem, saúde animal e gestão 
de animais.  

•	 Forte preferência para experiência na liderança e gestão, idealmente, 
numa área de conservação, com experiência na administração, gestão 
de uso de recursos naturais e gestão da vida selvagem.

•	 Auto-motivado com forte experiência em liderança e gestão de 
equipa, incluindo a capacidade para motivar, alcançar consenso, 
estabelecimento dos objectivos e gestão de desempenho e de 
projectos.

•	 Saber trabalhar em equipa em condições de campo e de muita 
pressão,

•	 Habilidade demostrada no uso de tecnologias. 

•	 Carta de Condução.

•	 Bons conhecimentos de MS Office, sobretudo MS Word, MS Excel e 
MS PowerPoint.

•	 Bons conhecimentos de Português e Inglês e respectivas habilidades 
de comunicação, será uma vantagem. 

•	 Preferência será dada a Candidatos fluentes em  Changana.

Áreas de Desempenho: 

O Gestor do Projecto H4H será responsável pela implementação do Modelo 
H4H nas comunidades seleccionadas dentro e ao redor do Parque Nacional de 
Maputo. Esta será uma posição a tempo integral durante a vigência do contrato. 

Principais Áreas de Resultados

O Gestor do Projecto H4H PM será responsável pela execução e implementação 
do projecto, inlcuindo: recrutamento e gestão de pessoal, supervisão do 
orçamento, mobilização comunitária, envolvimento com as partes interessadas  
e gestão geral do projecto e conformidade protocolar. O Gestor do Projecto 
deve assegurar a elaboração e implementação de acordos de gestão com as 
comunidades envolvidas onde for relevante, cumprimento dos resultados do 
projecto, submissão de relatórios de progresso conforme planificado e gestão 
do orçamento de acordo com o acordo de subvenção. O Gestor do Projecto 
deve assegurar a monitoria e avaliação dos indicadores identificados dos 
objectivos do projecto e os respectivos registos e relatórios. Caso alterações 
ao projecto sejam necessárias, o Gestor do Projecto deve propor, motivar 
e implementar as respectivas alterações ou acções correctivas conforme 
aprovado pelo Director: Programa  Herding 4 Health. O gestor deve motivar 
as comunidades a aderirem ao programa. Deve garantir que as comunidades 
tenham o sentido de pertenca do programa.

Competências Exigidas

1. Profissionalismo

a) Manter os mais elevados padrões éticos na execução do trabalho e 
garantir que todos os objectivos do projecto sejam cumpridos de 
acordo com o tempo programado. 

b) Manter relações decentes e profissionais com os trabalhadores, 
comunidades e outras partes interessadas, não obstante os 
desafios ou conflitos que possam ocorrer.

2. Planificação e Organização

a) Excelentes habilidades de gestão de projectos. 

b) Excelentes habilidades de gestão financeira, de pessoal e de 
relatórios.

c) Capacidade de adaptar a implementação do projecto em caso de 
atrasos ou interrupções de uma forma que ainda sejam alcançados 
os resultados do projecto.

d) Organizar e planificar os trabalhadores para garantir que o 
impacto do projecto seja alcançado.

3. Comunicação

a) Excelentes habilidades de comunicação para vários públicos, 
incluindo agricultores, líderes comunitários, trabalhadores e 
líderes governamentais, colegas e líderes do Projecto.

b) Capacidade de comunicar fluentemente em Inglês e Português e 
preferencialmente na língua local, Changana. 

c) Capacidade de comunicar aspectos técnicos e de gestão de 
projectos. 

4. Liderança

d) Habilidades de gestão e de supervisão demonstradas com 
capacidade de fornecer direcção clara e convincente e habilidade 
de empoderar outros para traduzir uma visão em resultados. 

e) Capacidade de gerir e resolver conflitos com uma série de 
parceiros e trabalhadores, profissionalmente. 

f) Capacidade de implementar a gestão adaptativa por meio de 
tomada de decisões claras conducentes ao cumprimento dos  
objectivos e resultados do Projecto, não obstante os desafios que 
possam ocorrer. 

g) Assumir a propriedade do projecto e trabalhar como um membro 
da equipa dentro da Equipa da  PPF e de H4H. 

h) Vontade e capacidade de aprender e aplicar novas competências. 

i) Capacidade de trabalhar de forma independente, com alta ética de 
trabalho, honestidade e confiabilidade.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas 
qualificações e experiência. 

Os candidatos interessados podem submeter uma carta de apresentação 
a detalhar o seu interesse e adequação para a posição bem como o 
Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referência até 
5 de Agosto 2022 para: Peace Parks Foundation e-mail: applications@
peaceparks.org 

Apenas candidatos pré- seleccionados serão contactados para entrevista

GESTOR DO PROJECTO HERDING 4 HEALTH

PARQUE NACIONAL DE MAPUTO
(Período do Contrato: Dois Anos)
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RELATÓRIO E CONTAS INTERCALAR
1º  SEMESTRE DE 2022

(1/3) 
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 30 de Junho de 2022

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração dos Resultados Consolidados e do Banco
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022 MZN’000

Notas

Consolidado Banco

Jun-22
Jun-21 

Reexpresso Jun-22 Jun-21

Juros e proveitos equiparados 4 9.385.769 8.268.212 9.385.769 8.268.212

Juros e custos equiparados 4 (2.917.498) (2.273.122) (2.917.498) (2.273.122)

    Margem financeira 6.468.271 5.995.090 6.468.271 5.995.090

Rendimentos de instrumentos de capital 5 - - 84.555 1.420.514

Resultados de serviços e comissões 6 1.282.192 1.174.921 1.282.192 1.174.921

Resultados em operações financeiras 7 742.392 538.636 742.392 538.636

Outros resultados de exploração 103.688 83.488 110.043 83.488

2.128.272 1.797.045 2.219.182 3.217.559

    Total de proveitos operacionais 8.596.543 7.792.135 8.687.453 9.212.649

Custos com pessoal (1.551.257) (1.470.412) (1.551.257) (1.470.412)

Outros gastos administrativos (1.680.785) (1.533.656) (1.680.785) (1.533.656)

Amortizações do exercício (505.339) (499.139) (505.339) (499.139)

    Total de custos operacionais (3.737.381) (3.503.207) (3.737.381) (3.503.207)

Imparidade do crédito (478.139) (262.846) (478.139) (262.846)

Outras provisões (18.829) (189.818) (18.829) (189.818)

Resultados por equivalência patrimonial 61.618 - - -

    Resultado antes de impostos 4.423.812 3.836.264 4.453.104 5.256.778

Impostos

      Correntes (1.170.471) (988.184) (1.170.471) (988.184)

       Diferidos (888) 1.413 (888) 1.413

(1.171.359) (986.771) (1.171.359) (986.771)

    Resultado após impostos de operações em 
continuação 3.252.453 2.849.493 3.281.745 4.270.007

Resultado do exercício de unidades 

operacionais descontinuadas 6.356 254.121 - -

    Resultado após impostos 3.258.809 3.103.614 3.281.745 4.270.007

Resultado consolidado do exercício atribuível a:

    Accionistas do Banco 3.258.809 3.083.275 - -

    Interesses que não controlam - 20.339 - -

    Resultado do  exercício 3.258.809 3.103.614 3.281.745 4.270.007

    Resultado por acção 72,42MZN 68,52MZN 72,93MZN 94,89MZN

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração Consolidada do Rendimento Integral
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022 MZN’000

Jun-22 Jun-21

Resultado consolidado do exercício  3.258.809  3.103.614 

Itens que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração dos resultados

Activos financeiros atraves de outro rendimento integral - alterações no justo valor  8.281  (126.838)

 8.281  (126.838)

Itens que não serão reclassificados para a Demonstração de Resultados

Perdas actuariais do exercício  629  - 

 629  - 

Outro rendimento integral do período depois de impostos  8.910  (126.838)

Total do rendimento integral do exercício  3.267.719  2.976.776 

Atribuível a :

Accionistas do Banco  3.267.719  2.956.437 

Interesses que não controlam  -  20.339 

Total do rendimento integral do exercício  3.267.719  2.976.776

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração do Rendimento Integral do Banco
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022

                     

MZN’000

Jun-22 Jun-21

Resultado líquido do exercício  3.281.745  4.270.007 

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

Activos financeiros atraves de outro rendimento integral - alterações no justo valor  8.280  (114.022)

 8.280  (114.022)

Itens que não serão reclassificados para a Demonstração dos Resultados

Outro rendimento integral do período depois de impostos  8.280  (114.022)

Total do Rendimento integral do exercício  3.290.025  4.155.985

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Balanço Consolidado e do Banco
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022 MZN’000

Notas

Consolidado Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 18.660.922 24.299.257 18.660.922 24.299.257

Disponibilidades em outras instituições de crédito 8.081.185 7.966.063 8.081.185 7.966.063

Aplicações em instituições de crédito 32.622.245 18.896.399 32.622.245 18.896.399

Créditos a clientes 8 40.891.132 41.830.171 40.891.132 41.830.171

Activos financeiros ao custo amortizado 9 69.617.810 72.531.792 69.617.810 72.531.792

Activos financeiros ao justo valor através  de 
outro rendimento integral 10 1.907.443 4.458.460 1.907.443 4.458.460

Investimentos em associadas 11 537.899 560.206 99.501 99.501

Activos não correntes detidos para venda 2.155.826 1.430.512 2.155.826 1.430.512

Outros activos tangíveis 12 5.801.888 5.678.525 5.801.888 5.678.525

Goodwill e activos intangíveis 13 703.947 718.794 703.947 718.794

Activos por impostos correntes 401.340 396.913 401.340 396.913

Activos por impostos diferidos 955.548 960.864 955.548 960.864

Outros activos 4.472.132 4.410.090 4.472.132 4.410.090

Total do Activo 186.809.317 184.138.046 186.370.919 183.677.341

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 14 3.270.431 486.420 3.270.431 486.420

Recursos de clientes 15 147.020.264 138.085.143 147.020.264 138.085.143

Provisões 16 388.592 750.306 388.592 750.306

Passivos por impostos correntes  - 41  - 41

Outros passivos 4.508.346 4.072.071 4.508.346 4.072.071

Total do Passivo 155.187.633 143.393.981 155.187.633 143.393.981

Capitais Próprios

Capital 17 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados acumulados 18 27.121.684 36.244.065 26.683.286 35.783.360

   Total do Capital Próprio atribuível ao Grupo/ 
Banco 31.621.684 40.744.065 31.183.286 40.283.360

Interesses que não controlam  -  -  -  -

   Total dos Capitais Próprios 31.621.684 40.744.065 31.183.286 40.283.360

Total dos Capitais Próprios e do Passivo 186.809.317 184.138.046 186.370.919 183.677.341

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados e do Banco 
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022 MZN’000

Nota

Consolidado Banco

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Juros e comissões recebidos 9.423.792 11.656.540 9.423.792 11.543.757

Juros e comissões pagos  (2.824.050)  (2.357.037)  (2.824.050)  (2.406.419)

Pagamentos a empregados e fornecedores  (2.652.748)  (2.731.772)  (2.652.748)  (2.680.512)

Recuperação de empréstimos previamente abatidos 180.222 44.860 180.222 44.860

Prémios de seguros recebidos  - 640.004  -  -

Pagamento de indemnizações da actividade 
seguradora  - (243.838)  -  -

Fluxos operacionais antes de alterações nos 
fundos operacionais 4.127.216 7.008.757 4.127.216 6.501.686

Aumentos /diminuições dos activos operacionais

Activos financeiros ao custo amortizado 6.928.067 (15.959.067) 6.928.067 (16.340.784)

Aplicações em instituições de crédito  (13.418.393) 17.367.085 (13.418.393) 16.539.980

Depósitos em Bancos Centrais 4.741.924  (402.942) 4.741.924  (402.942)

Crédito a clientes 448.024  (2.548.840) 448.024  (2.597.677)

Outros activos  (1.191.665) 108.902  (1.191.665)  (1.685.647)

Aumentos / diminuições dos passivos operacionais

Depósitos de outras instituições de crédito 2.784.140 3.126.039 2.784.140 3.126.040

Depósitos de clientes e outros empréstimos 9.231.387  (1.782.387) 9.231.387  (1.674.821)

Outros passivos 111.111  (1.764.122) 111.111 53.279

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais antes do pagamento de 
impostos sobre os lucros 13.761.811 5.153.425 13.761.811 3.519.114

Impostos pagos sobre os lucros  (1.174.939)  (1.234.061)  (1.174.939)  (988.238)

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais 12.586.872 3.919.364 12.586.872 2.530.876

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Compra/reforços de participações  - 12.377  -  -

Dividendos recebidos 84.555  - 84.555 1.420.514

Aquisição de activos tangíveis e intangíveis  (461.292) (443.298)  (461.292)  (356.757)

Venda de activos tangíveis e intangíveis 25.077 101.416 25.077 4.394

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
investimento  (351.660)  (329.505)  (351.660) 1.068.151

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Dividendos pagos (12.390.100) (3.843.674) (12.390.100)  (3.843.674)

Pagamento de capital do passivo de locações (144.087) (156.617)  (144.087)  (156.617)

Juros de contratos de locação (44.444) (36.163)  (44.444)  (46.041)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
financiamento

 
(12.578.631)  (4.036.454)

 
(12.578.631)  (4.046.332)

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e 

equivalentes de caixa (437.870) (1.759.395)  (437.870)  (1.759.395)

Diminuição/aumento  em caixa e equivalentes 
de caixa  (781.289)  (2.205.990)  (781.289)  (2.206.700)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.056.844 8.513.490 13.056.844 8.505.860

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 19 12.275.555 6.307.500 12.275.555 6.299.160

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios Consolidados
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022 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 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 2.976.776  -  - 2.956.437 2.956.437 20.339

Outros (1.115)  -  -  -  - (1.115)

Saldos em 30 de Junho de 2021 36.587.174 4.500.000 4.529.645 27.381.301 36.410.946 176.228

Rendimento integral 4.355.119  -  - 4.333.119 4.333.119 22.000

Alienação de 70% da SIM (perda de 
controlo) (199.343)  -  -  -  - (199.343)

Outros 1.115  -  -  -  - 1.115

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

Dividendos distribuídos em 2022 (12.390.100)  -  - (12.390.100) (12.390.100)  -

Rendimento integral 3.267.719  -  - 3.267.719 3.267.719  -

Saldos em 30 de Junho de 2022 31.621.684 4.500.000 4.529.645 22.592.039 31.621.684  -

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios do Banco
Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022

                  

MZN’000

Total dos 
capitais 
próprios Capital

Reserva 
Legal

Reservas e 
resultados 
transitados

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 4.155.985  -  - 4.155.985

Saldos em 30 de Junho de 2021 34.696.416 4.500.000 4.529.645 25.666.771

Rendimento integral 5.586.944  -  - 5.586.944

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 40.283.360 4.500.000 4.529.645 31.253.715

Dividendos distribuídos em 2022 (12.390.100)  -  - (12.390.100)

Rendimento integral 3.290.025  -  - 3.290.025

Saldos em 30 de Junho de 2022 31.183.286 4.500.000 4.529.645 22.153.641

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES 
CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS
para o periodo de seis meses findo em 30 de Junho de 2022

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A. (“o Banco” ou “BIM”) é um Banco de capitais essencialmente 
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 operações para 
o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2022.

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

timos em moeda nacional e estrangeira, a concessão de letras de crédito e de garantias bancárias, 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 Interpretations 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 período de seis meses findo em 30 de Junho 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.

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 no relatório anual de 31 de Dezembro 2021.

Comparabilidade

Conforme referido no relatório anual de 31 de Dezembro de 2021, os resultados consolidados da SIM foram 
reconhecidos numa linha em separado na demonstração dos resultados, na medida em que a participação foi 
classificada como operação descontinuada. Em conformidade com o parágrafo 33 da IFRS 5, os resultados da 
SIM relativos ao período findo em 30 de Junho de 2021 foram reexpressos por forma a garantir comparabilidade 
entre os montantes apresentados.

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 Executiva formule 
julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas 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 valorização 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 pressupostos 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 consis-

tentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em Dezembro 2021, 
incluindo os requisitos definidos pela IAS 34- relato financeiro intercalar.

O Grupo e o Banco adoptaram as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória de acordo com a descrição 
apresentada no relatório anual com referência a 31 de Dezembro de 2021

3. Demonstração dos resultados consolidados por segmentos operacionais 

O relato por segmentos apresentado segue, no que respeita aos segmentos de negócio e geográficos, o dis-

posto 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 Clientes 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 pro-

posta 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 distribuição dos 
produtos e serviços da Seguradora. 

O segmento Corporate, dirigido a entidades institucionais e a empresas cuja dimensão da sua actividade 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 30 de Junho de 2022

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 percentagem de 
participação detida pelo Banco. A coluna “outros” refere os ajustamentos de consolidação. 

A informação seguidamente apresentada foi preparada com base nas demonstrações financeiras elaboradas 
de acordo com as IFRS’s.

MZN’000

30 de Junho de 2022
Banca 

Retalho

Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Margem Financeira 4.208.864 2.259.407  -  -  6.468.271 

Resultados de serviços e comissões 1.138.002 144.190  -  -  1.282.192 

Resultados de operações financeiras 553.988 188.404  -  -  742.392 

Outros resultados de exploração 144.829 49.769  -  (90.910)  103.688 

Total de proveitos operacionais  6.045.683 2.641.770  -  (90.910)  8.596.543 

Custos com pessoal  (1.280.575)  (270.682)  -  -  (1.551.257)

Outros gastos administrativos  (1.340.948)  (339.837)  -  -  (1.680.785)

Amortização do exercício  (431.595)  (73.744)  -  -  (505.339)

Total de custos operacionais (3.053.118) (684.263)  -  - (3.737.381)

Resultado de equivalência patrimonial  -  -  61.618  -  61.618 

Imparidade de crédito  (143.980)  (334.159)  -  -  (478.139)

Outras provisões  (5.670)  (13.159)  -  -  (18.829)

Resultados antes de impostos  2.842.915 1.610.189  61.618 (90.910)  4.423.812 

Impostos  (747.810)  (423.549)  -  -  (1.171.359)

Resultados de operações descontinuadas  -  -  -  6.356  6.356 

Interesse que não controlam  -  -  -  -  - 

Resultado do Exercício Atribuível aos Accionistas  2.095.105 1.186.640  61.618 (84.554)  3.258.809 

MZN’000

30 de Junho de 2022
Banca 

Retalho

Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Activo

Crédito a Clientes 12.313.389 28.577.743  -  - 40.891.132 

Passivo

Depósitos de Clientes 85.546.887 61.473.377  -  - 147.020.264 

MZN’000

30 de Junho de 2021
Banca 

Retalho

Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Margem Financeira 3.987.477 2.007.613  -  -  5.995.090 

Resultados de serviços e comissões 971.445 203.476  -  -  1.174.921 

Resultados de operações financeiras 390.638 147.998  -  -  538.636 

Outros resultados de exploração 1.133.135 370.867  - (1.420.514)  83.488 

Total de proveitos operacionais 6.482.695 2.729.954 - (1.420.514)  7.792.135 

Custos com pessoal (1.207.833) (262.579) - - (1.470.412)

Outros gastos administrativos (1.220.809)  (312.847)  -  - (1.533.656)

Amortização do exercício  (424.526)  (74.613)  -  - (499.139)

Total de custos operacionais (2.853.168) -650.039 - - (3.503.207)

Imparidade de crédito  (62.903) (199.943)  -  - (262.846)

Outras provisões (45.427) (144.391)  -  - (189.818)

Resultados antes de impostos 3.521.197 1.735.581 - (1.420.514)  3.836.264 

Impostos  (660.978)  (325.793)  -  - (986.771)

Resultados de operações descontinuadas - - 254.121 -  254.121 

Interesse que não controlam  -  -  -  (20.339)  (20.339)

Resultado do Exercício Atribuível aos Accionistas 2.860.219 1.409.788  254.121 (1.440.853) 3.083.275 

MZN’000

30 de Junho de 2021
Banca 

Retalho

Corporate 

Banking Seguros Outros
Total 

consolidado

Activo

Crédito a Clientes 11.200.215 35.622.106  -  -  46.822.321 

Passivo

Depósitos de Clientes 81.510.606 54.482.222  -  - 135.992.828

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



PUBLICIDADE24

RELATÓRIO E CONTAS INTERCALAR DO 1º  SEMESTRE 2022   (Continuação 2-3) 

4. Margem financeira MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21

Juros e proveitos equiparados

Juros de crédito 3.481.925 3.322.105 3.481.925 3.322.105

Juros de depósitos e outras aplicações 1.022.004 1.286.674 1.022.004 1.286.674

Juros outros activos financeiros ao custo amortizado 4.881.840 3.659.434 4.881.840 3.659.434

9.385.769 8.268.213 9.385.769 8.268.213

Juros e custos equiparados

Juros de depósitos e outros recursos 2.873.034 2.227.082 2.873.034 2.227.082

Juros de locações 44.444 46.041 44.444 46.041

Outros custos e juros equiparados 20  - 20  -

2.917.498 2.273.123 2.917.498 2.273.123

Margem financeira 6.468.271 5.995.090 6.468.271 5.995.090

5. Rendimentos de instrumentos de capital MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21

Rendimentos de investimentos em subsidiárias  -  - 84.555 1.420.514

 -  - 84.555 1.420.514

A rúbrica de Rendimentos de Investimentos em associadas corresponde, para o Banco, a dividendos recebidos 
associados à participação financeira detida na Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.

Considerando que com referência a 30 de Junho de 2022 a participação detida pelo Banco na SIM é de 
21,99%, a mesma é contabilizada nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de equivalência 
patrimonial(MEP), pelo que os dividendos recebidos são deduzidos ao valor da participação em balanço.

6. Resultados de serviços e comissões MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21

Serviços prestados

Por garantias prestadas 110.019 171.336 110.019 171.336

Por serviços bancários prestados 1.081.946 878.746 1.081.946 878.746

Outras comissões 332.947 312.688 332.947 312.688

1.524.912 1.362.770 1.524.912 1.362.770

Serviços recebidos

Por garantias recebidas 3.887 4.750 3.887 4.750

Por serviços bancários prestados 1.374 532 1.374 532

Outras comissões 237.459 182.567 237.459 182.567

242.720 187.849 242.720 187.849

Resultados de serviços e comissões 1.282.192 1.174.921 1.282.192 1.174.921

A receita de honorários e comissões de contratos com Clientes é mensurada com base na remuneração espe-

cificada no contrato com o Cliente. O Grupo e o Banco reconhecem o rédito quando transfere o controlo sobre 
o serviço para o Cliente.

7. Resultados em operações financeiras MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Jun-21 Jun-22 Jun-21

Lucros em operações financeiras

Operações cambiais 738.759 535.003 738.759 535.003

Outras operações 3.633 3.633 3.633 3.633

742.392 538.636 742.392 538.636

Prejuízos em operações financeiras

 -  -  -  -

742.392 538.636 742.392 538.636

8. Crédito a Clientes MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Crédito com garantias reais  742.222  726.114 742.222 726.114

Crédito com outras garantias 20.856.924 21.972.035 20.856.924 21.972.035

Crédito sem garantias  2.159.251  1.108.131 2.159.251 1.108.131

Crédito ao sector público 16.402.651 16.410.042 16.402.651 16.410.042

Crédito em locação financeira  1.017.690  1.736.235 1.017.690 1.736.235

41.178.737 41.952.557 41.178.737 41.952.557

Crédito vencido - menos de 90 dias 54.936 50.666 54.936 50.666

Crédito vencido - mais de 90 dias 4.116.288 3.634.470 4.116.288 3.634.470

45.349.961 45.637.693 45.349.961 45.637.693

Imparidade para riscos de crédito (4.458.829) (3.807.522) (4.458.829) (3.807.522)

40.891.132 41.830.171 40.891.132 41.830.171

A análise do crédito a Clientes por sector de actividade é a seguinte:

MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Agricultura e silvicultura  1.468.158  1.194.716 1.468.158 1.194.716

Indústrias extractivas  50.466  645.843 50.466 645.843

Alimentação, bebidas e tabaco  1.374.059  1.253.339 1.374.059 1.253.339

Têxteis  3.997  4.114 3.997 4.114

Papel, artes gráficas e editoras  43.285  23.428 43.285 23.428

Químicas  2.691.867  2.271.233 2.691.867 2.271.233

Máquinas e equipamentos  1.208.793  1.904.689 1.208.793 1.904.689

Electricidade, água e gás  218.953  130.862 218.953 130.862

Construção  710.377  642.485 710.377 642.485

Comércio  3.994.621  4.600.184 3.994.621 4.600.184

Restaurantes e hotéis  307.702  305.292 307.702 305.292

Transportes e comunicações  2.375.976  2.382.798 2.375.976 2.382.798

Serviços  2.402.250  2.091.432 2.402.250 2.091.432

Crédito ao consumo 10.237.471  9.857.531 10.237.471 9.857.531

Crédito à habitação  775.094  774.521 775.094 774.521

Estado Moçambicano 16.403.360 16.410.048 16.403.360 16.410.048

Outras actividades  1.083.532  1.145.178 1.083.532 1.145.178

45.349.961 45.637.693 45.349.961 45.637.693 

Imparidade para riscos de crédito (4.458.829) (3.807.522) (4.458.829) (3.807.522)

40.891.132 41.830.171 40.891.132 41.830.171

9. Activos financeiros ao custo amortizado MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Obrigações do tesouro 27.189.414 29.511.065 27.189.414 29.511.065

Outros títulos 42.584.411 43.199.155 42.584.411 43.199.155

69.773.825 72.710.220 69.773.825 72.710.220

Imparidade de títulos  (156.015)  (178.428)  (156.015)  (178.428)

69.617.810 72.531.792 69.617.810 72.531.792

10. Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Outros títulos 1.808.909 4.359.809 1.808.909  4.359.809 

Acções 98.534 98.651 98.534 98.651

1.907.443  4.458.460 1.907.443  4.458.460

11. Investimentos em associadas MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Associada:

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A 537.899 560.206 99.501 99.501

537.899  560.206  99.501  99.501

Em 30 de Junho de 2022, a percentagem da participação do Banco na associada, é demonstrada como se segue:

MZN

Associada 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

12. Outros Activos tangíveis MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Imóveis 3.630.921 3.627.573 3.630.921 3.627.573

Obras em edíficios arrendados 1.181.398 1.135.780 1.181.398 1.135.780

Equipamento

    Mobiliário 380.612 371.572 380.612 371.572

    Máquinas 164.606 163.263 164.606 163.263

    Equipamento informático 2.564.985 2.489.387 2.564.985 2.489.387

    Instalações interiores 923.497 850.071 923.497 850.071

    Viaturas 552.947 550.732 552.947 550.732

    Equipamento de segurança 359.312 313.103 359.312 313.103

Outros activos tangíveis 27.671 27.237 27.671 27.237

Direitos de Uso

    Imóveis 1.543.139 1.365.501 1.543.139 1.365.501

Investimentos em curso 458.116 434.216 458.116 434.216

11.787.204 11.328.435 11.787.204 11.328.435

Amortizações acumuladas (5.985.316) (5.649.910) (5.985.316) (5.649.910)

5.801.888 5.678.525 5.801.888 5.678.525

13. Goodwill e Activos Intangíveis MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Activos intangíveis

      ‘Software’ 1.389.895 1.375.195 1.545.211 1.375.195

       Investimentos em curso 449.570 390.458 294.254 390.458

1.839.465 1.765.653 1.839.465 1.765.653

Amortizações acumuladas (1.135.518) (1.046.859) (1.135.518) (1.046.859)

703.947 718.794 703.947 718.794

703.947 718.794 703.947 718.794

14. Recursos de outras instituições de crédito MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Recursos do Banco de Moçambique

   Empréstimos a médio longo prazo  165.138  182.264  165.138  182.264 

Recursos de outras instituições de crédito no país

  Depósitos a ordem 1.778 17.695 1.778 17.695

Recursos de outras instituições de crédito no estrangeiro

  Depósitos a ordem 3.092.035 27.319 3.092.035 27.319

  Empréstimos a curto prazo 11.480 259.142 11.480 259.142

3.270.431 486.420 3.270.431 486.420

15. Recursos de Clientes MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Depósitos à ordem 69.568.339 65.430.454 69.568.339 65.430.454

Depósitos a prazo 75.930.761 70.298.795 75.930.761 70.298.795

Outros  Recursos 1.521.164 2.355.894 1.521.164 2.355.894

147.020.264 138.085.143 147.020.264 138.085.143

16. Provisões MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Provisões para crédito indirecto 109.615 90.809 109.615 90.809

Provisões para riscos bancários gerais 118.267 124.094 118.267 124.094

Provisões para outros riscos e encargos 160.710 535.403 160.710 535.403

388.592 750.306 388.592 750.306

17. 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 30 de Junho de 2022 apresenta-se como se segue:

Jun-22
% 

participação Dez-21
% 

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%

18. Reservas e resultados acumulados MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Reserva legal 4.529.645 4.529.645 4.529.645 4.529.645

Outras reservas e resultados acumulados 19.333.230 24.266.690 18.871.896 21.400.249

Resultado do exercício 3.258.809 7.447.730 3.281.745 9.853.466

27.121.684 36.244.065 26.683.286 35.783.360

19. Caixa e equivalentes de caixa MZN’000

Grupo Banco

Jun-22 Dez-21 Jun-22 Dez-21

Disponibilidades em caixa 4.194.370 5.090.781 4.194.370 5.090.781

Disponibilidades em Instituições de crédito no país 305.656 110.589 305.656 110.589

Disponibilidades em Instituições de crédito no estrangeiro 7.775.529 7.855.474 7.775.529 7.855.474

12.275.555 13.056.844 12.275.555 13.056.844

20. Partes relacionadas 

À data de 30 de Junho, 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

Jun-22 Jun-21

Proveitos Proveitos

Juros e 
proveitos 

equiparados

Resultados 
Serviços e 
Comissões

Outros 
Resultados de 

exploração

Juros e 
proveitos 

equiparados

Resultados 
Serviços e 
Comissões

Outros 
Resultados de 

exploração

Banco Comercial 

Português S.A 32.428  -  - 1.215  -  - 

Seguradora 

Internacional de 

Moçambique,SA  - 6.047 23.367  - 24.907 32.323

32.428 6.047 23.367  1.215  24.907  32.323

MZN’ 000

Jun-22 Jun-21

Custos Custos

Juros e 
custos 

equipa-
rados

Resultados 
de Serviços e 

Comissões

Custos 
com 

Pessoal

Outros 
Gastos  

adminis-
trativos

Juros e 
custos 

equipa-
rados

Resultados 
de Serviços e 

Comissões

Custos 
com 

Pessoal

Outros 
Gastos 

adminis-
trativos

Banco Comercial 

Português S.A  -  -  - 441.291  -  -  - 398.019

Seguradora 

Internacional de 

Moçambique,SA  74.251  -  85.650  43.686 91.082  - 12.585 55.815

74.251  - 85.650 484.978 91.082  - 12.585 453.834

À data de 30 de Junho, 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:

Jun-22 Dez-21

Activos
Extrapatri-

moniais Activos

Disponi-
bilidades 

de IC’s
Aplicações 

de IC’s
Outros 
Activos

Garantias 
reais 

prestadas

Disponi-
bilidades 

de IC’s
Aplicações 

de IC’s
Outros 
Activos

Banco Comercial 

Português S.A 1.206.915 3.207.288  -  8.940 1.163.959 8.940  - 

Seguradora 

Internacional de 

Moçambique,SA  -  -  57.423  -  -  - 115.057

1.206.915 3.207.288  57.423  8.940  1.163.959  8.940  115.057 

Jun-22 Dez-21

Passivos Passivos

Débitos de 
IC’s

Depósitos  
de 

Clientes
Outros 

passivos

Passivos 
Subor-
dinados

Débitos de 
IC’s

Depósitos 
de 

Clientes
Outros 

passivos

Banco Comercial 

Português S.A 12.486  - 372.093  - 13.551  - 330.659

Millennium BCP 

Partic SGPS LDA  - 38.520  -  -  - 38.523  - 

Millennium BCP 

Africa SGPS 3.069.182  -  -  - 102  -  - 

Seguradora 

Internacional de 

Moçambique,SA  - 1.027.460  -  -  - 273.207  - 

3.081.668 1.065.980 372.093  - 13.653 311.730 330.659

21. Divulgação de capital MZN’000

Jun-22 Dez-21

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE

Tier 1 Capital

Capital realizado 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados retidos 23.440.914 25.977.547

Activos Intangíveis  (703.947)  (718.793)

Insuficiência de provisões
 

(2.487.405)
 

(3.453.603)

Tier 1 Capital total 24.749.562 26.305.151

Tier 2 Capital

Empréstimos subordinados  -  -

Outros  8.740  8.757 

Tier 2 Capital total  8.740  8.757 

Dedução aos fundos próprios totais 1.436.452 1.332.630

Fundos próprios elegíveis 23.321.849 24.981.277

Activos ponderados pelo risco

    No balanço 43.650.756 43.882.502

    Fora de balanço 5.922.183 5.829.811

    Risco operacional 2.475.766 2.482.398

    Risco de mercado 664.676 3.541.547

Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier 1) 47,0% 47,2%

Rácio de adequação de fundos próprios (Tier 2) 0,017% 0,016%

Rácio de Solvabilidade 44,2% 44,8%

22. Eventos subsequentes 

Com referência à data de aprovação das demonstrações financeiras Intercalares de 30 de Junho de 2022, não 
existem eventos subsequentes a divulgar. Contudo, consideramos relevante salientar que a administração man-

tém o acompanhamento dos impactos da pandemia da COVID-19 e do conflito Rússia- Ucrânia na economia e 
dos respectivos efeitos na actividade e nos resultados do Banco.

Sábado, 30 de Julho de 2022Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MODELO III – Balanço – Contas Individuais (Activo) Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos

 Junho 2022

Dez-21

Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amoritzações

Provisões, 
imparidade e 
amortizações Valor Líquido

Activo

10 + 3300

Caixa e 

disponibilidades 

em bancos centrais 18.660.922  -   18.660.922 24.299.257

11 + 3301

Disponibilidades em 

outras instituições 
de crédito 8.081.185  -   8.081.185 7.966.063

153 (1) + 158 (1) + 16 

Activos financeiros 
detidos para 

negociação 10 1.808.909  -   1.808.909 4.359.809

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 10 98.534 98.534 98.651

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

Aplicações em 
instituições de 
crédito 32.622.245  -   32.622.245 18.896.399

14 + 151 + 152 + 158 
(1) + 3304 + 3310 (1) 
+ 34000 + 34008 - 
3510 - 3518 - 35210 
- 35211 - 5210 (1) - 
53010 - 53018 Crédito a Clientes 8 45.349.961 4.458.829 40.891.132 41.830.171

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

Investimentos 
detidos até à 
maturidade 9  69.773.825    156.015   69.617.810 72.531.792

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 2.182.444 26.618 2.155.826 1.430.512

26 - 3581 (1) - 360 (1)
Propriedades de 

investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1)
Outros activos 
tangíveis 12 11.787.204 5.985.316 5.801.888 5.678.525

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 13 1.839.465 1.135.518 703.947 718.794

24 - 357 

Investimentos em 
filiais, associadas e 
empreendimentos 

conjuntos 11 99.501  -   99.501 99.501

300
Activos por 
impostos correntes 401.340  -   401.340 396.913

301
Activos por 
impostos diferidos 955.548  -   955.548 960.864

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 5.254.965 752.630 4.502.335 4.711.058

Total de activos 198.916.048 12.514.926 186.401.122 183.978.309

(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 (PASSIVO) – Balanço – Contas Individuais (Passivo) Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos Jun-22 Dez-21

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 
5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 165.138 182.264

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 3.177.674 397.796

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

Recursos de clientes e outros 

empréstimos 146.947.883 137.991.503

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 16 388.592 750.306

490 Passivos por impostos correntes  -    41   

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 4.538.549 4.373.039

Total de Passivo 155.217.836 143.694.949

Capital

55 Capital 17 4.500.000 4.500.000

602 Prémios de emissão  -    -   

57 Outros instrumentos de capital  -    -   

- 56 (Acções próprias)  -    -   

58 + 59 Reservas de reavaliação 18 -39.373 -47.653

60 - 602 + 61
Outras reservas e resultados 
transitados 18 23.440.914 25.977.547

64 Resultado do exercício 18 3.281.745 9.853.466

- 63 (Dividendos antecipados)  -    -   

Total de Capital  31.183.286 40.283.360

Total de Passivo + Capital 186.401.122 183.978.309

MODELO IV – Demonstração de Resultados – Contas Individuais Milhares de MZN

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos Jun-22 Jun-21

79 + 80 Juros e rendimentos similares 4 9.385.769 8.268.210

66 + 67 Juros e encargos similares 4 2.917.498 2.273.122

Margem financeira 6.468.271 5.995.088

82
Rendimentos de instrumentos de 

capital 5 84.555 1.420.514

81 Rendimentos com serviços e comissões 6 1.524.912 1.362.770

68 Encargos com serviços e comissões 6 242.720 187.849

- 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 738.758 535.002

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

Resultados de alienação de outros 

activos 6.355  -   

- 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 107.322 87.121

Produto bancário 8.687.453 9.212.646

70 Custos com pessoal 1.551.257 1.470.410

71 Gastos gerais administrativos 1.680.785 1.533.656

77 Amortizações do exercício 505.339 499.138

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

Provisões líquidas de reposições e 
anulações 42.595 -138.871

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 453.767 280.311

768 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de 
reversões e recuperações 606 311.224

Resultados antes de impostos 4.453.104 5.256.778

Impostos

65    Correntes 1.170.471 988.184

74 - 86    Diferidos 888 -1413

640 Resultados após impostos 3.281.745 4.270.007

- 72600 - 7280 + 8480 + 
84400

   Do qual: Resultado líquido após 
impostos de operações descontinuadas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

MODELO V – Balanço – Contas Consolidadas Ajustadas (Activo) Milhares de MZN

Rubricas Jun-22 Dez-21

Activo

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em bancos 

centrais 18.660.922 24.299.257

11 + 3301
Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 8.081.185 7.966.063

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos para 
negociação 1.808.909 4.359.809

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 98.534 98.651

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 
3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 
3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 32.622.245 18.896.399

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 
3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 
- 3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) 
- 53010 - 53018 Crédito a Clientes 40.891.132 41.830.171

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 
3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 
3524 - 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à maturidade 69.617.810 72.531.792

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 2.155.826 1.430.512

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento  -    -   

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 5.801.888 5.678.525

28 + 29 - 3582 - 3583 - 361 Activos intangíveis 703.947 718.794

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) 537.899 2.998.792

300 Activos por impostos correntes 401.340 396.913

301 Activos por impostos diferidos 955.548 960.864

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 4.502.335 4.725.845

Total de activos 186.839.520 186.892.387

(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

MODELO V – Balanço – Contas Consolidadas Ajustadas (Passivo) Milhares de MZN

Rubricas Jun-22 Dez-21

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 
5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 165.138 182.264

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 3.177.674 397.796

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

Recursos de clientes e outros 

empréstimos 146.947.883 137.991.503

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 388.592 750.306

490 Passivos por impostos correntes -  41   

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 4.538.549 4.373.039

Total de Passivo 155.217.836 143.694.949

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 -39.373 -47.653

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 23.902.248 28.714.055

Resultado do exercício 3.258.809 10.031.037

- 63 (Dividendos antecipados)  -  - 

62 Interesses minoritários  -  - 

Total de Capital 31.621.684 43.197.438

Total de Passivo + Capital 186.839.520 186.892.387

MODELO VI  – Demonstração de Resultados – Contas Consolidadas Ajustadas Milhares de MZN

Rubricas Jun-22 Jun-21

79 + 80 Juros e rendimentos similares 9.385.769 8.268.210

66 + 67 Juros e encargos similares 2.917.498 2.273.122

Margem financeira 6.468.271 5.995.088

82 Rendimentos de instrumentos de capital 84.555 1.420.514

81 Rendimentos com serviços e comissões 1.524.912 1.362.770

68 Encargos com serviços e comissões 242.720 187.849

- 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 738.758 535.002

- 691 - 697 - 699 (1) - 724 - 726 
(1) + 831 + 837 + 839 (1) + 842 (1) 
+ 844 (1) Resultados de alienação de outros activos 6.355

- 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 107.322 87121

Produto bancário 8.687.453 9.212.646

70 Custos com pessoal 1.551.257 1.470.410

71 Gastos gerais administrativos 1.680.785 1.533.656

77 Amortizações do exercício 505.339 499.138

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

Provisões líquidas de reposições e 
anulações 42.595 -138.871

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 453.767 280.311

767 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de 
reversões e recuperações 606  311.224   

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 -22.936 -1.186.732

Resultados antes de impostos e de 
interesses minoritários 4.430.168 4.070.046

Impostos

65    Correntes 1.170.471 988.184

74 - 86    Diferidos 888 -1.413

Resultados após impostos antes de 
interesses minoritários 3.258.809 3.083.275

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
   Do qual: Resultado líquido após 
impostos de operações descontinuadas

641 Interesses minoritários

Resultados consolidados do exercício 3.258.809 3.083.275

ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007 DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

Sábado, 30 de Julho de 2022Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA – IEDA
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Nos dias 15 e 16 de mês de Fevereiro foi publicado por lapso, um anúncio que solicitava a manifestação de 

interesse para seleccionar  um consultor individual  para elaboração de Termos de referência e fiscalização de 
sistema com suporte tecnológico  para acreditação e monitoria de instituições  e cursos de Educação à Distância.

O anúncio do concurso correcto passa a ser este abaixo.

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 001/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O Instituto de Educação Aberta e à Distância –IEDA pretende seleccionar um consultor  individual para 

fiscalização de Desevolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Informação e Arquivo Electrónico nos 
processos de Negócios.

2. Assim o IEDA, convida os consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os seus serviços 

acima referidos, os interessados deverão fornecer as seguintes informações.

•	 Experiência relevante para realizar este tipo de consultoria.
•	 Ser  especialista em tecnologia  de informação e Comunicação em (TICs);
•	 Ter realizado consultorias semelhantes.

3. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 

de Marco, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens  e Prestação 
de Servicos ao Estado, e deve estar inscrito no CEF – (Cadastro de Empreiteiros Fornecedores) e no cadastro 
único.

4. Os consultores interessados em participar neste concurso devem apresentar em carta fechada as manifestações 
de interesse e devem ser elaboradas em língua portuguesa e em três exemplares, incluindo o original.

5.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações adicionais e levantar os termos de referência, 

nas horas normais de expediente.

6. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereco abaixo até às 15.30 horas do dia 21 de 
Agosto de 2022 

§	O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E Á DISTÂNCIA
Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Kumbeza - Marracuene,

§	 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES
 

Telefone Cell: 258 874470200
NUIT: 5000058323
E-mail-concursosieda@gmail.com

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
A UGEA

Estrada Nacional Nº1 Bairro Kumbeza–Marracuene - Maputo – Tel: 21759177 Fax: 25821022156-C.Postal  Nº34–Email: ieda.moz@mined.gov.mz

República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA – IEDA
UNIDADE GRSTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 002/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O Instituto de Educação Aberta e à Distância –IEDA pretende seleccionar uma empresa de 

Desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Informação e Arquivo Electrónico.

2. Assim o IEDA, convida empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os seus 

serviços acima referidos, os interessados deverão fornecer as seguintes informações.

•	 Experiência relevante para realizar este tipo de consultoria.
•	 Ser  especialista em tecnologia  de informação e Comunicação em (TICs);
•	 Descrição de consultorias semelhantes.

2. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Decreto 

nº 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas 
fornecimentos de Bens e Prestação de Servicos ao Estado, e deve estar inscrito no CEF – 
(Cadastro de Empreiteiros Fornecedores) e no cadastro único.

4. Os consultores interessados em participar neste concurso devem apresentar em carta fechada, 
as manifestações de interesse e devem ser elaboradas em língua portuguesa e devem vir em 

três exemplares, incluindo o original.

5.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações adicionais e levantar os termos 

de referência, nas horas normais de expediente.

6. As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.30 horas do 
dia 21 de Agosto de 2022 

•	 O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E Á DISTÂNCIA
•	 Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Kumbeza - Marracuene,
•	 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Telefone Cell: 258 874470200
NUIT: 5000058323
E-mail-concursosieda@gmail.com

Maputo, aos 27 de Julho de 2022
A UGEA

MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MONAPO

(Gabinete do Presidente) 

AVISO 
(DE COMPARÊNCIA)

O Conselho Municipal da Vila de Monapo, 
através Gabinete do Presidente, pede a 
comparência para tratar de assuntos do 

seu interesse, no dia 2 de Agosto de 2022, 

pelas 10.00 horas, dos senhores a seguir 
mencionados:

1. Essiaca Carlito Baissa;
2. Isac Manuel Fonseca; 
3. Jorgina Amorim; 
4. Moisés Manuel da Silva; 
5. Tomé Romão João Norberto.

Apela-se a pontualidade e a falta de comparência, 
a instituição não se responsabiliza pelas 
consequências.

Monapo, 29 de Julho de 2022
O Chefe do Gabinete

DELEGAÇÃO DE NAMPULA

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o nº 2 do artigo 64 de Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se que o concurso Limitado Nº:07/SEGURANÇA/CP/FE,FP/DPNPL/2022, para 

a Prestação de Serviços de Segurança das Futuras Instalações e as Portagens da Província, foi 

Adjudicado ao concorrente abaixo:

N°
Nome do 

Concorrente
Lote Objecto de concurso

Valor da Adjudicação 
incluindo Iva (MT)

1
ULTRA 

SEGURANÇA
1 

 Fornecimento de Segurança a 
Delegação e Portagens

5.265.000.00MT

Nampula, aos 29 de Julho de 2022
A Autoridade Competente

342

341

143

6726

6729

Av. 25 de Setembro, Nº. 80, CP. nº 25, Telefone nº 26215583, Cell: +258 823356986, Nampula-Moçambique

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 

publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a 
Licença de Prospecção e Pesquisa número 8736L 
para Ouro e Minerais Associados, no distrito de 

Luenha, na província da Tete, a favor da requerente 

NSJ - Enterprise Group & Investiment, Limitada, com 

as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   46  20,00 32   58  20,00

2 -16   46  20,00 33   01  20,00

3 -16   49  40,00 33   01  20,00

4 -16   49  40,00 33   04  50,00

5 -16   57   0,00 33   04  50,00

6 -16   57   0,00 32   58  20,00

Maputo, aos 21 de Junho de 2017

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
6767

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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(1/9)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES

para o período findo em 30 de Junho de 2022
2022

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Valores expressos em meticais)

Notas Jun-22 Jun-21

Juros e rendimentos similares 4 249 230 883 151 121 045 

Juros e encargos similares 4 (80 486 583) (19 220 714)

Margem financeira 168 744 300 131 900 331 

Rendimentos de serviços e comissões 5 43 192 586 39 247 152 

Encargos com serviços e comissões 5 (3 856 921) (2 156 839)

Resultados de activos financeiros ao justo valor 
através de resultados

6 1 100 039 (2 463 043)

Resultados de activos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral

7 81 602 866 37 386 032 

Resultados de reavaliação cambial 8 (4 787 638) (16 277 927)

Outros resultados de exploração 9 ( 728 854) (1 593 340)

Proveitos operacionais 285 266 378 186 042 366 

Custos com pessoal 10 (40 813 667) (34 426 009)

Gastos gerais administrativos 11 (22 582 548) (13 431 821)

Depreciações e amortizações 18 (8 223 282) (6 501 927)

Imparidade de activos financeiros líquida de rever-
sões e recuperações

16 (2 556 928) (2 504 912)

Custos operacionais (74 176 425) (56 864 669)

Resultado operacional 211 089 953 129 177 697 

Resultado antes de impostos 211 089 953 129 177 697 

Impostos 

     Correntes 12 (51 269 597) (37 414 275)

     Diferidos 12 (1 935 871)  946 271 

Resultado líquido do exercício 157 884 485 92 709 693 

Resultados por acção básicos 25  92.87  54.54 

Resultados por acção diluídos 25  92.87  54.54 

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Valores expressos em meticais)

Jun-22 Jun-21

Resultado líquido do exercício 157 884 485 92 709 693 

Outro rendimento integral do exercício

Items que poderão vir a ser reclassificados para resultados

Activos Financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral

Ganhos e perdas do exercício 10 457 367 30 514 352 

Impostos diferidos ( 927 970) (10 908 867)

9 529 397 19 605 485 

Total do rendimento integral do exercício 167 413 882 112 315 178 

As Notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

BALANÇO
EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Valores expressos em meticais)

Notas Jun-22 Dez-21

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 13  208 517 728  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de crédito 14  88 705 153  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de 
resultados 15  105 368 519  112 985 868 

Activos financeiros ao justo valor através de outro 
rendimento integral 16 2 301 309 572 1 769 090 581 

Aplicações em instituições de crédito 17  878 321 814 1 546 066 348 

Activos tangíveis 18  279 196 668  285 367 191 

Activos intangíveis 19  11 609 443  10 455 819 

Activos por impostos correntes
12 e 

20  14 852 931  18 478 769 

Activos por impostos diferidos
12 e 

20  1 900 195  1 856 489 

Outros Activos 21  4 731 670  7 542 707 

Total do Activo 3 894 513 693 3 803 569 721 

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 22  117 748 009  130 844 047 

Recursos de clientes 23 1 611 233 816 1 547 433 099 

Outros passivos 24  97 500 122  46 809 773 

Total do Passivo 1 826 481 947 1 725 086 919 

Capital 

Capital 25 1 700 000 000 1 700 000 000 

Prémios de emissão 25   2 214   2 214 

Outros instrumentos de capital 25  2 839 556  2 839 556 

Reserva de justo valor 25  9 529 397  5 462 398 

Outras reservas e resultados transitados 25  197 776 094  159 603 577 

Resultado líquido do exercício  157 884 485  210 575 057 

Total do Capital 2 068 031 746 2 078 482 802 

Total do Passivo e Capital 3 894 513 693 3 803 569 721 

As Notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Valores expressos em meticais)

Notas Jun-22 Jun-21

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros, comissões e outros rendimentos recebi-
dos  371 559 390  226 039 204 

Juros e comissões pagos ( 26 946 446) ( 31 273 263)

Pagamentos a empregados e fornecedores ( 72 794 370) ( 53 950 509)

 271 818 574  140 815 432 

Variação nos Activos e passivos operacionais:

Disponibilidades em bancos centrais ( 95 815 684) ( 45 258 922)

Activos e passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados ( 24 991 225) ( 43 156 150)

Activos financeiros ao justo valor através de 
outro rendimento integral ( 875 147 670) ( 535 287 383)

Aplicações em instituições de crédito ( 200 000 000) - 

Recursos de instituições de crédito  84 289 822 ( 30 780 326)

Recursos de clientes  405 851 486 ( 13 665 254)

Outros Activos e passivos operacionais  194 433 713  171 565 354 

Fluxos de caixa líquidos das actividades 

operacionais, antes de impostos sobre lucros ( 239 560 983) ( 355 767 250)

Impostos sobre os lucros pagos / recebidos ( 64 283 206) ( 19 173 313)

( 64 283 206) ( 19 173 313)

Compra de imobilizado ( 1 497 326) ( 13 260 321)

( 1 497 326) ( 13 260 321)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Ajustamentos no capital -    2 

Dividendos de acções ordinárias pagos ( 172 402 540) ( 171 081 831)

( 172 402 540) ( 171 081 828)

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa 
e seus equivalentes ( 4 924 428)  16 189 344 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes ( 482 668 483) ( 543 093 369)

Caixa e equivalentes no início do período 1 280 569 320 1 823 662 689 

Caixa e equivalentes no fim do período  797 900 837 1 280 569 320 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes ( 482 668 483) ( 543 093 369)

Caixa e equivalentes engloba:

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 13  208 517 728  33 733 612 

Saldo mínimo de reservas obrigatórias no Ban-
co de Moçambique 13 ( 174 322 282) ( 78 506 598)

Disponibilidades em outras instituições de 
crédito 14  88 705 153  84 341 643 

Aplicações em instituições financeiras com 
maturidade inferior a 3 meses 17  675 000 238 1 241 000 664 

Total de caixa e seus equivalentes  797 900 837 1 280 569 320 

As Notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras

NOTA INTRODUTÓRIA 
O Banco BIG Moçambique, S.A. (“BiG” ou “Banco”) foi constituído por escritura de 

8 de Outubro de 2014, tendo iniciado a sua actividade bancária no dia 23 de Março 

de 2016. O Banco tem por objecto a realização de todas as operações e a presta-

ção de quaisquer serviços permitidos à actividade bancária em Moçambique, sem 

quaisquer limitações de natureza estatutária.

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Valores expressos em meticais)

Capital social
Prémios de 

emissão

Outros 
instrumentos 

de capital
Reserva de 
justo valor Reserva Legal

Outras 
Reservas

Resultado 
líquido do 
exercício

Total do 
Capital

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 1 700 000 000   2 214  2 839 556  18 484 864  60 305 958  25 976 832  244 402 616 2 052 012 040 

Rendimento integral

 - Efeito da reavaliação de activos financeiros - - - ( 18 978 748) - - - ( 18 978 748)

 - Impostos diferidos - - -  5 956 282 - - -  5 956 282 

Resultado líquido do exercício - - - - - -  210 575 057  210 575 057 

Total de rendimento integral reconhecido no exercício - - - ( 13 022 466) - -  210 575 057  197 552 591 

Distribuição do resultado do exercício de 2020

Transferência para reservas - - - -  36 660 392  207 742 224 ( 244 402 616) - 

Distribuição de dividendos - - - - - ( 171 081 831) - ( 171 081 831)

Ajustamentos - - -    2 -    2 

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 1 700 000 000   2 214  2 839 556  5 462 398  96 966 350  62 637 227  210 575 057 2 078 482 802 

Rendimento integral

- Efeito da reavaliação de activos financeiros - - -  2 087 422 - - -  2 087 422 

- Impostos diferidos - - -  1 979 577 - - -  1 979 577 

Resultado líquido do exercício - - - - - -  157 884 485  157 884 485 

Total de rendimento integral reconhecido no exercício - - -  4 066 999 - -  157 884 485  161 951 484 

Distribuição do resultado do exercício de 2021

Transferência para reservas - - - -  63 172 517  147 402 540 ( 210 575 057) - 

Distribuição de dividendos - - - - - ( 172 402 540) - ( 172 402 540)

Saldos em 30 de Junho de 2022 1 700 000 000   2 214  2 839 556  9 529 397  160 138 867  37 637 227  157 884 485 2 068 031 746 

As Notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

Nota 1. Bases de apresentação
No âmbito do disposto no Aviso n.º 4/GBM/2007 do Banco de Moçambique, de 

30 de Março de 2007, as demonstrações financeiras do Banco BIG Moçambique, 

S.A. são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(NIRF), tal como adoptadas em Moçambique. 

As IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial 

Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e pelos respectivos órgãos antecesso-

res.

As demonstrações financeiras agora apresentadas reportam-se ao período findo 

em 30 de Junho de 2022, estão expressas em Metical e foram preparadas de 

acordo com as NIRF, de acordo com o princípio do custo histórico, com excepção 

dos activos e passivos registados ao justo valor, nomeadamente activos e passi-

vos financeiros ao justo valor através de resultados e activos financeiros ao justo 

valor através de outro rendimento integral. As políticas contabilísticas utilizadas 

pelo Banco na preparação das demonstrações financeiras são consistentes com 

as utilizadas com referência a 31 de Dezembro de 2021.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as NIRF requer que 

o Banco efectue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afectam a 

aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de proveitos, custos, acti-

vos e passivos. As alterações em tais pressupostos ou diferenças face à realidade 

poderão ter impactos sobre as estimativas e julgamentos actuais. As áreas que 

envolvem um maior nível de julgamento ou de complexidade, ou onde são utiliza-

dos pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações 

financeiras encontram-se analisadas na nota 3.

Covid-19
Em Março de 2020 a Organização Mundial de Saúde qualificou a emergência de 

saúde pública ocasionada pela doença Covid-19 como uma pandemia internacio-

nal. O alastramento desta pandemia gerou, entre outros aspectos, elevada incerte-

za e, consequentemente, forte volatilidade nos mercados financeiros. 

Apesar dos impactos na economia e nos mercados financeiros globais, em virtude 

da filosofia da actividade e do modelo de negócio do Banco, assente em investi-

mentos em activos financeiros de elevada liquidez, e não realização da actividade 

de crédito e financiamento assente numa base sólida de capital, não se verificaram 

impactos materiais adversos na actividade e património do Banco. Desta forma, o 

Conselho de Administração concluiu não existirem bases para a alteração ou incor-

poração de julgamentos adicionais na nota 3, face ao período anterior. 

É de salientar, no entanto, que o Banco continua a executar o seu plano de contin-

gência. Em termos operacionais, foi implementado um conjunto de medidas que 

permitiram dotar a maioria dos Colaboradores do Banco de recursos necessários 

para poderem trabalhar remotamente. Adicionalmente, foi definido um conjunto 

de procedimentos operacionais para fazer face aos possíveis eventos adversos 

decorrentes da propagação da pandemia. 

Conflito Rússia-Ucrânia
Em 2022 o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem dominado as preocupações 

geopolíticas internacionais. Este conflito militar, e as sanções sem precedentes im-

postas à Rússia, têm-se reflectido em maiores níveis de volatilidade no mercado, 

variações significativas em praticamente todas as classes de ativos, subidas nos 

preços de matérias-primas, aumento da inflação e fuga de investidores para activos 

de refúgio.
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Este contexto, em particular a elevada incerteza associada ao desenrolar dos even-

tos, poderá ter reflexos na actividade do Banco, nomeadamente em caso de novas 

desvalorizações generalizadas de activos nos mercados financeiros internacionais. 

O Banco manterá especial atenção à evolução destes eventos e das condições de 

mercado, tendo em vista adoptar as necessárias medidas de gestão e minimizar 

eventuais impactos negativos. 

NOTA 2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.1. Alterações de políticas contabilísticas

2.1.1. Alterações voluntárias de políticas contabilísticas

Durante o período não ocorreram alterações voluntárias de políticas contabilísticas 

face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício 

anterior apresentada nos comparativos.

2.1.2. Novas normas e interpretações aplicáveis ao exercício

O BiG adoptou, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2022, as seguintes normas, 

interpretações, emendas ou alterações, emitidas pelo IASB:

IAS 16 ‘Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento’ Com esta al-

teração, a IAS 16 passa a proibir a dedução dos montantes recebidos como con-

traprestação, por itens vendidos que resultaram da produção em fase de teste dos 

activos fixos tangíveis (“outputs”), ao valor contabilístico desses mesmos activos. 

A contraprestação recebida pela venda dos “outputs” obtidos durante a fase de 

testes dos activos fixos tangíveis deve ser reconhecida em resultados do exercí-

cio, de acordo com os normativos aplicáveis, assim como os gastos directamente 

relacionados. Esta alteração é de aplicação retrospectiva, sem reexpressão dos 

comparativos

IFRS 3 ‘Referência à Estrutura Conceptual’ Esta alteração actualiza as referências 

à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, no que se refere à identificação de um 

activo ou de um passivo no âmbito de uma concentração de actividades empre-

sariais, sem introduzir alterações aos requisitos contabilísticos para o registo das 

concentrações de actividades empresariais. Esta alteração clarifica ainda que na 

aplicação do método da compra, os passivos e passivos contingentes devem ser 

analisados à luz da IAS 37 e/ou IFRIC 21 e não conforme a definição de passivo da 

Estrutura conceptual, e que os activos contingentes da adquirida não podem ser 

reconhecidos numa concentração de actividades empresariais. Esta alteração é de 

aplicação prospectiva.

IAS 37 ‘Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato’ Esta alteração 

especifica quais são os custos que a entidade deve considerar quando está a ava-

liar se um contrato é ou não oneroso. Apenas os gastos directamente relacionados 

com o cumprimento do contrato são aceites, e estes podem incluir: a) os custos 

incrementais para cumprir o contrato como a mão-de-obra directa e materiais; e b) 

a alocação de outros gastos que se relacionem directamente com o cumprimento 

do contrato, como por exemplo a alocação dos gastos de depreciação de um dado 

activo fixo tangível utilizado para realizar o contrato. Esta alteração deverá ser apli-

cada aos contratos que, no início do primeiro período anual de relato ao qual a al-

teração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais por satisfazer, sem haver 

lugar à reexpressão do comparativo. Qualquer impacto deverá ser reconhecido por 

contrapartida de resultados transitados nessa mesma data.

A adopção dos normativos acima indicados não produziu impactos significativos na 

situação patrimonial do Banco.

2.2. Conversão de saldos e transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão expressas em Metical, que é a moeda fun-

cional do BiG. Na preparação das demonstrações financeiras as transacções em 

moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio indicativas na 

data em que foram realizadas.

Em cada data de Balanço, os activos e passivos monetários denominados em moe-

da estrangeira são convertidos para a moeda funcional com base na taxa de câm-

bio em vigor. Os activos não monetários que sejam valorizados ao justo valor são 

convertidos com base na taxa de câmbio em vigor na data da última valorização. Os 

activos não monetários registados ao custo histórico, incluindo activos tangíveis e 

intangíveis, permanecem registados ao câmbio original.

As diferenças de câmbio apuradas na conversão cambial são reflectidas em resul-

tados do exercício, com excepção das originadas por instrumentos financeiros não 

monetários registados ao justo valor, tal como instrumentos de capital relativamen-

te aos quais tenha sido exercida a opção de classificação ao justo valor através de 

outro rendimento integral, que serão registadas directamente em reservas.

2.3. Instrumentos financeiros

a) Activos financeiros

A classificação dos activos financeiros depende do modelo de negócio da enti-

dade e das características dos cash flows contratuais do instrumento financeiro, 

excepto quando seja aplicada a opção de mensurar o instrumento financeiro pelo 

seu justo valor através de resultados.

O BiG classifica e mensura um activo financeiro pelo custo amortizado quando este 

é incluído numa carteira gerida com base num modelo de negócio cujo objectivo é 

alcançado através do recebimento de todos os cash flows contratuais que possam 

ser considerados como pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida. 

Por outro lado, o BiG classifica e mensura um activo financeiro pelo justo valor atra-

vés de outro rendimento integral (“FVTOCI”) quando este é incluído numa carteira 

gerida com base num modelo de negócio cujo objectivo é alcançado tanto através 

do recebimento dos cash flows contratuais que constituam pagamentos de capital 

e juros sobre o capital em dívida como através da venda. Um activo financeiro é 

classificado e mensurado pelo justo valor através de resultados (“FVTPL”) quando 

não seja classificado e mensurado pelo custo amortizado nem pelo “FVTOCI”. No 

entanto, no momento do reconhecimento inicial, o BiG pode optar, de forma irrevo-

gável, por classificar e mensurar pelo “FVTOCI” um investimento num instrumento 

de capital (que não seja detido para negociação nem constitua uma retribuição 

contingente reconhecida pelo adquirente numa concentração de actividades em-

presariais à qual se aplique a IFRS 3 – “Concentrações de actividades empresa-

riais”), que de outra forma seria classificado e mensurado pelo “FVTPL”.

Para determinar qual o modelo de negócio usado na gestão de um activo financei-

ro, o BiG define como espera vir a obter cash flows desse activo financeiro. O mo-

delo de negócio é determinado a um nível que reflicta como um grupo de activos 

financeiros é gerido no seu conjunto para alcançar o objectivo específico desse 

modelo de negócio, não dependendo dos planos para qualquer activo financeiro 

em particular. Como a alocação a um modelo de negócio constitui um facto e não 

uma asserção, o BiG considera todas as informações relevantes que permitam con-

cluir sobre qual o modelo de negócio considerado para a gestão dos seus activos 

financeiros. Neste contexto, o BiG tem em consideração:

 z a forma como o desempenho do modelo de negócio e os activos financeiros 

detidos no âmbito desse modelo de negócio são avaliados e comunicados à 

Gestão do BiG;

 z quais os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócio (e os activos 

financeiros detidos no âmbito desse modelo de negócio) e, em particular, a for-

ma como esses riscos são geridos; e

 z o modo como os gestores são retribuídos (por exemplo, se a retribuição se 

baseia no justo valor dos activos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais 

recolhidos). 

Conforme referido acima, na determinação da classificação e mensuração de ac-

tivos financeiros abrangidos pelo âmbito da IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” 

consideram-se dois critérios:

 z O modelo de negócio da entidade para gestão do activo financeiro; e,

 z As características dos cash flows contratuais do activo financeiro: apenas pagamen-

tos de capital e juros (SPPI).

Desreconhecimento

Um activo financeiro é desreconhecido quando, e apenas quando, expira o direito 

contratual ao recebimento dos cash flows ou o activo financeiro é transferido e a 

transferência se qualifica para desreconhecimento. Considera-se que um activo fi-

nanceiro é transferido se, e apenas se, forem transferidos os direitos contratuais ao 

recebimento dos cash flows desse activo financeiro ou se forem mantidos os direi-

tos contratuais ao recebimento dos cash flows, mas o BiG assumir uma obrigação 

contratual de entregar esses cash flows a um ou mais beneficiários. No caso em 

que sejam mantidos os direitos contratuais ao recebimento dos cash flows, o BiG 

trata a operação como uma transferência apenas se todas as seguintes condições 

forem cumpridas: (i) o BiG não tenha a obrigação de pagar valores ao beneficiário, 

excepto aqueles que sejam recebidos do activo original; (ii) o BiG encontre-se im-

pedido pelos termos do acordo de transferência de vender o activo original; e (iii) 

o BiG tenha a obrigação de pagar os cash flows recebidos sem atrasos materiais e 

não seja permitido reinvestir esses cash flows até ao seu pagamento.

Quando os cash flows contratuais de um activo financeiro são renegociados ou 

de outra forma modificados e essa renegociação ou modificação não resulta no 

desreconhecimento do activo financeiro, o BiG recalcula o valor de balanço bruto 

do activo financeiro e reconhece um ganho ou perda pela diferença para o anterior 

valor de balanço bruto. 

O novo valor de balanço bruto do activo é determinado como o valor actual dos 

cash flows renegociados ou modificados, descontado à taxa efectiva original do 

activo (ou à taxa de juro ajustada no caso de créditos adquiridos ou originados com 

imparidade) ou, quando aplicável, a taxa de juros efectiva revista. Quaisquer custos 

ou comissões incorridas são incluídos no novo valor de balanço bruto e amortiza-

dos durante o período de vida remanescente do activo.

Num cenário em que a modificação dos fluxos contratuais resulta no desreconheci-

mento do activo financeiro, observam-se as seguintes implicações:

 z Necessidade de realização de nova análise SPPI com o intuito de determinar 

se as condições contratuais do activo financeiro modificado se enquadram no 

âmbito de SPPI;

 z Registo do novo activo financeiro pelo justo valor no momento inicial, sendo a 

eventual diferença face ao valor líquido contabilístico do activo anterior regis-

tada em resultados;

 z Caso as modificações contratuais tenham sido motivadas por reestruturação de 

um activo por dificuldades financeiras do devedor, o novo activo é considerado 

POCI (Purchased or originated credit impaired financial assets) sendo as per-

das por imparidade sempre reconhecidas com base na PD lifetime, ou seja, o 

novo activo nunca poderá ser classificado como stage 1;

 z O custo amortizado do novo activo será determinado com base nos fluxos de 

caixa esperados;

 z O novo activo financeiro reconhecido que resulte de uma modificação contra-

tual de um activo financeiro anteriormente marcado como forbearance conti-

nuará a manter esta marcação, sendo que o período de cura é reiniciado a partir 

da data da última reestruturação; e,

 z Para um activo financeiro originalmente classificado no stage 3 para efeitos do mo-

delo de imparidade cuja modificação contratual conduz ao respectivo desreconhe-

cimento, o novo activo financeiro a reconhecer manter-se-á classificado no stage 

3, podendo, em função dos triggers definidos pelo BiG para efeitos da definição de 

incumprimento, passar posteriormente para o stage 2. 

Reclassificação de activos financeiros

Se o BiG alterar o seu modelo de negócio de gestão de activos financeiros, o que 

se espera que ocorra de forma pouco frequente e excepcional, reclassificará todos 

os activos financeiros afectados em conformidade com os requisitos definidos na 

IFRS 9 - “Instrumentos financeiros”. A reclassificação será aplicada prospectiva-

mente a partir da data em que se torne efectiva. De acordo com a IFRS 9 – “Instru-

mentos financeiros”, não são permitidas reclassificações de instrumentos de capital 

para os quais tenha sido incluída a opção de valorização ao justo valor através de 

outro rendimento integral ou para activos e passivos financeiros classificados ao 

justo valor no âmbito da fair value option.

Justo valor

Conforme referido anteriormente, os activos financeiros registados nas catego-

rias de “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” e “Activos finan-

ceiros ao justo valor através de outro rendimento integral” são valorizados pelo 

justo valor.

O justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um 

activo ou passivo financeiro pode ser vendido ou liquidado entre partes indepen-

dentes, informadas e interessadas na concretização da transacção em condições 

normais de mercado.

O justo valor de activos financeiros é determinado por um órgão do BiG indepen-

dente da função de negociação, com base nos seguintes critérios:

 z Cotação de fecho na data de Balanço, para instrumentos transaccionados em 

mercados activos;

 z Relativamente a instrumentos de dívida não transaccionados em mercados ac-

tivos (incluindo títulos não cotados ou com reduzida liquidez) são utilizados mé-

todos e técnicas de valorização, que incluem:

i) Preços (“bid prices”) divulgados por meios de difusão de informação finan-

ceira, incluindo preços de mercado disponíveis para transacções recentes; 

ii) Cotações indicativas (“bid prices”) obtidas junto de instituições financeiras 

que funcionem como “market-makers”; e, 

iii) Modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de merca-

do que seriam utilizados na definição de um preço para o instrumento finan-

ceiro, reflectindo as taxas de juro de mercado e a volatilidade, bem como a 

liquidez e o risco de crédito associado ao instrumento.

Custo amortizado

Os instrumentos financeiros mantidos ao custo amortizado são inicialmente regis-

tados pelo justo valor acrescido ou deduzido de proveitos ou custos directamente 

atribuíveis à transacção. O reconhecimento dos juros é efectuado pelo método da 

taxa efectiva.

No caso de activos financeiros em incumprimento (stage 3), o reconhecimento dos 

juros é realizado com base na taxa utilizada para desconto dos cash flows futuros 

inerentes à determinação da perda por imparidade.

b) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são registados na data de contratação, pelo respectivo 

justo valor, deduzido de custos directamente atribuíveis à transacção. Os passivos 

financeiros são classificados nas seguintes categorias:

i) Outros passivos financeiros

Esta categoria inclui recursos de instituições de crédito e de Clientes, obrigações 

emitidas, passivos subordinados e passivos incorridos para pagamento de presta-

ções de serviços ou compra de activos, registados em “Outros passivos”.

Estes passivos financeiros são valorizados pelo custo amortizado sendo os juros, 

quando aplicável, reconhecidos de acordo com o método da taxa efectiva.

c) Imparidade de activos financeiros

O modelo de imparidade da norma IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” é aplicável 

aos seguintes activos financeiros:

 z Todos os activos financeiros mensurados ao custo amortizado;

 z Instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento 

integral (FVTOCI);

 z Direitos e obrigações conforme referenciados pela IFRS 15 – “Réditos de con-

tratos com Clientes”, nos casos em que esta norma remeta para a contabiliza-

ção para a IFRS 9 - “Instrumentos financeiros”;

 z Activos que traduzam o direito ao reembolso de pagamentos efectuados pela 

entidade na liquidação de passivos reconhecidos no âmbito da IAS 37 – “Provi-

sões, passivos contingentes e activos contingentes”; e,

 z Compromissos de crédito concedidos (excepto os mensurados ao justo valor atra-

vés de resultados).

Estes activos financeiros são divididos em 3 grupos de risco, dependendo da de-

gradação significativa de risco de crédito:

 z Stage 1 - Activos sem degradação significativa de risco de crédito desde o re-

conhecimento inicial;

 z Stage 2 - Activos com degradação significativa de risco de crédito desde o 

reconhecimento inicial; e,

 z Stage 3 - Activos em incumprimento (default).

Dependendo da classificação do Stage da operação, as perdas de crédito são es-

timadas de acordo com os seguintes critérios:

 z Perdas Esperadas a 12 meses: perda esperada resultante de um evento de per-

da que ocorre nos 12 meses após a data de cálculo, sendo aplicada para ope-

rações em stage 1; e,

 z Perdas Esperadas Lifetime: perda esperada obtida através da diferença entre 

os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa que a entidade espera vir a 

receber até à maturidade do contrato. Ou seja, a perda esperada resulta de 

todos os potenciais eventos de perda até à maturidade, sendo aplicada para 

operações em stage 2 e 3.

A norma IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” não define um conceito de default, no 

entanto, o BiG aplica a mesma definição de default utilizada para efeitos de gestão 

do risco de crédito.

A classificação em stage 2 baseia-se na observação de um aumento significativo 

do risco de crédito (Significant Increase in Credit Risk - SICR) desde o reconheci-

mento inicial.

A métrica quantitativa para determinar quando um activo é transferido para Sta-

ge 2 resulta da comparação da degradação da probabilidade de default Lifetime 

forward-looking desde o reconhecimento inicial até à data de reporte.

Adicionalmente, são considerados critérios qualitativos para transferência de um 

activo financeiro para Stage 2, nomeadamente, créditos com atraso superior a 30 

dias (backstop), créditos reestruturados por dificuldades financeiras e critérios ob-

jectivos de risco de crédito capturados no processo de monitorização dos Clientes/

contrapartes.

O apuramento da perda esperada baseia-se em informações históricas e actuais, 

mas deve igualmente incorporar cenários de projecções futuras que sejam fiáveis, 

razoáveis, suportáveis e disponíveis sem custo ou esforço excessivo (forward-

-looking).

2.4. Instrumentos de capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 

obrigação contratual da sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de di-

nheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evi-

denciando um interesse residual nos activos de uma entidade após a dedução de 

todos os seus passivos. 
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Os custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são regis-

tados 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 distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao 

capital próprio como dividendos quando o direito ao seu recebimento é declarado.

As acções próprias são registadas em contas de capital pelo valor de aquisição 

não sendo sujeitas a reavaliação. As mais e menos-valias realizadas na venda de 

acções próprias são registadas directamente em capitais próprios, não afectando 

o resultado do exercício.

2.5. Compensação de instrumentos financeiros

Os activos e passivos financeiros são apresentados no Balanço pelo seu valor lí-

quido quando existe o direito legal exercível de compensar os montantes reco-

nhecidos e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal exercível não pode 

ser contingente de eventos futuros, e deve ser exercível no decurso normal da 

actividade do Banco assim como em caso de default, falência ou insolvência do 

Banco ou contraparte. 

2.6. Activos cedidos com acordo de recompra

Os títulos vendidos com acordo de recompra (repos) por um preço fixo ou por 

um preço que iguala o preço de venda acrescido de um juro inerente ao prazo 

da operação não são desreconhecidos do Balanço. O correspondente passivo é 

contabilizado em valores a pagar a outras instituições financeiras ou a Clientes, 

conforme apropriado. A diferença entre o valor de venda e o valor de recompra é 

tratada como juro e é diferida durante a vida do acordo, através do método da taxa 

efectiva.

Os títulos comprados com acordo de revenda (reverse repos) por um preço fixo ou 

por um preço que iguala o preço de compra acrescido de um juro inerente ao prazo 

da operação não são reconhecidos no Balanço, sendo o valor de compra registado 

como empréstimos a outras instituições financeiras ou Clientes, conforme apropria-

do. A diferença entre o valor de compra e o valor de revenda é tratada como juro e 

é diferido durante a vida do acordo, através do método da taxa efectiva.

2.7. Activos tangíveis

Os activos tangíveis do Banco encontram-se registados ao custo de aquisição, de-

duzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. O cus-

to inclui despesas que são directamente atribuíveis à aquisição dos bens.

Os custos subsequentes são reconhecidos apenas se for provável que deles resul-

tarão benefícios económicos futuros para o Banco. As despesas com manutenção 

e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas, de acordo 

com o princípio da especialização dos exercícios.

Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos outros activos tangíveis 

são calculadas segundo o método das quotas constantes, com taxas de amortiza-

ção que reflectem a vida útil esperada dos bens, conforme abaixo:

Anos

a) Mobiliário e material de escritório 10

b) Máquinas e ferramentas 5 a 8

c) Equipamento informático 4 a 5

d) Instalações interiores 10

e) Material de transporte 4

f) Equipamento de segurança 5

g) Imóveis de serviço próprio 50

Sempre que exista indicação de que um activo possa estar em imparidade, o 

Banco estima o seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma perda por 

imparidade sempre que o valor contabilístico líquido de um activo exceda o seu 

valor recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados do 

exercício, sendo revertidas em períodos de relato posteriores quando os motivos 

que levaram ao seu reconhecimento inicial cessam. Para o efeito, a nova quantia 

depreciada não será superior àquela que estaria contabilizada, caso não tivessem 

sido imputadas perdas por imparidade ao activo, considerando as depreciações 

que este teria sofrido.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de 

venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual 

dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do uso contínuo 

do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

2.8. Activos intangíveis

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, e as amortizações são 

registadas numa base sistemática, ao longo da vida útil estimada dos activos sendo 

usualmente de quatro anos.

2.9. Locações

Até ao exercício de 2018, as locações de activos tangíveis eram classificadas como 

locações financeiras ou operacionais. A partir de 1 de Janeiro de 2019, os contratos 

de locação são reconhecidos como um activo de direito de uso e um passivo cor-

respondente na data em que o activo locado se encontra disponível para utilização 

pelo Banco.

Os activos e passivos decorrentes de locação são inicialmente mensurados com 

base no valor actual. Os passivos de locação incluem o valor actual líquido dos 

seguintes pagamentos da locação: (i) pagamentos fixos; (ii) pagamentos variáveis 

que se baseiam num índice ou numa taxa, medidos inicialmente usando o índice ou 

a taxa na data de início; (iii) montantes a pagar pelo Banco ao abrigo de garantias 

de valor residual; (iv) o preço de exercício de uma opção de compra se o Banco 

estiver razoavelmente seguro de que irá exercer essa opção; e (v) pagamentos de 

penalidades pela rescisão do contrato, se o prazo do contrato reflectir o exercício 

dessa opção pelo Banco.

Os pagamentos da locação são descontados utilizando a taxa de juros implícita na 

locação. Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, o que é geralmente 

o caso das locações no Banco, é usada a taxa de empréstimo incremental do loca-

tário, sendo a taxa que o locatário teria de pagar para obter os fundos necessários 

para obter um activo de valor semelhante ao activo do direito de uso num ambiente 

económico semelhante, com termos, segurança e condições semelhantes.

Para determinar a taxa de empréstimo incremental, o Banco, (i) sempre que possível, 

utiliza como ponto de partida os financiamentos recentes de terceiros recebidos 

pelo locatário, ajustados para reflectir as mudanças nas condições de financiamen-

to desde que o financiamento de terceiros foi recebido; (ii) utiliza uma abordagem 

de incorporação que começa com uma taxa de juros sem risco ajustada para o ris-

co de crédito das locações detidas pelo Banco que não tem financiamento recente 

de terceiros; e (iii) faz ajustes específicos para a locação, por exemplo, prazo, país, 

moeda e segurança.

O Banco está exposto a potenciais aumentos futuros nos pagamentos de arrenda-

mento variáveis com base num índice ou taxa, que não são incluídos no passivo de 

locação até que entrem em vigor. Quando os ajustes nos pagamentos da locação 

com base num índice ou taxa entram em vigor, o passivo de locação é reavaliado e 

ajustado contra o activo do direito de uso.

Os pagamentos de locação são alocados entre o capital e o custo financeiro. O 

custo financeiro é imputado aos resultados durante o período da locação de modo 

a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do 

passivo para cada período.

Os activos de direito de uso são mensurados ao custo, compreendendo o seguinte: 

(i) o valor da mensuração inicial do passivo de locação; (ii) quaisquer pagamentos 

de locação efectuados na data de início ou antes dessa data menos quaisquer 

incentivos de locação recebidos; (iii) quaisquer custos directos iniciais; e (iv) custos 

de restauração.

Os activos de direito de uso são geralmente depreciados ao longo da vida útil mais 

curta do activo e do prazo de locação numa base linear. Se o Banco tiver a certeza 

razoável de exercer uma opção de compra, o direito de uso do activo é depreciado 

ao longo da vida útil do activo subjacente.

Os pagamentos associados às locações de curto prazo e a todas as locações de 

activos de baixo valor são reconhecidos pelo método das quotas constantes como 

um custo nos resultados. Os contratos de locação de curto prazo são contratos 

com um prazo de locação igual ou inferior a 12 meses. Os activos de baixo valor 

compreendem equipamento informático e pequenas peças de mobiliário de escri-

tório.

2.10. Benefícios a empregados

Os Colaboradores com vínculo contratual ao Banco estão, na sua totalidade, inscri-

tos na Segurança Social. As responsabilidades do Banco com pensões consistem, 

desta forma, no pagamento de um suplemento que completará a eventual presta-

ção do sistema de Segurança Social.

O Banco não dispõe ainda de um plano de pensões complementar, limitando-se às 

contribuições obrigatórias para a Segurança Social conforme determinado por Lei 

em Moçambique.

Remunerações variáveis aos empregados e Órgãos de Administração

As remunerações variáveis atribuídas aos empregados e aos órgãos de administra-

ção são contabilizadas em resultados do exercício a que respeitam.

2.11. Provisões

São reconhecidas provisões quando: (i) o Banco tem uma obrigação presente, legal 

ou construtiva como resultado de um acontecimento passado; (ii) seja provável que 

o seu pagamento venha a ser exigido; e (iii) quando possa ser feita uma estimativa 

fiável do valor dessa obrigação. Nos casos em que o efeito do desconto é material, 

a provisão corresponde ao valor actual dos pagamentos futuros esperados, des-

contados a uma taxa que considera o risco associado a essa obrigação. 

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para cumprimento das 

obrigações para as quais foram inicialmente constituídas ou nos casos em que 

estas deixam de se observar.

2.12. Impostos sobre lucros

O Banco está sujeito ao regime estabelecido no Código do Imposto sobre o Ren-

dimento das Pessoas Colectivas (IRPC). Adicionalmente, são registados impostos 

diferidos resultantes das diferenças temporárias entre os valores contabilísticos e 

as bases fiscais para o efeito, sempre que haja uma probabilidade razoável de que 

tais impostos venham a ser pagos ou recuperados no futuro.

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os impostos dife-

ridos. Os impostos sobre lucros são reconhecidos na demonstração de resultados, 

excepto quando relacionados com itens que sejam reconhecidos directamente nos 

capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios. 

Os impostos sobre lucros reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da rea-

valiação de activos financeiros ao justo valor através de resultados, são posterior-

mente reconhecidos em resultados, quando forem reconhecidos em resultados os 

ganhos e perdas que lhes deram origem.

Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no re-

sultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor, ou substan-

cialmente aprovadas, e utilizando a taxa de imposto em cada jurisdição do Banco.

Os impostos diferidos são calculados de acordo com as regras fiscais em vigor, ou 

substancialmente aprovadas, e utilizando as taxas de imposto à data de Balanço 

em cada jurisdição e que se espera venham a ser aplicadas quando as diferenças 

temporárias se reverterem.

Os impostos diferidos activos são reconhecidos apenas na medida em que seja 

expectável que existam lucros tributáveis no futuro, capazes de absorver as dife-

renças temporárias dedutíveis.

2.13. Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões

Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo 

com os seguintes critérios:

 z Quando obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em 

resultados é efectuado no período a que respeitem; e

 z Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento finan-

ceiro, os rendimentos de serviços e comissões são registados em resultados pelo 

método da taxa de juro efectiva.

2.14. Reconhecimento de juros

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros mensurados ao custo 

amortizado e de activos financeiros ao justo valor através de resultados, utilizando 

o método da taxa efectiva, são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos 

similares ou juros e encargos similares, utilizando o método da taxa efectiva. Os 

juros dos activos e dos passivos financeiros detidos para negociação são também 

incluídos nas rubricas de “Juros e rendimentos similares” ou “Juros e encargos 

similares”, respectivamente. 

A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou rece-

bimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro, ou 

quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido actual de balanço 

do activo ou passivo financeiro. No caso da taxa de juro fixa, a taxa de juro efectiva 

é estabelecida no reconhecimento inicial dos activos e passivos financeiros e não 

é revista subsequentemente.

Para o cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros 

considerando todos os termos contratuais do instrumento, não considerando, no 

entanto, eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que 

sejam parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os 

prémios e 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 re-

sultados são determinados com base na taxa de juro utilizada na mensuração da 

perda por imparidade.

Os proveitos são registados à medida que são gerados, independentemente do 

momento do seu pagamento. Os rendimentos são reconhecidos na medida em 

que é provável que o seu benefício económico flua para o Banco.

2.15. Resultados por acção

Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o lucro atribuível aos ac-

cionistas do Banco pelo número médio ponderado de acções ordinárias emitidas, 

excluindo o número médio de acções próprias ordinárias detidas pelo Banco.

Para o cálculo dos resultados por acção diluídos, o número médio ponderado de ac-

ções ordinárias emitidas é ajustado de forma a reflectir o efeito de todas as potenciais 

acções ordinárias diluidoras, como as resultantes de dívida convertível e de opções so-

bre acções próprias concedidas aos trabalhadores. O efeito da diluição traduz-se numa 

redução nos resultados por acção, resultante do pressuposto de que os instrumentos 

convertíveis são convertidos ou de que as opções concedidas são exercidas.

2.16. Caixa e equivalentes de caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes en-

globam os valores registados no Balanço com maturidade inferior a três meses a 

contar da data de aquisição/contratação, com risco imaterial de flutuação de justo 

valor, onde se incluem o caixa, as disponibilidades em bancos centrais e em outras 

instituições de crédito. 

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória rea-

lizados junto de bancos centrais.

2.17. Reconhecimento de dividendos

Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são reconhecidos quando 

o direito de receber o seu pagamento é declarado.

2.18. Reporte por segmentos

Considerando que o Banco não detém títulos de capital próprio ou de dívida que 

sejam negociados publicamente, à luz do parágrafo 2 do IFRS 8, o Banco não apre-

senta informação relativa aos segmentos.

NOTA 3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 
UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que a 

gestão efectue 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 Banco são 

apresentadas nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a 

sua aplicação afecta os resultados reportados pelo Banco e a sua divulgação. Uma 

descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pelo Banco é 

apresentada na nota 2 às demonstrações financeiras.

3.1. Imparidade de activos financeiros

As metodologias e pressupostos utilizados para este efeito foram estabelecidos 

em conformidade com as disposições da norma IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” 

e estão detalhadamente explicadas na Nota 2.3, alínea d).

3.2. Continuidade das operações

O Conselho de Administração do Banco realizou uma avaliação de sua capacidade 

de continuar em funcionamento e concluiu que o Banco dispõe de capital, sistemas 

e recursos que o permitem continuar a operar num futuro previsível. Adicionalmen-

te, o Conselho de Administração considera que a gestão do Banco não é ciente de 

quaisquer incertezas materiais que possam causar dúvidas significativas sobre a 

capacidade de continuar em funcionamento. Deste modo, as demonstrações finan-

ceiras foram preparadas com base na continuidade do negócio.

3.3. Justo valor dos instrumentos financeiros

O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na au-

sência de cotação é determinado com base na utilização de preços de transac-

ções recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado, ou com base 

em metodologias de avaliação, baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros 

descontados considerando as condições de mercado, o valor temporal, a curva 

de rentabilidade e factores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer a 

utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor, conforme 

detalhado na Nota 2.3, alínea a).
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Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pres-

supostos ou julgamentos na aplicação de determinado modelo, poderia originar 

resultados financeiros diferentes daqueles reportados. Foi efectuada a análise de 

sensibilidade para estes pressupostos, conforme apresentado na Nota 27.

Covid-19 e Conflito Rússia-Ucrânia

Nas situações de indisponibilidade de cotações de mercado, o modelo de cálculo 

do justo valor tem em conta informação de mercado na definição de preço para os 

instrumentos financeiros, nomeadamente as taxas de juro de mercado, factores de 

volatilidade, liquidez e o risco de crédito. A pandemia provocada pelo Covid-19 e as 

decisões decorrentes da política monetária do Banco de Moçambique e o conflito 

entre a Rússia e Ucrânia tiveram impactos sobre os preços dos activos, as taxas de 

mercado, e na curva de rentabilidade dos instrumentos de dívida. As alterações na 

curva de rentabilidade tiveram um impacto directo na determinação do justo valor 

dos activos financeiros do Banco. 

3.4. Impostos sobre os lucros

O Banco encontra-se sujeito ao pagamento de impostos sobre lucros. A deter-

minação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas 

interpretações e estimativas. Existem diversas transacções e cálculos para os quais 

a determinação do valor final de imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal 

de negócios.

Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de im-

postos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período.

A Autoridade Tributária tem a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco 

durante um período de 5 anos, excepto nos casos de utilização de prejuízos fiscais 

reportáveis, em que o prazo de caducidade é o do exercício desse direito. Desta 

forma, podem ser eventualmente feitas correcções à matéria colectável, resultan-

tes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, 

é convicção do Conselho de Administração do Banco de que não haverá correc-

ções significativas aos impostos sobre lucros registados nestas demonstrações fi-

nanceiras.

NOTA 4. mARgem fINANceIRA
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Juros e rendimentos similares

Juros de aplicações 100 620 291 67 162 448 

Juros de activos financeiros ao justo valor 148 603 829 83 926 946 

Juros de disponibilidades  6 763  31 651 

249 230 883 151 121 045 

Juros e encargos similares

Juros de recursos de clientes (75 956 364) (18 186 070)

Juros de recursos de instituições de crédito (4 385 472) (1 034 644)

Outros juros e encargos similares ( 144 747)  -

(80 486 583) (19 220 714)

168 744 300 131 900 331 

NOTA 5. ResUlTADOs De seRvIçOs e cOmIssões
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Rendimentos de serviços e comissões

Por operações realizadas por conta de terceiros 33 970 561 27 536 908 

Por serviços prestados  71 662  57 328 

Outros rendimentos de serviços e comissões 8 508 863 6 162 518 

Por serviços de assessoria financeira  641 500 5 488 875 

Por garantias prestadas  -  1 523 

43 192 586 39 247 152 

Encargos com serviços e comissões

Por operações realizadas por terceiros (3 669 067) (1 985 200)

Por serviços bancários de terceiros ( 187 854) ( 171 639)

(3 856 921) (2 156 839)

39 335 665 37 090 313 

NOTA 6. ResUlTADOs De AcTIvOs fINANceIROs AO 
jUsTO vAlOR ATRAvés De ResUlTADOs
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Ganhos Perdas Total Ganhos Perdas Total

Obrigações 

e outros 

títulos de 

rendimento 

fixo

De 

emis-

sores 

públicos 11 134 830 (9 610 871) 1 523 959 6 302 318 (7 057 945) ( 755 627)

De 

outros 

emisso-

res  548 241 ( 972 161) ( 423 920) 2 938 026 (4 645 540) (1 707 514)

Acções  1 731 ( 1 731)  -  59 874 ( 59 776)   98 

11 684 802 (10 584 763) 1 100 039 9 300 218 (11 763 261) (2 463 043)

NOTA 7. ResUlTADOs De AcTIvOs fINANceIROs 
AO jUsTO vAlOR ATRAvés De OUTRO ReNDImeNTO 
INTegRAl
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Ganhos Perdas Total Ganhos Perdas Total

Obrigações 

e outros 

títulos de 

rendimento 

fixo

De 

emis-

sores 

públicos 81 923 322 ( 910 193) 81 013 129 37 578 069  - 37 578 069 

De 

outros 

emisso-

res  651 438 ( 86 706)  564 732  - ( 185 614) ( 185 614)

Acções  25 005  -  25 005  - ( 6 423) ( 6 423)

82 599 765 ( 996 899) 81 602 866 37 578 069 ( 192 037) 37 386 032 

NOTA 8. ResUlTADOs De ReAvAlIAçãO cAmbIAl
Em 30 de Junho de 2022, a rubrica apresentava resultados no montante de 

5.379.258 meticais em perdas cambiais não realizadas e 591.620 meticais em gan-

hos cambiais realizados.

NOTA 9. OUTROs ResUlTADOs De exPlORAçãO
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Outros proveitos de exploração

Alienação de bens  75 000  -

 75 000 - 

Outros custos de exploração

Quotizações e donativos ( 768 533) (1 593 340)

Outros ( 35 321)  -

( 803 854) (1 593 340)

( 728 854) (1 593 340)

NOTA 10. cUsTOs cOm PessOAl
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Remunerações (39 367 069) (33 083 676)

Encargos sociais obrigatórios (1 446 598) (1 316 729)

Outros custos com o pessoal  - ( 25 604)

(40 813 667) (34 426 009)

Por categoria profissional, o número de Colaboradores, excluindo os elementos do 

Conselho de Administração, em 30 de Junho de 2022 era o seguinte:

Jun-22 Jun-21

Funções específicas   30   23 

Funções de chefia   4   5 

Funções directivas   9   9 

Funções administrativas   2   2 

Funções auxiliares   2   2 

  47   41 

NOTA 11. gAsTOs geRAIs ADmINIsTRATIvOs
O valor desta rubrica é composto por:

Jun-22 Jun-21

Fornecimentos (2 593 717) (2 203 958)

Rendas e alugueres (3 948 231) (2 825 555)

Comunicações (1 945 483) (1 592 062)

Deslocações, estadas e representação (2 650 108) (2 550 574)

Publicidade e edição de publicações ( 578 171) ( 23 280)

Reparação e manutenção ( 171 857) ( 113 163)

Seguros (1 795 987) (1 018 632)

Formação do pessoal ( 699 858) ( 249 216)

Avenças e honorários (1 993 670) (1 096 212)

Contencioso e notariado ( 243 339) ( 256 709)

Segurança e vigilância  - ( 3 426)

Bancos de dados (4 825 108) ( 764 533)

Advogados e consultores externos (1 024 509) ( 693 096)

Outros ( 112 510) ( 41 405)

(22 582 548) (13 431 821)

NOTA 12. ImPOsTOs
O Banco determinou o montante do seu imposto corrente sobre os rendimentos 

para o exercício de 2022 tendo por base uma taxa nominal de imposto de 32%.

A Autoridade Tributária tem a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco 

durante um período de 5 anos, excepto nos casos de utilização de prejuízos fiscais 

reportáveis, em que o prazo de caducidade é o do exercício desse direito. Desta 

forma, podem ser eventualmente feitas correcções à matéria colectável, resultan-

tes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, 

é convicção do Conselho de Administração, de que não haverá correcções signi-

ficativas aos impostos sobre lucros registados nestas demonstrações financeiras.

Jun-22 Jun-21

Taxa de 

imposto Valor

Taxa de 

imposto Valor

Resultado antes de impostos 211 089 953 129 177 697 

Resultado apurado com base na 

taxa de imposto 32.00% 67 548 785 32.00% 41 336 863 

Custos não dedutíveis para 

efeitos fiscais 2.42% 5 117 438 4.22% 5 447 820 

Proveitos não tributáveis -23.67% (49 964 578) -21.23% (27 422 731)

Rendimentos sujeitos a taxas 

liberatórias de imposto 13.53% 28 567 953 12.19% 15 745 709 

Correcções de impostos relativas 

a exercícios anteriores 0.00%  - 1.79% 2 306 614 

24.29% 51 269 597 28.96% 37 414 275

Jun-22 Jun-21

Reconhe-

cido em 

resultados

Reconhe-

cido em 

reservas Total

Reconhe-

cido em 

resultados

Reconhe-

cido em 

reservas Total

Activos 

financeiros 

ao justo valor 

através de ou-

tro rendimen-

to integral 1 935 871 ( 927 970) 1 007 901 ( 946 271) (10 908 867) (11 855 138)

1 935 871 ( 927 970) 1 007 901 ( 946 271) (10 908 867) (11 855 138)

NOTA 13. cAIxA e DIsPONIbIlIDADes em bANcOs 
ceNTRAIs
Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica tem a seguinte decomposição: 

Jun-22 Dez-21

Caixa 1 034 157  481 857 

Depósitos à ordem no Banco de Moçambique

Moeda Nacional 205 018 700 5 514 108 

Moeda Estrangeira 2 464 871 2 464 146 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 208 517 728 8 460 111 

A rubrica Depósitos à ordem em Bancos Centrais inclui os depósitos constituídos 

para satisfazer as exigências do regime de constituição de reservas obrigatórias, 

conforme regulamentado pelo Aviso 08/GBM/2019.

NOTA 14. DIsPONIbIlIDADes em OUTRAs INsTITUIções 
De cRéDITO
Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Disponibilidades em outras instituições de crédito no país

Moeda Nacional  941 847 1 406 528 

Disponibilidades em outras instituições de crédito no 

estrangeiro

Depósitos à ordem 87 763 306 41 859 310 

88 705 153 43 265 838 

NOTA 15. AcTIvOs fINANceIROs AO jUsTO vAlOR 
ATRAvés De ResUlTADOs
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

De emissores públicos 77 940 165 82 034 101 

De outros emissores 27 428 354 30 951 767 

105 368 519 112 985 868

Adicionalmente, apresentava a seguinte decomposição em relação aos prazos de 

maturidade residual:

Jun-22 Dez-21

Até 3 meses   1 033 - 

De 3 meses a 1 ano - 32 002 715 

De 1 a 5 anos  105 367 486 80 983 153 

 105 368 519  112 985 868 

NOTA 16. AcTIvOs fINANceIROs AO jUsTO vAlOR 
ATRAvés De OUTRO ReNDImeNTO INTegRAl
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Custo

Reserva de justo valor Perdas por 

imparidade Valor balançoPositiva Negativa

Obrigações e 

outros títulos de 

rendimento fixo

De emisso-

res públicos 1 715 157 185 13 297 555 (3 693 829) (5 409 435) 1 719 351 476 

De outros 

emissores 45 087 313  304 793 - ( 179 201) 45 212 905 

Acções 6 064 774  -    (1,538,574)  -   4 526 200 

Saldo a 31 de 

Dezembro de 

2021 1 766 309 272 13 602 348 (5 232 403) (5 588 636) 1 769 090 581 

Obrigações e 

outros títulos de 

rendimento fixo

De emisso-

res públicos 2 275 277 672 

 22 055 

853 ( 12 094 751) ( 8 074 462) 2 277 164 312 

De outros 

emissores  17 238 116   137 006 - (  71 102)  17 304 019 

Acções  6 481 982   359 258 - -  6 841 240 

Saldo a 30 de 

Junho de 2022 2 298 997 769  22 552 118 ( 12 094 751) ( 8 145 565) 2 301 309 572 
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Quanto aos modelos de avaliação dos activos em carteira, a rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Jun-22 Dez-21

Cotação de 

mercado  

(nível 1)

Modelos de va-

lorização com 

parâmetros 

observáveis no 

mercado  

(nível 2) Total

Cotação de 

mercado  

(nível 1)

Modelos de va-

lorização com 

parâmetros 

observáveis no 

mercado  

(nível 2) Total

Obrigações e outros títulos de rendi-

mento fixo 2 277 164 313 - 1 719 351 476 1 719 351 476 

De emissores públicos 17 304 019 - 45 212 905  45 212 905 

De outros emissores 6 841 240 4 526 200 -  4 526 200 

Acções 2 301 309 572 4 526 200 1 764 564 381 1 769 090 581 

Adicionalmente, apresentava a seguinte decomposição em relação aos prazos de maturidade residual:

Jun-22 Dez-21

Até 3 meses  291 570 232 252 667 466 

De 3 meses a 1 ano  19 772 346 70 814 013 

De 1 a 5 anos 1 602 240 395 1 432 880 691 

Mais de 5 anos  387 726 599  12,728,411 

2 301 309 572 1 769 090 581

Movimento na conta de imparidade: 

Jun-22 Dez-21

Saldo inicial 5 588 636 1 835 405 

Dotações 34 882 221 53 873 636 

Utilizações/Reversões (32 325 292) (50 120 405)

Reforço / (Reversão) de imparidade no período 2 556 929 3 753 231 

Saldo final 8 145 565 5 588 636

NOTA 17. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Aplicações em instituições de crédito

No país  878 321 814 1 494 976 657 

No estrangeiro - 51 089 691 

 878 321 814 1 546 066 348

Os prazos residuais das aplicações em instituições de crédito apresentavam a seguinte estrutura:

Jun-22 Dez-21

Até 3 meses  676 497 156 1 130 162 805 

De 3 meses a 1 ano - 213 980 255 

De 1 a 5 anos  201 824 658 201 923 288 

 878 321 814 1 546 066 348

NOTA 18. ACTIVOS TANGÍVEIS
Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Imóveis

De serviço próprio 254 137 065 254 137 065 

254 137 065 254 137 065 

Equipamento

Equipamento informático 28 563 407 28 258 265 

Mobiliário e material 15 844 633 15 525 340 

Instalações e interiores 26 863 835 26 863 835 

Equipamento de segurança  693 066  693 066 

Aparelhagem de som e imagem 1 189 982 1 189 982 

Outros equipamentos  174 561  174 561 

Material de transporte 12 271 447 11 971 447 

85 600 931 84 676 496 

Activos tangíveis em curso

Equipamento informático  72 891  -

 72 891 - 

Total 339 810 887 338 813 561 

Depreciação acumulada (60 614 219) (53 446 370)

Imobilizado líquido 279 196 668 285 367 191

Imóveis Equipamento

Imobilizado em 

curso Total

Custo de aquisição

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 254 137 065 71 068 754 8 675 120 333 880 939 

Adições  - 12 062 012 12 062 012 

Transferências  - 8 675 120 (8 675 120)  -

Abates / alienação  - (7 129 390) (7 129 390)

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 254 137 065 84 676 496  - 338 813 561 

Adições  - 1 424 435  72 891 1 497 326 

Abates / alienação  - ( 500 000)  - ( 500 000)

Saldo em 30 de Junho de 2022 254 137 065 85 600 931  72 891 339 810 887 

Depreciações 

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 (8 195 571) (38 014 757)  - (46 210 328)

Amortizações do exercício (5 082 742) (9 132 689)  - (14 215 431)

Abates / alienação  - 6 979 390  - 6 979 390 

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 (13 278 313) (40 168 056)  -   (53 446 369)

Amortizações do exercício (2 541 371) (5 205 220)  - (7 746 591)

Abates / alienação  -  578 741  -  578 741 

Saldo em 30 de Junho de 2022 (15 819 684) (44 794 535)  - (60 614 219)

Saldo líquido em 30 de Junho de 2022 238 317 381 40 806 396  72 891 279 196 668 

Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2021 240 858 752 44 508 440  - 285 367 191

NOTA 19. ACTIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Adquiridos a terceiros

Sistema de tratamento automático de dados 3 813 524 3 813 524 

3 813 524 3 813 524 

Activos intangíveis em curso

Sistema de tratamento automático de dados 8 872 454 7 242 139 

8 872 454 7 242 139 

Total 12 685 978 11 055 663 

Amortização acumulada (1 076 535) ( 599 844)

Imobilizado líquido 11 609 443 10 455 819

O movimento nesta rubrica foi o seguinte:

Sistema de 

tratamento 

automático de 

dados

Imobilizado em 

curso Total

Custo de aquisição

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 6 344 246 7 683 566 14 027 812 

Adições 1 382 299 1 989 798 3 372 097 

Transferências 2 431 225 (2 431 225)  -

Abates (6 344 246)  - (6 344 246)

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 3 813 524 7 242 139 11 055 663 

Adições  - 1 630 315 1 630 315 

Saldo em 30 de Junho de 2022 3 813 524 8 872 454 12 685 978 

Amortizações 

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 (6 344 246)  - (6 344 246)

Amortizações do exercício ( 599 844)  - ( 599 844)

Abates 6 344 246 6 344 246 

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 ( 599 844) - ( 599 844)

Amortizações do exercício ( 476 691)  - ( 476 691)

Saldo em 30 de Junho de 2022 (1 076 535) - (1 076 535)

Saldo líquido em 30 de Junho de 2022 2 736 989 8 872 454 11 609 443 

Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2021 3 213 680 7 242 139 10 455 819

NOTA 20. ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Estimativa de imposto do exercício (47 785 121) (25 083 477)

Retenções na fonte e pagamentos por conta 62 638 052 43 562 246 

Activos / (Passivos) por impostos correntes 14 852 931 18 478 769

Impostos diferidos por diferenças temporárias:

Jun-22 Dez-21

Diferenças temporárias

Provisões e imparidades para além dos limites fiscais 2 828 165 4 764 036 

Ganhos / (perdas) não realizados em activos financeiros ( 927 970) (2 907 547)

Activos / (Passivos) por impostos diferidos 1 900 195 1 856 489

Jun-22 Dez-21

Reconhecido em reservas

   Imposto diferido ( 927 970) (2 907 547)

( 927 970) (2 907 547)

Reconhecido em resultados

Imposto corrente do exercicio (51 269 597) (68 768 444)

Imposto diferido (1 935 871)  891 087 

(53 205 468) (67 877 357)

(54 133 438) (70 784 905)

Detalhe do movimento nos impostos diferidos:

Jun-22 Dez-21

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral ( 927 970) (2 907 547)

Imposto diferido activo / (passivo) líquido ( 927 970) (2 907 547)

Movimento do imposto no período 1 979 577 5 956 282 

Provisões e imparidades para além dos limites fiscais 2 828 165 4 764 036 

Imposto diferido activo/ (passivo) 2 828 165 4 764 036 

Movimento do imposto no periodo (1 935 871)  891 086

Jun-22 Dez-21

Saldo inicial 4 764 036 3 872 950 

Reforço 3 617 584 13 766 960 

Reversões (5 553 455) (12 875 874)

Movimento do imposto diferido em resultados do período (1 935 871)  891 086 

Saldo final 2 828 165 4 764 036

NOTA 21. OUTROS ACTIVOS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Devedores e outras aplicações

Aplicações - Contas caução  739 975  710 369 

Devedores diversos  -  28 757 

 739 975  739 126 

Despesas com custo diferido 2 549 955 4 662 421 

Rendimentos a receber 2 529 705 3 227 512 

Outras operações a regularizar -  1 613 

5 079 660 7 891 546 

Perdas por imparidade de rendimentos a receber (1 087 965) (1 087 965)

4 731 670 7 542 707 
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NOTA 22. RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

No país

  Depósitos à ordem  116 093 062  13 761 768 

  Depósitos a prazo -  115 428 150 

 116 093 062  129 189 918 

No estrangeiro

  Depósitos à ordem  1 654 947  1 654 129 

 1 654 947  1 654 129 

117 748 009 130 844 047

O prazo residual dos Recursos de outras instituições de crédito pode ser analisado como segue:

Jun-22 Dez-21

Até 3 meses  117 748 009  130 844 047 

117 748 009 130 844 047

NOTA 23. RECURSOS DE CLIENTES
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Depósitos à ordem  128 260 607  129 262 825 

Depósitos a prazo 1 482 973 209 1 418 170 274 

1 611 233 816 1 547 433 099

Os prazos residuais dos Recursos de Clientes, apresentavam a seguinte estrutura:

Jun-22 Dez-21

Até 3 meses  363 399 201  920 361 639 

De 3 meses a 1 ano 1 247 834 615  627 071 460 

1 611 233 816 1 547 433 099

NOTA 24. OUTROS PASSIVOS
Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Credores e outros recursos

Sector público administrativo  6 836 330  4 096 559 

Outros credores  4 578 954  6 033 677 

 11 415 284  10 130 236 

Custos a pagar

Encargos com o pessoal  17 033 836  28 849 331 

Outros encargos a pagar  2 021 542  7 830 206 

 19 055 378  36 679 537 

Outras contas de regularização

Outras operações a regularizar   288 692 - 

Cheques e ordens de transferência a pagar  66 740 768 - 

 67 029 460 - 

 97 500 122  46 809 773

NOTA 25. CAPITAL, PRÉMIOS DE EMISSÃO, ACÇÕES PRÓPRIAS E RESERVAS

Capital

A 30 de Junho de 2022 o capital do Banco encontrava-se representado por 1.700.000 acções, com o valor nominal de 

1.000,00 meticais cada, integralmente subscrito e realizado.

A estrutura accionista do Banco é a seguinte:

Jun-22 Dez-21

 Nº de acções %  Nº de acções %

Banco de Investimento Global, SA  1 404 815 82.6362%  1 404 815 82.6362%

Empresa Moçambicana de Seguros, S.A.   189 549 11.1499%   189 549 11.1499%

Hollard Moçambique Companhia de Seguros, S.A.   49 914 2.9361%   49 914 2.9361%

Global Alliance - FPTM   39 087 2.2992%   39 087 2.2992%

Global Alliance - Open Fund   16 633 0.9784%   16 633 0.9784%

BIG Serviços Financeiros, S.A.    2 0.0001%    2 0.0001%

 1 700 000 100.00%  1 700 000 100.00%

Prémios de emissão

Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica apresentava um saldo de 2.214 meticais. O referido saldo corresponde ao montante 

do prémio não incorporado aquando do aumento de capital por incorporação de reservas aprovado pelos accionistas na As-

sembleia Geral ordinária realizada em Março de 2020.

Outros instrumentos de capital

Em 30 de Junho de 2022, esta rubrica apresentava um saldo de 2.839.556 meticais correspondente aos ganhos cambiais 

obtidos na conversão dos fundos em moeda estrangeira recebidos do accionista maioritário para efeitos de realização da sua 

parte no aumento de capital aprovado em Fevereiro de 2019. 

Reserva de justo valor

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Custo dos activos ao justo valor através de outro rendimento integral (nota 16) 2 298 997 769 1 766 309 272 

Perdas por imparidade (nota 16) 8 145 565 5 588 636 

Valor de mercado de activos ao justo valor através de outro rendimento integral (nota 16) 2 301 309 572 1769 090 581 

Reserva de justo valor de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 10 457 367 8 369 945 

Impostos diferidos ( 927 970) (2 907 547)

9 529 397 5 462 398 

Resultados por acção

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Jun-22 Dez-21

Resultado líquido atribuível aos acionistas do banco 157 884 485 210 575 057 

Número médio ponderado de ações ordinárias emitidas 1 700 000 1 700 000 

Número médio de acções ordinárias em circulação 1 700 000 1 700 000 

Resultado por acção básico atribuível aos acionistas do banco (em meticais) 92.87 123.87

Número de acções no inicio do periodo 1 700 000 1 700 000 

Número de acções no final do periodo 1 700 000 1 700 000

Os resultados por acção diluídos não diferem dos resultados por acção básicos por não existirem instrumentos emitidos com 

efeito diluidor em 30 de Junho de 2022.

NOTA 26. PARTES RELACIONADAS
Nos termos da IAS 24, são entidades relacionadas aquelas nas quais o BiG exerce, directa ou indirectamente, uma influência 

significativa sobre a sua gestão e política financeira (Associadas e Subsidiárias) e aquelas que exercem influência significativa 

sobre a gestão do Banco (Accionistas, Pessoal Chave: Membros do Conselho de Administração).

Ocorreram diversas transacções bancárias, depósitos, garantias e outras operações com entidades relacionadas, que foram 

realizadas numa base comercial no decurso normal do negócio.

As transacções realizadas durante o ano com as entidades relacionadas e os respectivos saldos em 30 de Junho de 2022 

são as seguintes:

Jun-22 Dez-21

Accionistas Pessoal chave Total Accionistas Pessoal chave Total

Activo

Disponibilidades em outras institui-

ções de crédito 87 763 306 - 87 763 306 41 859 310 - 41 859 310 

Aplicações em instituições de crédito - - - 51 089 691 - 51 089 691 

 87 763 306 -  87 763 306  92 949 001 -  92 949 001 

Passivo

Recursos de instituições de crédito 1 654 947 - 1 654 947  338 470 -  338 470 

Recursos de clientes - 1 243 846 1 243 846 - 3 648 666 3 648 666 

 1 654 947  1 243 846  2 898 793   338 470  3 648 666  3 987 136 

Proveitos

Juros  37 464 -  37 464  165 869 -  165 869 

  37 464 -   37 464  165 869 -  165 869 

Custos

Juros ( 36 494) ( 36 494) ( 346 548) ( 346 548)

Comissões e despesas ( 3 528) - ( 3 528) ( 61 133) - ( 61 133)

(  3 528) (  36 494) (  40 022) (  61 133) (  346 548) (  407 681)

NOTA 27. GESTÃO DE RISCO

Classificação contabilística e justo valor

A tabela abaixo apresenta o valor contabilístico e o justo valor dos activos e passivos financeiros do Banco:

Jun-22

Ao custo amor-

tizado

Ao justo valor 

através de 

resultados

Ao justo valor 

através de ou-

tro rendimento 

integral Total Justo valor

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  208 517 728 - -  208 517 728  208 517 728 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  88 705 153 - -  88 705 153  88 705 153 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados -  105 368 519 -  105 368 519  105 368 519 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendi-

mento integral - - 2 301 309 572 2 301 309 572 2 301 309 572 

Aplicações em instituições de crédito  878 321 814 - -  878 321 814  878 321 814 

Outros activos  19 584 601 - -  19 584 601  19 584 601 

Total de activos 1 195 129 296  105 368 519 2 301 309 572 3 601 807 387 3 601 807 387 

Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  117 748 009 - -  117 748 009  117 748 009 

Recursos de clientes 1 611 233 816 - - 1 611 233 816 1 611 233 816 

Outros passivos  97 500 122 - -  97 500 122  97 500 122 

Total de passivos 1 826 481 947 - - 1 826 481 947 1 826 481 947 

Dez-21

Ao custo amor-

tizado

Ao justo valor 

através de 

resultados

Ao justo valor 

através de ou-

tro rendimento 

integral Total Justo valor

Activos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  8 460 111 - -  8 460 111  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  43 265 838 - -  43 265 838  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados -  112 985 868 -  112 985 868  112 985 868 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendi-

mento integral - - 1 769 090 581 1 769 090 581 1 769 090 581 

Aplicações em instituições de crédito 1 546 066 348 - - 1 546 066 348 1 546 066 348 

Outros activos  26 021 476 - -  26 021 476  26 021 476 

Total de activos 1 623 813 773  112 985 868 1 769 090 581 3 505 890 222 3 505 890 222 

Passivos

Recursos de outras instituições de crédito  130 844 047 - -  130 844 047  130 844 047 

Recursos de clientes 1 547 433 099 - - 1 547 433 099 1 547 433 099 

Outros passivos  46 809 773 - -  46 809 773  46 809 773 

Total de passivos 1 725 086 919 - - 1 725 086 919 1 725 086 919

Análise de sensibilidade

Risco de Mercado e Risco de Crédito

Os cenários dos testes de esforço realizados pelo Banco incidem maioritariamente sobre as variações das taxas de juro das 

obrigações em carteira. As variações definidas reflectem o risco de crédito inerente às mesmas, bem como do risco de mer-

cado. Os cenários apresentados abaixo pretendem capturar, essencialmente, estas duas tipologias de risco: 

(i) Cenário 1: Alteração do tipo Bear Flattening da curva de rendimento: Um flattening da curva de rendimento é uma 

variação da curva de rendimento normal, possuindo propriedades contrárias às básicas: taxas de juro para títulos com 

maturidades mais curtas inferiores às taxas de juro de títulos com maturidades mais longas. Num choque de bear flat-

tening da curva de rendimento, o spread entre as taxas de juro de curto e longo prazos diminui, ou seja, as yields das 

obrigações de curto prazo aumentam mais rápido que as yields das obrigações de longo prazo, invertendo assim a 

curva de rendimento normal.
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(ii) Cenário 2: Alteração do tipo Bear Steepening da curva de rendimento: Um steepening da curva de rendimento corres-

ponde a uma variação da curva de rendimento normal, possuindo as mesmas características básicas: taxas de juro para 

títulos com maturidades mais curtas inferiores às taxas de juro de títulos com maturidades mais longas. Num choque 

de bear steepening na curva de rendimento, o spread entre as taxas de juro de curto e longo prazos aumenta, ou seja, 

as yields das obrigações de longo prazo aumentam mais rápido que as yields das obrigações de curto prazo.

(iii) Cenário 3: Alteração paralela da curva de rendimento: Uma alteração paralela da curva de rendimento corresponde a 

uma variação da curva de rendimento normal, possuindo as mesmas características básicas: taxas de juro para títulos 

com maturidades mais curtas inferiores às taxas de juro de títulos com maturidades mais longas. Numa alteração para-

lela da curva de rendimento, o spread entre as taxas de juro de curto e de longo prazo permanece inalterado, ou seja, 

as yields das obrigações de longo prazo aumentam ao mesmo nível que as yields das obrigações de curto prazo.

Resultados dos testes de esforço à carteira bancária do Banco a 30 de Junho de 2022

Caso Base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Risco de Crédito 773 246 115 772 399 387 772 476 335 770 481 126

Risco de Mercado 85 798 813 85 798 813 85 798 813 85 798 813

Risco Operacional 70 545 924 70 545 924 70 545 924 70 545 924

Activos ponderados pelo risco - Regulamentares 929 590 852 928 744 124 928 821 072 926 825 863

Fundos Próprios por Cenário 1 898 194 297 1 875 181 021 1 884 500 582 1 864 568 749

Rácio de Fundos Próprios Totais (Regulamentar) 204.2% 201.9% 202.9% 201.2%

Risco de taxa de juro 36 130 151 36 130 151 36 130 151 36 130 151

Risco de concentração 123 719 378 123 583 902 123 596 214 123 276 980

Activos ponderados pelo risco - Modelo interno 1 089 440 381 1 088 458 177 1 088 547 436 1 086 232 994

Rácio de Fundos Próprios Totais (Modelo interno) 174.2% 172.3% 173.1% 171.7%

Considerando as orientações do Banco de Moçambique, baseadas no Comité de Supervisão Bancária de Basileia II, referidas no 

Aviso nº 04/GBM/2013 do Banco de Moçambique, e considerando os cenários possíveis de esforço definidos pelo Banco, pode-se 

constatar que, não obstante os o(s) impacto(s) nos activos ponderados pelo risco e nos fundos próprios, o rácio de capital prevalece 

alto e muito acima dos níveis exigidos no Aviso nº 09/GBM/2017 do Banco de Moçambique.

Risco de crédito

O risco de crédito define-se como a perda em que o Banco incorreria se um mutuário, contraparte ou emitente de valores mo-

biliários não cumprir com as suas obrigações contratuais para com o Banco. O BiG está exposto a riscos de crédito em várias 

das suas actividades. Estes riscos incluem principalmente a exposição directa a Clientes, exposição directa a riscos de crédito 

associados com valores mobiliários emitidos por terceiros e detidos como activos de investimento do Banco, mas também a 

exposição directa a Clientes com crédito concentrado e risco de compensação ou de mercado associado a actividades de 

Clientes. O risco de crédito associado a relações com contrapartes profissionais, bem como emitentes de valores mobiliários 

admitidos à negociação, é avaliado em combinação com outros procedimentos de gestão de riscos referidos anteriormente.

Exposição a risco de crédito Jun-22 Dez-21

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  208 517 728  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  88 705 153  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  105 368 519  112 985 868 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 2 301 309 572 1 769 090 581 

Aplicações em instituições de crédito  878 321 814 1 546 066 348 

Outros activos  19 584 601  26 021 476 

Total de ativos sujeitos a risco de crédito 3 601 807 387 3 505 890 222 

Activos não sujeitos risco de crédito 292 706 306 297 679 499 

Total do activo 3 894 513 693 3 803 569 721

Para efeitos de reporte da qualidade de crédito da carteira, os activos financeiros foram analisados conforme segue:

Jun-22 Stage 1 Stage 2 Stage 3
Valor 

contabilístico

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  208 517 728 - -  208 517 728 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  88 705 153 - -  88 705 153 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  105 368 519 - -  105 368 519 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 2 301 309 572 - - 2 301 309 572 

Aplicações em instituições de crédito  878 321 814 - -  878 321 814 

Outros activos  19 584 601 - -  19 584 601 

Total de activos 3 601 807 387 - - 3 601 807 387 

Dez-21 Stage 1 Stage 2 Stage 3
Valor 

contabilístico

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  8 460 111 - -  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  43 265 838 - -  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  112 985 868 - -  112 985 868 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 1 769 090 581 - - 1 769 090 581 

Aplicações em instituições de crédito 1 546 066 348 - - 1 546 066 348 

Outros activos  26 021 476 - -  26 021 476 

Total de activos 3 505 890 222 - - 3 505 890 222

Risco de liquidez

O risco de liquidez decorre da gestão dos activos e passivos do Banco. A política do BiG relativa à liquidez e financiamento 

baseia-se nos seguintes princípios: (i) financiamento dos activos antes da sua aquisição; (ii) o pressuposto de que a maior par-

te dos activos que compõem o Balanço deveria ser convertível em liquidez num curto espaço de tempo; (iii) um programa para 

construir uma base estável de depósitos; e (iv) assumir que se mantém um razoável nível de independência do mercado de 

financiamento junto de outras instituições. Com efeito, estes princípios definem o modelo de negócio do BiG, que é baseado 

em comissões e prestação de serviços e pressupõe uma base de activos composta por activos líquidos, em detrimento de 

crédito ilíquido. 

Na prática, o processo de gestão de liquidez do Banco é uma questão estratégica e diária do Conselho de Administração. Este en-

globa os detalhes sobre os controlos dos fluxos de entrada e saída, as questões de preçário e reputação, o controlo sobre colaterais, 

o processo do ALCO e os aspectos do plano de recuperação que transmite a natureza fundamental do modelo de negócio: activos 

líquidos, flexíveis e de qualidade financiados de forma conservadora por depósitos estáveis e capital.

O Balanço do BiG apresentava, por prazos de maturidade remanescente, a decomposição seguinte para os exercícios findos em 30 

de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021, respectivamente:

Jun-22 À vista Até 3 meses
De 3 meses a 

um ano
Entre 1 a 5 

anos
Mais de 5 

anos Total

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  208 517 728 - - - -  208 517 728 

Disponibilidades em outras instituições de 

crédito  88 705 153 - - - -  88 705 153 

Activos financeiros ao justo valor através de 

resultados - - -  160 854 296 -  160 854 296 

Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral  6 841 240  287 814 322  21 351 751 2 356 215 247  837 104 190 3 509 326 750 

Aplicações em instituições de crédito -  682 520 787 -  252 668 494 -  935 189 281 

Outros activos  19 584 601 - - - -  19 584 601 

Total de activos  323 648 722  970 335 109  21 351 751 2 769 738 037  837 104 190 4 922 177 809 

Passivos 

Recursos de outras instituições de crédito  86 059 596 - - - -  86 059 596 

Recursos de clientes  128 260 607  776 685 354  778 278 992 - - 1 683 224 953 

Outros passivos  97 500 122 - - - -  97 500 122 

Total de passivos  311 820 325  776 685 354  778 278 992 - - 1 866 784 671 

Dez-21 À vista Até 3 meses
De 3 meses a 

um ano
Entre 1 a 5 

anos
Mais de 5 

anos Total

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  8 460 111 - - - -  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de 

crédito  43 265 838 - - - -  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de 

resultados -  9 257 613  44 299 727  93 929 601 -  147 486 941 

Activos financeiros ao justo valor através de 

outro rendimento integral  4 526 200  696 406 857  389 626 754 1 409 101 800  12 446 500 2 512 108 111 

Aplicações em instituições de crédito - 1 131 874 082  237 411 998  270 619 178 - 1 639 905 258 

Outros activos  26 021 476 - - - -  26 021 476 

Total de activos  82 273 625 1 837 538 552  671 338 479 1 773 650 579  12 446 500 4 377 247 735 

Passivos 

Recursos de outras instituições de crédito  15 415 896  115 944 795 - - -  131 360 691 

Recursos de clientes  129 262 826  795 283 513  667 779 736 - - 1 592 326 075 

Outros passivos  46 809 773 - - - -  46 809 773 

Total de passivos  191 488 495  911 228 308  667 779 736 - - 1 770 496 539

Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro resulta da exposição ao nível, declive e configuração das curvas de taxa de juro, volatilidade nas taxas 

de juro, duração e margens de crédito. O risco de taxa de juro mede a probabilidade de ocorrência de impactos nos proveitos 

ou no capital do Banco, causados por movimentos nos níveis absolutos de taxas de juro, em margens entre duas taxas, ou na 

configuração da curva de taxas de juro, entre outros factores. O BiG controla a sua exposição a eventos adversos através da 

diversificação e de técnicas de cobertura de risco. Uma posição líquida longa pressupõe uma posição longa em obrigações 

financiadas com liquidez de curto prazo. Uma posição líquida curta significa que o Banco vendeu obrigações na expectativa 

de cobrir ou recomprar a posição mais tarde com lucro.

Os itens do Balanço do BiG sensíveis à taxa de juro apresentavam a seguinte decomposição:

Jun-22

Valor de ba-
lanço Não sensíveis Até 3 meses

De 3 meses a 
1 ano De 1 a 5 anos

Mais de 5 
anos

Caixa e disponibilidades em bancos 

centrais  208 517 728  208 517 728 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições 

de crédito  88 705 153  21 964 385 - - - - 

Activos financeiros ao justo valor através 

de resultados  105 368 519 -   1 033 -  105 367 486 - 

Activos financeiros ao justo valor através 

de outro rendimento integral 2 301 309 572  6 841 240  284 728 992  19 772 346 1 602 240 395  387 726 599 

Aplicações em instituições de crédito  878 321 814 -  676 497 156 -  201 824 658 - 

Outros activos  19 584 601  19 584 601 - - - - 

Total 3 601 807 387  256 907 954  961 227 181  19 772 346 1 909 432 539  387 726 599 

Recursos de outras instituições de crédito  117 748 009  117 748 009 - - - - 

Recursos de clientes 1 611 233 816  128 260 607  235 138 594 1 247 834 615 - - 

Outros passivos  97 500 122  97 500 122 - - - - 

Total 1 826 481 947  343 508 738  235 138 594 1 247 834 615 - - 

GAP (Ativos - Passivos) 1 775 325 440 ( 86 600 784)  726 088 587 (1 228 062 269) 1 909 432 539  387 726 599 

Dez-21

Valor de 
balanço Não sensíveis Até 3 meses

De 3 meses a 
1 ano De 1 a 5 anos

Mais de 5 
anos

Caixa e disponibilidades em bancos 

centrais  8 460 111  8 460 111 - - - - 

Disponibilidades em outras instituições 

de crédito  43 265 838  43 265 838 - - - - 

Activos financeiros ao justo valor através 

de resultados  112 985 868 -  20 705 749  64 002 841  28 277 279 - 

Activos financeiros ao justo valor através 

de outro rendimento integral 1 769 090 581  4 526 200 1 070 638 116  693 926 265 - - 

Aplicações em instituições de crédito 1 546 066 348 - 1 130 162 805  213 980 255  201 923 288 - 

Outros activos  26 021 476  26 021 476 - - - - 

Total 3 505 890 222  82 273 625 2 221 506 670  971 909 361  230 200 567 - 

Recursos de outras instituições de crédito  130 844 047  15 415 896  115 428 151 - - - 

Recursos de clientes 1 547 433 099  129 262 825  791 098 815  627 071 459 - - 

Outros passivos  46 809 773  46 809 773 - - - - 

Total 1 725 086 919  191 488 494  906 526 966  627 071 459 - - 

GAP (Ativos - Passivos) 1 780 803 303 ( 109 214 869) 1 314 979 704  344 837 902  230 200 567 - 
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O BANCO
QUE ENTENDE
OS SEUS VALORES

Risco de mercado

Na gestão do risco de mercado, o Conselho de Administração delega o controlo e supervisão diária no ALCO. Este inclui os 

membros Executivos do Conselho de Administração, além de outros gestores envolvidos nas actividades geradoras de recei-

tas e da equipa de controlo de risco.

Em suporte ao Comité, está a unidade de controlo de Risco de Crédito, responsável pela revisão de metodologias de medição 

de risco e limites para todas as actividades de investimento e negociação de activos financeiros. Controla ainda as decisões 

genéricas de investimento discutidas no ALCO, revê modelos e análises associadas ao cálculo dos vários limites para a 

carteira do Banco, bem como para as carteiras dos Clientes, e são responsáveis pela condução diária dos testes de esforço 

às carteiras, bem como por assegurar uma supervisão, controlo independente e verificação do cumprimento dos limites de 

tomada de risco pelos Colaboradores de Front Office. Adicionalmente, este grupo procura assegurar um equilíbrio eficiente 

entre riscos e retorno, bem como um nível apropriado de volatilidade nos resultados operacionais.

Nas suas actividades de Tesouraria e Mercado de Capitais, o BiG gera receitas através da gestão de exposições a mudanças 

adversas no valor dos instrumentos financeiros, produtos e carteiras. Para gerir e reportar riscos, o Conselho de Administra-

ção estabelece e revê, periodicamente, os procedimentos e sistemas definidos para assegurar níveis de controlo adequados 

ao capital do Banco e aos seus objectivos de negócio.

A função de monitorização do Risco de Mercado em específico é desempenhada pelo Conselho de Administração que, com o 

Compliance, revê as políticas e procedimentos de desenvolvimento de produtos para assegurar que os níveis de risco assumi-

dos pelos Clientes, e oferecidos pelo Banco, são apropriados às circunstâncias. Alguns dos membros do ALCO acompanham 

as tendências, alocações e políticas com respeito à gestão de activos próprios e de terceiros, incluindo responsabilidades 

associadas com mandatos de assessoria e gestão discricionária. As actividades desta área, embora separada da carteira 

própria do Banco, encontram-se sujeitas ao mesmo tipo de mecanismos e procedimentos de controlo que são utilizados pelo 

Banco na gestão do seu capital. Os grupos reúnem regularmente e, uma vez que incluem normalmente os dois Administra-

dores Executivos, têm a autoridade para decidir questões do dia-a-dia. As grandes exposições ou políticas significativas são 

geralmente apresentadas para revisão prévia pelo Conselho de Administração.

Em 30 de Junho de 2022 e 31 de Dezembro de 2021, respectivamente, a exposição do BiG por moeda apresentava a seguinte 

decomposição:

Jun-22

Euro

Dólar Norte 

Americano

Rand Sul-

-africano Metical

Valor 

Total

Activo por moeda

Caixa e disponibilidades em bancos centrais -  2 446 411   18 460  206 052 857  208 517 728 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  85 780 362  1 982 944 -   941 847  88 705 153 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - -  105 368 519  105 368 519 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimen-

to integral - - - 2 301 309 572 2 301 309 572 

Aplicações em instituições de crédito - - -  878 321 814  878 321 814 

Activos intangíveis - - -  11 609 443  11 609 443 

Activos tangíveis - - -  279 196 668  279 196 668 

Activos por impostos correntes - - -  14 852 931  14 852 931 

Activos por impostos diferidos - - -  1 900 195  1 900 195 

Outros Activos - - -  4 731 670  4 731 670 

Total de Activo  85 780 362  4 429 356   18 460 3 804 285 516 3 894 513 693 

Passivo por moeda

Recursos de outras instituições de crédito -  1 393 470 -  116 354 539  117 748 009 

Recursos de clientes -  9 570 655 - 1 601 663 161 1 611 233 816 

Outros passivos - - -  97 500 122  97 500 122 

Total de Passivo -  10 964 125 - 1 815 517 822 1 826 481 947 

Activo - Passivo líquido por moeda  85 780 362 ( 6 534 769)   18 460 1 988 767 694 2 068 031 746 

Dez-21

Euro

Dólar Norte 

Americano

Rand Sul-

-africano Metical

Valor 

Total

Activo por moeda

Caixa e disponibilidades em bancos centrais -  2 445 262   18 884  5 995 965  8 460 111 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  33 544 923  8 314 387 -  1 406 528  43 265 838 

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - -  112 985 868  112 985 868 

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimen-

to integral - - - 1 769 090 581 1 769 090 581 

Aplicações em instituições de crédito -  51 089 691 - 1 494 976 657 1 546 066 348 

Activos intangíveis - - -  10 455 819  10 455 819 

Activos tangíveis - - -  285 367 191  285 367 191 

Activos por impostos correntes - - -  18 478 769  18 478 769 

Activos por impostos diferidos - - -  1 856 489  1 856 489 

Outros Activos - - -  7 542 707  7 542 707 

Total de Activo  33 544 923  61 849 340   18 884 3 708 156 574 3 803 569 721 

Passivo por moeda

Recursos de outras instituições de crédito - - -  130 844 047  130 844 047 

Recursos de clientes -  9 593 659 - 1 537 839 440 1 547 433 099 

Outros passivos - - -  46 809 773  46 809 773 

Total de Passivo -  9 593 659 - 1 715 493 260 1 725 086 919 

Activo - Passivo líquido por moeda  33 544 923  52 255 681   18 884 1 992 663 314 2 078 482 802 

Risco de Capital

O Banco de Moçambique exige que cada banco ou grupo de bancos mantenha um nível mínimo de capital obrigatório em 

função dos activos ponderados pelo risco. O capital obrigatório do Banco divide-se em duas componentes:

 z Capital Tier 1: composto por Capital social e Resultados transitados.

 z Capital Tier 2: composto por empréstimos subordinados elegíveis, provisões para imparidade colectiva e ganhos não 

realizados decorrentes da reavaliação justa de acções e elementos extrapatrimoniais.

Jun-22 Dez-21

A - Fundos Próprios

Capital ordinário realizado, prémios de emissão, acções próprias e outros 1 700 002 214 1 700 002 214 

Resultados e reservas formadas por resultados não distribuidos  197 776 094  159 603 577 

Reservas de reavaliação de activos financeiros  9 185 876  6 840 225 

Outros instrumentos de capital  2 839 556  2 839 556 

Activos intangíveis ( 11 609 443) ( 10 455 819)

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 ) 1 897 778 308 1 859 605 791 

Fundos próprios de nível 1 (Tier 1 Capital) ( A2 ) 1 886 168 865 1 849 149 972 

Fundos Próprios Totais ( A3 ) 1 898 194 297 1 858 829 753 

B - Activos ponderados pelo risco ( B )  929 590 852  971 815 475 

C - Rácios de Capital

Rácio de FPP1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 / B ) 204.2% 191.4%

Rácio de FP1 (Tier 1 Capital) ( A2 / B ) 202.9% 190.3%

Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) ( A3 / B ) 204.2% 191.3%

* Para o cálculo do saldo das reservas de reavaliação de activos financeiros a considerar no apuramento dos fundos próprios complementares é considerado o 

seguinte conforme estabelecido no Aviso 08/GBM/2017 de 3 de Abril:

a) A parte da reserva de reavaliação correspondente à imparidade é considerada em 100%;

b) A parte da reserva de reavaliação correspondente a ganhos e perdas não realizadas é considerada até ao limite de 45% do seu valor.

** O montante de activos ponderados pelo risco é o apurado com base na aplicação dos normativos aplicáveis ao reporte regulamentar.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 2022 o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem dominado as preocupações geopolíticas internacionais. Este conflito militar, 

e as sanções sem precedentes impostas à Rússia, têm-se reflectido em maiores níveis de volatilidade no mercado, variações 

significativas em praticamente todas as classes de ativos, subidas nos preços de matérias-primas, aumento da inflação e fuga 

de investidores para activos de refúgio.

Este contexto, em particular a elevada incerteza associada ao desenrolar dos eventos, poderá ter reflexos na actividade do 

Banco, nomeadamente em caso de novas desvalorizações generalizadas de activos nos mercados financeiros internacionais. 

O Banco manterá especial atenção à evolução destes eventos e das condições de mercado, tendo em vista adoptar as ne-

cessárias medidas de gestão e minimizar eventuais impactos negativos. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2022
(milhares de meticais)

Código de contas ACTIVO

June-22

Dez-21

 Valor antes 

de Provisoes, 

Imparidade e 

Amortizacoes 

 Provisoes, 

Imparidade e 

Amortizacoes  Activo Liquido 

10+3300

1. Caixa e Disponibilidades em Bancos 

Centrais   208 518   208 518   8 460 

11+3301

2. Disponibilidades em Outras Institui-

ções de Crédito   88 705   88 705   43 266 

153 (1)+158 (1)+16

3. Activos Financeiros Detidos para 

Negociação   105 369   105 369   112 986 

153 (1)+158 (1)+17

4. Outros Activos Financeiros ao Justo 

valor através de Resultados - - - 

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

53888 (1)

5. Activos Financeiros Disponiveis para 

Venda.  2 301 310  2 301 310  1 769 091 

13+150+158 (1)+159 

(1)+3303+3310 (1)+3408 (1)-

350-3550-5210 (1)-5300 Aplicacoes em Instituições de Crédito   878 322 -   878 322  1 546 066 

14+151+152+158 (1)+3304+3310 

(1)+34000+34008-3510-3518-

35210-35211-5210 (1)-53010-

53018 Créditos a Clientes - - - - 

156+158 (1)+159 

(1)+22+3307+3310 (1)+3402-

355-3524-5210 (1)-5303 (1) Investimentos detidos até a Maturidade - - - - 

21 Derivados de Cobertura - - - 

25-3580

Activos não Correntes detidos para 

Venda - - - - 

26-3581 (1)-360 (1) Propriedade de Investimentos - - - 

27-3581 (1)-360 (1) Outros Activos Tangíveis   339 811   60 614   279 197   285 367 

29-3583-361 Activos Intangíveis   12 686   1 077   11 609   10 456 

24-357

Investimentos em Filiais Associadas e 

Empreendimentos Conjuntos - - - - 

300 Activos por Impostos Correntes   58 580   58 580   37 690 

301 Activos por Impostos Diferidos   2 828   2 828   4 764 

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   5 820   1 088   4 732   7 543 

TOTAL DO ACTIVO  4 001 948   62 779  3 939 169  3 825 689 

Código de contas PASSIVO E CAPITAL Jun-22 Dez-21

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

(1)+5318 (1)  Recursos de Bancos Centrais - - 

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 

Créditos   86 060   130 844 

40+41-3311 (1)-3412-

3413+5202+5203+5211 

(1)+5310+5311

 Recursos de Clientes e Outros Emprés-

timos  1 642 922  1 547 433 

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 - - 

490  Passivos por Impostos Correntes   47 785   24 883 

491  Passivos por Impostos Diferidos    928   2 908 

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   93 442   41 138 

0 - 

55  Capital  1 700 000  1 700 000 

602  Prémios de Emissão    2    2 

57  Outros Instrumentos de Capital   2 840   2 840 

-56  Acções Próprias - - 

58+59  Reservas de Reavaliação   9 529   5 462 

60-602+61

 Outras Reservas e Resultados Transita-

dos   197 776   159 604 

64  Resultado do Exercício   157 884   210 575 

-63  (Dividendos Antecipados) - - 

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL  3 939 169  3 825 689 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2022
(milhares de meticais)

Código de contas Jun-22 Jun-21

79+80 Juros e Rendimentos Similares   249 231   151 121 

66+67 Juros e Encargos Similares   80 487   19 221 

Margem Financeira   168 744   131 900 

82 Rendimentos de Instrumentos de 

Capital

- - 

81 Rendimentos com serviços e 

Comissões

  43 193   39 247 

68 Encargos com Serviços e Co-

missões

  3 857   2 157 

 -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

  1 100 (  2 463)

 -694+834 Resultados de Activos Financei-

ros Disponíveis para Venda

  81 603   37 386 

 -690+830 Resultados de Reavaliação 

Cambial

(  4 788) (  16 278)

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

Outros Activos

- - 

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

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

Outros Resultados de Exploração (   729) (  1 593)

Produto Bancário   285 266   186 042 

70 Custo com Pessoal   40 814   34 426 

71 Gastos Gerais Administrativos   22 583   13 432 

77 Amortização do Exercício   8 223   6 502 

 784+785+786+788-884-885-886-888 Provisões Líquidas de Reposi-

ções e Anulações

- - 

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

870-8720-8710-8718-87210-87211-8723-8724-8726-8730-8731-875-876

Imparidade de Outros Activos Fi-

nanceiros Líquidos de Reversões 

e Recuperações

  2 557   2 505 

 768+769 (1)-877-878 Imparidade de Outros Activos 

Líquida de Reversões e Recupe-

rações

- - 

Resultado Antes de Impostos   211 090   129 178 

65 Impostos  Correntes   51 270   37 414 

 74-86 Impostos Diferidos   1 936 (   946)

640 Resultados após Impostos   157 884   92 710 

 -72600-7280+8480+84400 Do qual: Resultado Líquido após 

Impostos de Operações Descon-

tinuadas

- - 

T O T A L   157 884   92 710 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO CIDADÃO

Inquérito faz radiografia 
do estado de saúde 
da população

M
IL trezentos e no-
venta e quatro 
agregados familia-
res residentes em 
oito distritos serão 

abrangidos pelo Inquérito De-
mográfico e de Saúde (IDS) em 
curso no país, para aferir, ao 
pormenor, a saúde da popula-
ção, o que permitirá o desenho 
de políticas conducentes a cor-

rigir possíveis desequilíbrios no 
desenvolvimento.

Entre outras variáveis, o 
inquérito vai procurar dados 
sobre população, saúde re-
produtiva, materno-infantil, 
mental, sobrevivência infantil, 
planeamento familiar, situação 
matrimonial, actividade se-
xual, HIV/Sida, nutrição, vio-
lência doméstica, consumo do 

tabaco e álcool.
A colecta de dados, que 

decorre oficialmente desde 
quarta-feira e termina no mês 
de Dezembro deste ano, está a 
ser realizada pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE) em 
parceria com o sector da Saúde.

Em Cabo Delgado, o IDS 
decorre nos distritos de An-
cuabe, Balama, Chiúre, Metu-

ge, Mecúfi, Namuno e cidade 
de Pemba, onde 355 agregados 
familiares foram previamente 
seleccionados nas zonas urba-
nas e 1039 em áreas rurais.

Este exercício é dirigido, 
sobretudo, a mulheres com 
idades entre 15 e 49 anos e ho-
mens no intervalo de 15 a 54 
anos. 

Dos resultados obtidos, 

IDS não vai abranger áreas afectadas pelo terrorismo

MOCÍMBOA DA PRAIA

Artesãos recebem cimento 
para reconstrução

Álcool e delinquência 
juvenil preocupam

deverão ser produzidos indica-
dores que permitam ao Execu-
tivo, parceiros de cooperação, 
sector privado e sociedade em 
geral planificar, monitorar e 
melhorar a prestação de servi-
ços de saúde e outras acções de 
desenvolvimento.

“Apelamos à colaboração 
de toda a população abrangi-
da para que receba as equipas 
sem obstáculos. Serão colhi-
das amostras de sangue em 
mulheres e crianças para  ava-
liar a prevalência da anemia e 
da malária, nada mais do que 
isso”, disse o secretário de Es-
tado, António Supeia, no lan-
çamento do IDS, no distrito de 
Metuge.

De acordo com Supeia, 
este inquérito está inserido 
nos esforços do Governo para 
o alcance dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) e orientados para a 
melhoria da qualidade de vida.

Entretanto, estão excluí-
dos do processo os distritos 
de Palma, Mocímboa da Praia, 
Nangade, Mueda, Muidum-
be, Macomia e Quisanga, que 
registam ataques terroristas 
desde finais de 2017. O INE as-
segura que  eles serão abrangi-
dos de forma indirecta, por via 
da  população deslocada que 
se encontra em Ancuabe, Ba-
lama, Chiúre, Metuge, Mecúfi, 
Namuno e cidade de Pemba. 

Jovens recebem meios de trabalho do secretário de Estado

UM grupo de artesãos que se 
dedicam ao fabrico de blo-
cos de construção civil na 
vila municipal de Mocímboa 
da Praia, em Cabo Delgado, 
recebeu recentemente do 
Governo 50 toneladas de ci-
mento (o equivalente a mil 
sacos), no âmbito da progra-
ma de reconstrução do que 
foi destruído pelos terroris-
tas.

Também foram disponi-
bilizadas algumas máquinas 
manuais para a produção de 
blocos, que serão comercia-
lizados localmente.

O apoio foi entregue pelo 
Secretário de Estado na pro-
víncia, António Supeia, à As-
sociação dos Artesãos Bloco 
Forte, do bairro de Nandua-

dua, um dos mais populosos 
da autarquia.

Dirigindo-se aos beneficiá-
rios, Supeia pediu que trans-
formem este apoio em oportu-
nidade de emprego fixo e fonte 
de geração de renda para eles e 
respectivas famílias.

“Levem a sério esta acti-
vidade. O Governo promete 
absorver todo o vosso produ-
to final porque precisamos de 
usá-lo nas obras de reabilitação 
das infra-estruturas públicas 
destruídas pelos terroristas”, 
destacou Supeia.

O representante da Asso-
ciação Bloco Forte, Rábio Sety, 
congratulou o Governo pelo 
apoio, que, segundo ele, vai 
reduzir a indigência juvenil na 
vila.

Constituída por 30 mem-
bros, alguns com passagem 
pelo Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC), a 
“Bloco Forte” tem capacidade 
instalada para produzir 1050 
blocos de cimento por dia.

“Antes, cada bloco, em 
especial o de 15 centímetros, 
usado no levantamento de al-
venarias, estava a 20 meticais, 
mas por causa dos custos ope-
racionais, principalmente a 
compra de areia, que trazemos 
de um pouco longe, esperamos 
vender a 25”, explicou Sety.

Com os mil sacos de ci-
mento, a “Bloco Forte” espera 
produzir 35 mil unidades, o 
que poderá render à agremia-
ção perto de 875 mil meticais.

CIDADÃOS residentes no 
distrito de Pemba estão 
preocupados com o cres-
cente número de toxi-
codependentes e apelam 
aos jovens para mudarem 
de comportamento, abs-
tendo-se, igualmente, de 
amizades nocivas e procu-
rando ocupação.

Bruno Assane lamentou 
que um jovem tenha perdi-
do a vida por intoxicação 
alcoólica no seu bairro, algo 
que tem sido frequente nos 
últimos tempos em todo o 
distrito.

Amorim Raibo

Bruno Assane

Sulé Sumail Sulé

Henriques João

“Os jovens devem ser bata-
lhadores e vencedores. As dro-
gas são um refúgio temporário 
e ilusório dos problemas que a 
vida coloca no nosso caminho, 
porque depois da ressaca tudo 
continuará na mesma”, dis-
se Raibo, para quem cada um 
deve afastar-se das amizades 
que não agregam valor.

Henriques João  disse, por 
seu turno, que o consumo de 
álcool e outras drogas merece 
intervenção de todos, das fa-
mílias às autoridades, por cau-
sa dos seus efeitos nocivos.

“Nos dias que correm, 
as pessoas drogam-se, 
principalmente os jovens, 
para, supostamente, es-
quecer os dissabores da 
vida, com destaque para a 
falta de emprego. Temos 
de fazer alguma coisa para 
parar com isso”, disse João, 
que sugeriu a promoção de 
programas profissionali-
zantes de integração social.

Sulé Sumail Sulé, outro 
entrevistado, disse enca-
rar com muita preocupa-
ção este problema que, na 
sua óptica, tem a ver com 
a popularização da venda 
de bebidas alcoólicas, acti-
vidade que está a cativar a 
maior parte dos jovens em-
preendedores.

“Temos de assumir que 
somos o futuro do país, por 
isso não devemos ser os 
primeiros a desanimar, à 
frente é o caminho”, disse 
Assane. 

Amorim Raibo acredita 
que maior parte dos jovens 
consome bebidas alcoólicas 
e até as chamadas drogas 
pesadas por fraqueza de 
espírito, daí que se deixam 
influenciar, sem avaliar os 
prós e os contra.

“Na cidade de Pemba, 
muitos empreendedores 
optam pela construção de 
barracas de venda de be-
bidas alcoólicas e lá encon-
tramos jovens e adolescen-
tes que se envolvem com 
drogas, e isso pode com-
prometer o seu futuro e te-
remos muitos delinquentes 
nos próximos tempos”, 
apontou.

Há gestão deficiente de lixo em Pemba
A CIDADE de Pemba debate-se 
com insuficiência de conten-
tores para o acondicionamento 
de lixo, facto que tem estado a 
condicionar a limpeza da urbe, 
que produz cerca de 150 tone-
ladas de resíduos diariamente.

De acordo com a Direcção 
de Saneamento, Salubridade 
e Saúde Pública no Conselho 
Municipal, as necessidades 
são o dobro dos 52 contentores 
existentes actualmente, o que 
permitiria boa gestão de lixo.

Por esta e outras razões, 
incluindo a falta de observância 
dos horários de depósito de lixo 
estipulados pela edilidade (das 
17 às 5 horas do dia seguinte) e 
recurso a crianças que acabam 
por deitar os resíduos no chão, 
fica-se com a impressão de 
que os gestores municipais não 
estão a fazer esforço suficiente 

Lixo acumulado em Pemba resulta de deficiente gestão

para garantir a limpeza e 
saneamento da cidade.

Segundo o director de Sa-

neamento, Salubridade e Saú-
de Pública, Domingos Matias, 
para minimizar o problema, a 

vereação criou o sector de Co-
municação para a Mudança de 
Comportamento, que, em co-

laboração com os secretários 
dos bairros, tem sensibilizado 
os moradores sobre boas prá-
ticas.

Existem em Pemba 113 
pontos de depósito de lixo, 
porém apenas dois exigem 
atenção especial do sector de 
Saneamento, Salubridade e 
Saúde Pública, nomeadamen-
te o do Mercado de Mbanguia, 
mais concretamente na zona 
da Praça de Emulação Socia-
lista, em  Natite, e  o de Alto 
Gingone, no bairro do mesmo 
nome.

“Estes locais são responsá-
veis pela maioria do lixo pro-
duzido diariamente na cidade, 
por isso somos obrigados a re-
colher resíduos todos os dias 
porque, se não fizermos isso, os 
dois locais podem ficar impra-
ticáveis”, reconheceu.

SERNAP pede a familiares 
que visitem reclusos
O SERVIÇO Nacional Peni-
tenciário (SERNAP) pediu aos 
familiares dos cidadãos que 
cumprem penas privativas de 
liberdade nos estabelecimen-
tos prisionais da província que 
visitem periodicamente os 
seus parentes, como forma de 
ajudá-los na reabilitação.

A solicitação surge do facto 
de a maioria não se importar 
com os presos, esquecendo que 
uma vez cumprida a pena estes 
voltarão ao convívio familiar.

O director do SERNAP, 
Gaspar Júnior, disse na audiên-
cia com o secretário de Estado, 
pela passagem dos 47 anos de 
criação da instituição, que têm 
sido providenciadas várias for-
mas de reabilitação, nomeada-

mente a alfabetização e educa-
ção de adultos,  agro-pecuária, 
cestaria, serralharia, corte e 
costura, entre outras, no âm-
bito do tratamento individual 
de reclusos.

Júnior informou que 
a província possui 1046 
reclusos, mas a capacidade 
dos estabelecimentos 
penitenciários existentes é de 
785 pessoas.

Queixou-se da exiguidade 
de fundos para a expansão da 
rede de infra-estruturas nos 
distritos de Balama, Mecúfi, 
Meluco,Muidumbe, Quissan-
ga, Nangade e Palma.

Os reclusos condenados e 
em situação preventiva nestes 
distritos têm sido levados para 

os distritos com cadeias, o que 
representa elevados custos.

Na sua intervenção, An-
tónio Supeia disse estar ciente 
dos desafios que o SERNAP 
enfrenta, com destaque para a 
exiguidade de fundos e da su-
perlotação das cadeias, decor-
rente da extrapolação dos pra-
zos de prisão preventiva. 

Exortou à necessidade de 
o sector manter-se em alerta 
permanente e reforçar a se-
gurança dos estabelecimentos 
penitenciários. 

O sector também deverá 
pôr em marcha programas de 
reabilitação, apoio psicosso-
cial, saúde física e mental, for-
mação em artes, letras e ofícios 
e outras habilidades para a vida 

fora da prisão.
O lema da celebração dos 

47 anos foi “SERNAP pela pro-

tecção da sociedade e humani-
zação do sistema penitenciá-
rio”. 

Gaspar Júnior, director do SERNAP 
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando se-
jam de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas 
comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço 
cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

AGOSTINHO ORLANDO

EM tempos foi considerado um dos bairros de referência 
na cidade de Maputo devido a sua organização. E um dos 
locais aprazíveis de estar era, certamente, onde foram er-
guidas infra-estruturas habitadas, maioritariamente por 
trabalhadores da empresa Caminhos de Ferro de Moçam-
bique.

Com o tempo, o bairro expandiu-se e mais habitações 
foram erguidas não somente por pessoas ligadas a esta 
empresa, mas de várias proveniências que simplesmente 
procuravam lugar para viver. 

Mas este crescimento não foi acompanhado pela cons-
trução de infra-estruturas básicas, como estradas. Igual-
mente, as que beneficiaram de pavimento caíram no es-
quecimento e nem sequer se procedeu à sua manutenção a 
ponto de, nos últimos tempos, não se ver o asfalto.

Por sua vez, a zona de expansão anteriormente caracte-
rizada por areal, actualmente apresenta-se com solavancos 

que em dias de chuva acumulam água que torna difícil a 
circulação.

Para dizer que o bairro Ferroviário precisa de uma in-
tervenção urgente para minimizar a falta de estradas. Aliás, 
a única estrada transitável é a rua da Beira, que separa o 
bairro Ferroviário de Laulane. Até quando esta situação?

Este é um dos bairros periféricos mais antigos, cujas 
estradas estão a precisar de manutenção. Para além dos bu-
racos que as caracterizam, a erosão está a tomar conta das 
mesmas. O esforço dos residentes no combate à erosão não 
está a surgir os efeitos desejados uma vez que nos últimos 
tempos a chuva cai com maior frequência e intensidade.

De outros bairros também venho acompanhando recla-
mações sobre o mesmo problema de intransitabilidade das 
vias de acesso e quero acreditar que algo está a ser feito 
para contrariar esta tendência.

Aliás, depois de acompanhar estas reclamações, espe-
rava que as autoridades contemplassem este bairro com a 
reposição do asfalto e onde não existe, pelo menos que se 

terraplanasse ou colocasse pavê.
Mas, depois de tanto aguardar, preferi tomar a inicia-

tiva de me dirigir a quem de direito, através deste Jornal, 
para solicitar a melhoria das condições de transitabilida-
de. Aguardei pela conclusão da Avenida Cardeal Dom 
Alexandre, da paragem conhecida por Paga-logo e até a 
passagem de nível e que desagua na rua da Linha, mas 
cheguei à conclusão de que é preciso tornar pública esta 
preocupação.

Deste modo, solicito a quem de direito para que melho-
re as estradas do bairro Ferroviário: que reponha o asfalto 
onde é necessário, elimine os buracos nas ruas terraplana-
das com a sua pavimentação e se combata a erosão. 

Os automobilistas estão a somar prejuízo porque fre-
quentemente devem visitar o mecânico para reparar os da-
nos causados por esta situação. E a situação agrava-se em 
dias de chuva em que buracos são preenchidos por água.

Deste modo, solicito a quem de direito para que vele 
pelas nossas estradas.

“Ferroviário” clama pela 
transitabilidade das vias

MARIA SUSANA MEXIA

GOSTO pouco da palavra “crise”. Logo, é bom de ver, que 
nos últimos tempos a desagradabilidade foi aumentando e só 
não me tiranizou de forma absoluta porque eu não o permiti. 
Faço jus ao conceito de que “talvez eu não possa mudar o 
mundo, mas de certeza que não vou permitir que o mundo me 
mude a mim”.

Lamentar, criticar e agitar é desconfortável e a nada con-
duz. Pensar e agir será o caminho correcto para iniciar um 
processo de mudança no sentido duma melhoria que a todos 
beneficie.

Dizer que a juventude está em crise é uma meia verdade 
que, tanto quanto me é dada saber, já vem de tempos ime-
moriais nos séculos anteriores à nossa era. Talvez por isso os 
primeiros filósofos dos séculos V e IV a.C deram tanta impor-

tância à educação. 
O ser humano não é algo isolado à margem do todo, mas 

pertence, por essência, à comunidade onde vive, na família, 
na profissão e na sociedade. Logo a educação ou a sua falta 
vai projectar-se directamente na estrutura social, para o bem 
ou para o mal.

Educar não é um capricho, uma leviandade, um floreado 
ou um preconceito, mas um imperativo de todo o ser humano 
adulto e responsável por tudo o que faz ou devia ter feito, e 
demitindo-se, deixou por mãos alheias o que a si lhe competia 
fazer.

Se aos pais, que deram a vida aos seus filhos, cabe a obri-
gação da educação da sua prole sendo os primeiros e princi-
pais educadores, é um facto que todos nós, membros da so-
ciedade, não estamos dispensados de colaborar activamente 
na sua consecução.

A desafiante e nobre missão de cultivar as virtudes hu-
manas de que todas as sociedades necessitam é obra conjunta 
dos adultos, pais, avós, restantes familiares, educadores e pro-
fessores, pois ninguém está dispensado de intervir neste acto 
de cidadania.

Se queremos o “bem-estar” temos de cultivar o “bem-ser” 
e o “bem-fazer”. Já Pitágoras dizia que para não termos pro-
blemas com os adultos deveríamos dar muita atenção à edu-
cação dos jovens.

Na verdade, parece-me que não há tanta falta de educação 
nos jovens como pode parecer à primeira vista, mas sim uma 
enorme escassez de educadores e é aqui que o nosso papel de 
adultos deve entrar para suprir a “crise” ou desaparecimen-
to desta figura indispensável no processo pedagógico que se 
reflecte no bom comportamento da sociedade, em qualquer 
latitude ou vicissitude do tempo e do espaço.

Falta de educação ou de educadores?

FLAVIANO MATIAS

QUINTA-FEIRA, 28 de Julho de 2022, foi o dia em que a vila de Ulónguè completou 
79 anos de elevação a esta categoria. Logo ao acordar, o nevoeiro denso, firmamento 
coberto de nuvens, sem radiações solares, com um frio intenso de fazer caminhar com 
cobertores as artérias não impediram que o dia fosse repleto de coisas boas, de muita 
conversa e animação, não obstante existirem problemas por resolver. 

Tudo isto aconteceu em Ulónguè, com uma paisagem linda, cadeias montanhosas 
que de perto ou de longe ofuscam o “beijo” do céu e da terra nos limites do planeta.

Esta região, outrora vila Coutinho, abraça no seu íntimo a geologia do neoproterozoi-
co (neoproterozoico é uma era do éon Proterozoico, na escala de tempo geológico,que 
está compreendida entre há 1000 milhões de anos e 541 milhões de anos, aproximada-
mente.). No seu rosto carrega uma cultura própria, a dança do Gule wankulu que ao som 
do batuque e a cada palmada, o nyau levanta a poeira, mexendo o esqueleto. 

A partir de Ulónguè, onde o sol brilha por trás das nuvens, a brisa friorenta bate no 
abrir até o fechar da aurora, a cada piscar de olhos celebra-se o verdejar dos campos e nos 
horizontes deste lugar jazem as cadeias montanhosas.

Dessas terras nasce a diversidade agrícola: o milho, batata-doce, couve, alface, toma-
te, cebola, mandioca e batata reno.

LOPES MUAPENTA

NÓS sempre acreditamos que depois dos 18 anos idade ou de concluir a faculdade te-
ríamos emprego, casa e família dos nossos sonhos. Porém, a vida adulta pode pegar-lhe 
de surpresa. Não tenha vergonha de precisar de tempo para construir a vida que sempre 
sonhou, mesmo depois dos 30 anos, ela ainda pode acontecer no percurso do tempo!

Na vida, em geral, assistimos nos filmes e as séries mostram-nos que um casal que 
se ama tem tudo de que precisa para dar certo. Mas a fase adulta mostra-nos que nem 
sempre é assim. Outros factores como planos para o futuro, relacionamento com a fa-
mília, posicionamentos e maneiras de ver o mundo são determinantes para uma relação 
amorosa, pois o amor é essencial, mas não é a única coisa que irá manter pessoas que 
se amam unidas para sempre. A estabilidade financeira é sinónimo de vida adulta. Mas 
ninguém te contou isso, não é? Uma pessoa não precisa ter muito dinheiro para viver 
bem, porém precisa-o todo mês para pagar as contas e sustentar-se. Independentemente 
do seu ordenado mensal, garanta que sempre poderá contar com ele e assim há maiores 
chances de evitar contrair dívidas!

Sabemos que ninguém leva a sério a necessidade de economizar para emergências. 
Mas, na verdade, a vida adulta pode ser melhor se fizer isso. Por isso, aconselho que 
guarde uma parte do que recebe, na medida do possível, para ir acumulando ao longo 
dos anos, como poupança individual que no futuro vai te ser útil. Desse jeito, se algo 
der errado, terá alguma segurança financeira para se reconstruir e recomeçar. Mudar de 
vida não é impossível, mesmo que já tenha chegado à fase adulta. Porém, deve saber que 
nessa fase, todas as suas escolhas serão uma renúncia de algo que já tem ou que poderia 
ter. Pois, além de pensar no que estará a conquistar, pense naquilo que estará a perder, e 
a partir disso descubra qual é a sua verdadeira escolha.

É sabido que a vida adulta começa quando temos contas a pagar, mas o que muitas 
pessoas não sabem, é que elas nunca acabam. Tal como os impostos, alimentos, a ma-
nutenção da casa ou do apartamento, os investimentos em educação e até os momentos 
de lazer sempre serão pagos. É por isso que precisamos planificar com cautela e atenção 
todos os investimentos e gastos, sejam diários ou mensais, para não passar por apertos e 
arrependimento! Caro leitor, imagine o lugar que mais ama no mundo. Se todos os dias 
pudesse viajar até lá, passar todo e depois voltar à casa, de certeza que em algum mo-
mento iria se cansar. Por mais que ame uma determinada actividade, chegará o momento 
que ela pode se tornar cansativa e estressante. Durante a fase adulta, podes duvidar que 
o seu trabalho é o que te faz mais feliz, mas lembre-se que tudo pode apresentar alguma 
dificuldade!

Ter filhos é uma das experiências mais transformadoras que alguém pode ter. É pre-
ciso entender que a responsabilidade de criar outra pessoa pode cercear a sua liberdade 
durante a vida adulta; afinal, precisas estar sempre pronto para ajudar esse ser que precisa 
de si o tempo todo. Mas a redução da liberdade não é necessariamente má, é uma chance 
para descobrir uma nova vida, compartilhada com quem você mais ama no mundo e 
amanhã irá ajudar-te a fazer o mesmo.

Embora a vida adulta não seja assim tão fácil e do jeito que alguém imaginava, ainda 
dá para relaxar e viver tranquilamente. O que deve fazer quando o estresse chega naquele 
ponto que não dá mais? O segredo é parar o que estiver a fazer e focar-se em músicas 
relaxantes e com energias positivas. Ou ainda vai a uma actividade desportiva, ginástica, 
caminhar pela estrada, etc. Procedendo desse modo, acredito que tudo vai ficar bem! 

Quando éramos crianças, esperávamos que nossos familiares agendassem consultas 
com os médicos quando não nos sentíamos bem. Mas, na fase adulta, se deixar de cuidar 
da saúde, fazendo-o somente quando estiver a passar mal, pode ser tarde demais. Faça 
os exames de rotina de forma rigorosa e acompanhe sempre o seu estado para garantir 
que qualquer problema tenha condições de ser solucionado! Queira que durante o ensino 
médio tenha ouvido que a única chance de entrar na faculdade apareceria entre os 17 e 19 
anos. Mas a vida adulta vai te mostrar que isso não constitui verdade, pois a pessoa pode 
começar a estudar quando sentir vontade ou tiver condições para o efeito. Além disso, a 
educação não é só o que aprendemos na escola, mas também as experiências que a vida 
nos proporciona.

A tão aguardada e temida vida adulta chega para todos. Na escola aprendemos con-
tas, escrever e algumas outras coisas, mas não nos é ensinado a fazer a declaração de 
imposto de renda, cozinhar, manter a casa limpa ou cuidar dos filhos. Como uma pessoa 
pode se preparar para essa fase se ao longo da vida não teve acesso ao que precisaria fa-
zer quando o momento chegasse? Pensando nisso, ninguém te conta sobre a fase adulta, 
mas cada um vai viver a realidade, para que tenha a possibilidade de se organizar, definir 
planos e, acima de tudo, aproveitar esse período que promete a concretização de sonhos! 

Celebrando Ulónguè

Coisas da vida adulta

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE INHASSORO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do n° 3, do Artigo 33 conjugado com o n° 2 do Artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso 
abaixo indicado:

No de 

ordem

Modalidade de 

contratação

Objecto do Concurso Concorrente Vencedor 

01

Concurso Limitado
04I060041/CC/
No0001/2022

Contratação de empreitada de Obras para trabalhos de Melhoramentos 
Localizados da Estrada da Vila Sede/Nhamanhate Distrito de Inhassoro 
- Província de Inhambane, 15Km. 

E & E CONSTRUÇÕES LDA, com o valor de: 3.775.034,60MT 

Os Concorrentes interessados deverão apresentar as suas reclamações no endereço acima num prazo legalmente estipulado e de realçar que o concurso 
foi 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, (Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado).

Inhassoro, aos 29 de Julho de 2022.
AUTORIDADE COMPETENTE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 10/CPAAIHE/2022
Os Serviços de Avaliação e Alienação de Imóveis do Estado torna público quE em conformidade com o Decreto nº 2/91, de 16 de 
Janeiro, os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a esta Comissão requerimentos de compra dos imóveis em que habitam, 
convidando-se aos cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade que possa existir nos processos referidos neste aviso, num prazo 
de 15 dias a contar da data de publicação do mesmo.

Nº NOME DO REQUERENTE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

01 Chakil Felizardo Passades Aboo Bacar Rua Parque dos Continuadores S/Nº

02 Adérito António Ferreira Rua Cabo Delegado nº 284

03 Buana Eurico Muamine Rua Monomotapa nº 40

Nampula, aos 28 de Julho de 2022
O CHEFE DA COMISSÃO
Gil Jacinto de Carvalho

(Especialista)

Serviço Provincial de Infra-Estruturas-Nampula 
Av. 25 de Setembro, nº 80, Telefax: 26213580 

Email: spinpl20@gmail.com 

cia da Zambézia, o projecto 
BOHEMIA visa reduzir a trans-
missão da malária através da 
administração de ivermectina 
em seres humanos e animais 
domésticos, com destaque 
para o gado. 

Segundo Regina Rabinovi-
ch, Investigadora do ISGlobal 
e Investigadora Principal, este 
projecto adopta uma aborda-
gem inovadora de One Heal-
th, que para além de contri-
buir para o combate à malária, 
também oferece uma oportu-
nidade para prevenir doenças 
tropicais negligenciadas em 
seres humanos, o que terá um 
impacto positivo nos agrega-

dos familiares, sobretudo os 
que lidam com animais no seu 
dia-a-dia. 

A administração ao gado 
reduz a carga de helmintos in-
testinais e ectoparasitas (como 
parasitas e pulgas) nos reba-
nhos domesticados, aumen-
tando assim o rendimento e a 
segurança alimentar.

O representante do distrito 
de Mopeia, local que colhe o 
estudo BOHEMIA, disse que é 
uma satisfação para o distrito 
colher essas iniciativas cujos 
resultados poderão recomen-
dar novas ferramentas de con-
trolo da malária.

“Ficamos felizes em sa-

ber que o trabalho de pesquisa 
conseguiu alcançar quase 90% 
de agregados familiares do 
distrito, o que demonstra que 
houve adesão ao projecto”. 

 O Fórum Ivermectina para 
a Malária foi lançado em Janei-
ro de 2022, e é uma plataforma 
para a partilha de informação e 
o envolvimento dos principais 
interessados nos dois países, 
onde os ensaios do estudo BO-
HEMIA têm lugar.

 Envolve líderes nacionais 
empenhados em rever e dis-
cutir os dados emergentes de 
ivermectina provenientes de 
ensaios científicos, tanto do 
BOHEMIA como de forma mais 

Ivermectina ganha 
aceitação na luta 
contra a malária

C
RIAR consciência e pro-
mover  uma discussão 
sobre o estado do uso 
de ivermectina na luta 
contra a malária, acima 

de tudo, a que está actualmente 
a ser feito em Moçambique foi o 
objectivo do recente  encontro 
do Fórum de Ivermectina para a 
Malária(MIF).

Numa sessão virtual, Aida 
Cala, Investigadora do Instituto 
de Investigação Agrária de Mo-
çambique, referiu que expe-
riências anteriores  confirma-
ram a eficácia de ivermectina 
no combate aos parasitas endo 
e ecto ( referentes ao trato in-
terno e externo), no distrito de 
Mopeia.

Recomendou a necessidade 
do uso racional deste medica-
mento, uma vez que a sobredo-
sagem pode gerar intoxicação, 
sublinhado a importância da 
divulgação de factores positivos 
e negativos do uso da ivermec-
tina no combate à malária. 

Por outro lado, Marília Mas-
sangaie, responsável do Pro-
grama Nacional de Doenças 
Tropicais Negligenciadas do 
Ministério de Saúde (MISAU), 
disse que ao nível do MISAU, a 
ivermectina e o albendazol têm 
sido usados, no âmbito do pro-
grama de eliminação da filaría-
se linfática, em campanhas de 
administração massiva desses 
medicamentos, dada a sua se-
gurança e tolerabilidade. 

Outro projecto que ad-
ministra a ivermectina em 
Campanhas de Administração 
Massiva é o BOHEMIA (Broad 
One Health Endectocide-based 
Malaria Intervention in Africa), 
um ensaio clínico de quatro 
anos, financiado pela Unitaid e 
coordenado pelo ISGlobal.

Conduzido pelo CISM, no 
distrito de Mopeia, na provín-

Uma anciã participante da campanha de administração de ivermectina

A META de plantação do man-
gal ao nível da zona costeira 
da cidade da Beira foi ultra-
passada com a cobertura de 
2000 hectares contra os 1833 
planificados, segundo deu a 
conhecer esta quarta-feira, o 
vice-ministro do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, Henriques 
Bongece.

Falando no posto adminis-
trativo de Nhangau, arredores 
desta urbe, por ocasião do Dia 
Internacional para a Conser-

vação dos Mangais, assina-
lado a 26 de Julho corrente, 
o vice-ministro reconheceu 
este mérito, destacando que 
poucas províncias alcançaram 
este êxito.

Descreveu a importân-
cia do mangal no ecossiste-
ma marinho e protecção dos 
ventos ciclónicos. A título de 
exemplo, falou da passagem 
do ciclone tropical Idai que, 
em Março de 2019, deixou um 
rasto de destruição de infra-

-estruturas públicas e priva-
das incluindo habitações.

Mesmo depois de se ultra-
passar a meta deste programa, 
Bongence orientou a comuni-
dade costeira a continuar com 
o plantio do mangal, como 
forma de garantir o bem-estar 
das gerações vindouras.

O Dia Internacional para a 
conservação dos mangais ce-
lebrou-se este ano sob o lema 
“Mangal Restaurado, Moçam-
bique Resiliente”.

A FACULDADE de Medicina da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) vai testar nos pró-
ximos cinco anos o cancro do colo do útero 
nos hospitais da cidade e província de Mapu-
to. 

Para o efeito, a instituição de ensino lan-
çou recentemente o projecto CHILI, que visa 
avaliar a viabilidade e acessibilidade do uso 
do ELEVATE, um dispositivo para a testagem 
da doença. 

Trata-se de um equipamento usado em 
países como Bélgica, Equador, Brasil e Portu-
gal, para testagem do cancro do colo do útero 
em mulheres de baixa renda.

Diferentemente dos demais instrumentos 
de testagem, o ELEVATE detecta biomarca-
dores sugestivos do cancro do colo do útero. 

Tem igualmente a vantagem de permi-
tir a auto-colheita, pois dá oportunidade 
de a mulher colher a amostra sozinha e le-
var para a unidade sanitária e rapidamen-
te obter resultados que são automatizados. 
“O CHILI procura compreender as práticas 
actuais de rastreio de cancro do colo do úte-
ro e definir novas estratégias para atender 
as condições do nosso contexto, de modo a 
maximizar a cobertura do rastreio”, explicou 

a investigadora principal do projecto, Khátia 
Munguambe.

O projecto, financiado pela União Euro-
peia e com cinco anos de implementação, 
prevê várias etapas de materialização.

Na primeira fase, os pesquisado-
res vão fazer o levantamento das atitu-
des e práticas das mulheres em estu-
do, nos hospitais Geral José Macamo e 
Provincial da Matola, para a avaliação das 
suas preferências em termos de testagens. 
E na segunda fase irão desen-
volver o modelo ideal para que o 
uso deste aparelho seja acessível. 
Por seu turno, Esperança Sevene, co-
-investigadora principal do projec-
to, referiu que foi criado um comité para 
orientar os pesquisadores durante a ma-
terialização da iniciativa, de forma que 
se enquadre no contexto moçambicano. 
O comité de implementação do projec-
to é composto por profissionais da área de 
saúde materna e infantil, especialistas em 
anatomia patológica, membros de associa-
ções e organizações da sociedade civil que 
lutam contra o cancro, entre outros técni-
cos que irão assessorar os investigadores. 

ZONA COSTEIRA

Superada restauração 
do mangal

UEM testa cancro 
do colo do útero

ampla. Igualmente, identi-
ficam os desafios nacionais e 
discutem potenciais estratégias 
de implementação programá-
tica, a fim de se alinhar com os 
diferentes sectores e comuni-
dades. 

OS países africanos inicia-
ram há dias, em Maputo, 
conversações sobre o clima 
para identificar prioridades 
e chegarem a uma posição 
comum antes da Cimeira das 
Nações Unidas sobre o cli-
ma, a ter lugar em Novem-
bro no Egipto (COP27).

O continente, com uma 
população de 1,2 mil milhões 
de pessoas, que representa 
17% da população mundial, 
contribui com menos de 4% 
das emissões globais de ga-
ses de efeito de estufa, mas 
sofre muito com eventos 
climáticos extremos, que 
os cientistas alertam que se 
tornarão mais frequentes 
devido às mudanças climá-
ticas.

“África é um ponto vul-
nerável para as mudanças 
climáticas”, considerou a 
diplomata sueca Anna Tjär-
var, na intervenção que fez 
no fórum, acrescentando 
que a adaptação às mudan-
ças climáticas deve ser uma 
prioridade para o continen-
te.

Admite-se que os parti-
cipantes se decidam se de-
vem pedir o pagamento de 
indemnizações por danos 
ambientais em África, co-
nhecidos nos círculos cli-
máticos como perdas e da-

nos.
A ONU estima que as na-

ções africanas gastam entre 
dois e 9% do seu rendimen-
to em desastres naturais re-
lacionados com as mudan-
ças climáticas.

O fórum vai concentrar-
-se no uso do conhecimento 
indígena e nas práticas da 
terra nos esforços de con-
servação e adaptação, em 
vez de depender de ajuda 
externa, disse Jean-Paul 
Adam, chefe do departa-
mento de clima na Comissão 
Económica das Nações Uni-
das para a África.

As vozes indígenas de-
sempenharão um papel crí-
tico nas negociações, acres-
centou James Murombedzi, 
chefe do Centro Africano de 
Políticas Climáticas.

Murombedzi disse que 
a experiência indígena aju-
dará a fortalecer a posição 
de África nas negociações 
internacionais sobre o clima 
em Novembro.

A reunião é organizada 
conjuntamente pelas Nações 
Unidas, União Africana, 
Banco Africano de Desen-
volvimento, organizações 
da sociedade civil e a Alian-
ça Pan-Africana para a Jus-
tiça Climática. E contou com 
a participação de actores 

África prepara posição 
comum para COP27 

políticos e instituições re-
gionais, bem como activis-

tas de base e representantes 
do sector privado.(Lusa)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Olhe à sua volta e não perca a beleza que Deus nos dá 
diariamente.”

- Provérbio popular

QUARTO CRESCENTE - Será a 5 de Agosto, às 13.06 horas 

01.00- É DESPORTO

02.00- UM ESPECTACULO

04.57- HINO NACIONAL

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

09.10- LINHA DIRECTA

11.10- TURMA DA ALEGRIA

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

14.30- TARDE DESPORTIVA

18.10- HORA DO SOLDADO

19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ZONA QUENTE I PARTE

21.10- ZONA QUENTE II PARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS

PREIA-MAR - Às 07.31 horas, às 20.08 
com 2.80 e 2.90 metros respectivamen-
te 

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 13.47, 
com 1.10 e 1.00 metros, respectivamen-
te 

INHAMBANE

24/16

VILANKULO

26/14

TETE

30/18

QUELIMANE

26/16

NAMPULA

27/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

22/9

BEIRA

25/18

XAI-XAI

27/13

CHIMOIO

24/9

MAPUTO

28/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  
05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM ALICE - “HIT”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “SEGURANÇA RO-
DOVIÁRIA”  
REPETIÇÃO/CABO DELGADO

08.30  SAÚDE E BEM ESTAR: CAMUFLA-
GEM DE ESTRIAS, CICATRIZES E 
MANCHAS  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS  
09.05  CANAL ZERO  

REPETIÇÃO
09.30  A HORA DO CTP - GAZA: “GAZA 

EM DESENVOLVIMENTO”   
DIRECTO/XAI-XAI

10.00  NOTÍCIAS  
10.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 1.ª PARTE
11.00  NOTÍCIAS  
11.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 2.ª PARTE
12.00  NOTÍCIAS  
12.05  QUINTA À NOITE  

REPETIÇÃO 
13.00  JORNAL DA TARDE   

DIRECTO
14.00  TOP FRESH  
15.00  NOTÍCIAS  
15.05  JUNTOS À TARDE  

DIRECTO
16.00  NOTÍCIAS  
16.05  ENCONTROS DA MALTA  

GRAVADO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM ALICE - “HIT”   

18.00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19.50  PUB  
20.00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21.00  OPINANDO COM SALOMÃO 

MOYANA   
GRAVADO

22.00  DOMINGO FAMILIAR  
EPISÓDIO 11 

22.30  DOCUMENTÁRIO: MÚSICAS 
DO PARAÍSO “CANÇÕES POPU-
LARES DO POVO YI EM LIAN-
GSHAN”  
EPISÓDIO 

23.00  TOP FRESH  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02.00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

05.00  JORNAL DE DESPORTO 
DESENHOS ANIMADOS: CHAVES 
- “A CASA DA BRUXA” 
REPETIÇÃO

LAMENTAM PROFISSIONAIS DO SECTOR

Legislação das indústrias 
criativas está desajustada

O 
QUADRO legal das 
indústrias cultu-
rais e criativas está 
desactualizado em 
várias vertentes, 

sobretudo por não acompa-
nhar a evolução tecnológica.

Está é parte das inquie-
tações apresentadas na pri-
meira Conferência Nacional 
de Economia Criativa que, 
dentre mais, debateu “En-
traves apresentados pelo 
quadro legal no tocante ao 
sector da economia criativa 
em Moçambique e mecanis-
mo para o seu melhoramen-
to”.

Os oradores desta mesa 
deram exemplo do decre-
to que rege os espectácu-
los como um dos elementos 
que carece de revisão e cujas 
normas estão em desuso.

Segundo o actor e jurista 
Jaime Guambe, urge con-
tornar esta situação porque 
90 por cento das empresas 
do sector não estão, por esta 
e outras razões, cotadas na 
Bolsa de valores de Moçam-
bique (BVM).

Na mesma linha,  o se-

Conferência de economia criativa

autores e direitos conexos”, 
disse.

Lamentou o facto de as 
leis serem teoricamente bo-
nitas, mas não aplicadas na 
prática. “Não se pode ter leis 
sem dar seguimento, há falta 
de fiscalização e como resul-
tado temos conflitos entre 
sectores”, continuou.

 Paulo Sithoe, secretário-
-geral da Associação de Em-
presários e Promotores de 
Eventos (ADEPEE), diz que 
o quadro legal não dá a de-
vida atenção a eventos como 
conferências e espectáculos. 

“É difícil responsabilizar 
o público, caso haja van-
dalismo, não há legislação 
específica para  o efeito”, 
analisou, recordando que 
neste momento está em re-
visão a Lei de mecenato. 
Entretanto, a presidente da 
Associação Moçambicana de 
Eventos (AMEVE), Carolina 
Albasine, referiu que mui-
tas empresas  do sector de 
espectáculos não estão re-
gistadas, por isso, qualquer 
pessoa pode comprar uma 
tenda e achar-se  promotor.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Campanha usa arte 
para mudar narrativa

UMA campanha designada 
“We!Are”, (“Nós!Somos”, 
numa tradução literal do in-
glês) pretende aproveitar o 
poder da arte e da criativida-
de para mudar a narrativa so-
bre os efeitos das mudanças 
climáticas e desenvolvimen-
to em África.

Trata-se de uma iniciati-
va implementada por movi-
mentos criativos de Moçam-
bique, África do Sul, Egipto 
e Nigéria para inspirar os jo-
vens de todo o continente a 
partilhar a sua visão da África 
sobre a justiça climática das 
suas comunidades através de 
meios artístico-criativos. 

O movimento, criado pela 
agência Pan-Africana, Crt-
ve Development (CD), para 
definir um posicionamento 
pan-africana sobre justiça 
climática na cimeira das Na-
ções Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP 27), decorre 
em Setembro, no Egipto.

Um comunicado da orga-
nização indica que a ideia é 
usar a criatividade de artistas 

emergentes e experientes, 
formuladores de políticas, 
designers, artistas visuais, 
auditivos e líderes comuni-
tários para a alargar o pensa-
mento sobre a justiça climá-
tica nas comunidades locais.

A nota acrescenta que por 
a COP 27 realizar-se no Egip-
to, este é o momento melhor 
para o continente levantar a 
voz, embora seja o que me-
nos contribui para as mu-
danças climáticas.

Segundo Josefa Sacko, 
comissária da União Africa-
na para a Economia Rural e 
Agricultura, estima-se que 
118 milhões de pessoas po-
bres serão expostas a secas, 
inundações e calor extremo 
em África até 2030, se não 
forem implementadas medi-
das adequadas de resposta às 
mudanças climáticas.

Movimentos artísticos 
dos quatro países candida-
taram-se a fundos para a 
curadoria de exposições e 
instalações criativas, bem 
como à realização de três 

“workshops” usando a arte 
e criatividade para promover 
mudanças sociais locais.

Em Moçambique, por 
exemplo, a iniciativa será 
implementada pela Tamba 
Africa Social Circus, uma or-
ganização de artes inclusivas 
que utiliza narrativas afri-
canas, pedagogia social cir-
cense, teatro transformador 
e património cultural ima-
terial para abordar questões 
sociais. 

Para tal, segundo Halee-
ma Mekani, coordenadora da 
organização, será promovida 
um passeio de caravana, para 
destacar as perdas e danos 
que as comunidades con-
tinuam a sofrer devido aos 
efeitos das mudanças climá-
ticas, para chamar a atenção 
do mundo. 

A caravana deverá per-
correr os três países forte-
mente afectados por ciclones 
na África Austral nos últimos 
cinco anos, nomeadamente 
Moçambique, Zimbabwe e 
Malawi.

cretario-geral da Associa-
ção Moçambicana de Auto-
res (SOMAS), José Manuel, 
defendeu que um dos pro-
blemas da lei reside na sua 

dificuldade em definir o 
conceito de artista, por não 
existir um estatuto sobre a 
matéria. 

Para o também músico, 

este é um indicativo que o 
profissional das artes não 
é visto como trabalhador. 
“Tem-se notado que o artista 
por si só cria as suas regras, 

isso chama-se o quadro le-
gal, cada legislação deve 
acompanhar a evolução da 
Internet toda esta cadeia de 
produto a lei de direitos de 

Escola de Inverno 
escala Mafalala
TERMINOU ontem a edição 2022 da 
Escola de Inverno da Faculdade de 
Arquitectura e Planeamento Físico 
da Universidade Eduardo Mondlane 
(FAPF-UEM).

O evento de duas semanas, em 
modelo de oficina, pretendia dar 
oportunidade a estudantes voluntá-
rios de aprender e aplicarem seus co-
nhecimentos num contexto concreto, 
nesta edição no bairro histórico bairro 
da Mafalala, em parceria com o Museu 

Mafalala. 
O programa contemplou a reali-

zação de visitas guiadas pelo bairro, 
discussões sobre o património cultu-
ral, saneamento do meio, reciclagem 
e a criação de eco-pontos, exercícios 
de mapeamento e inventariação, ela-
boração de propostas e possíveis solu-
ções a implementar na zona. 

O encerramento contou com uma 
breve exposição dos trabalhos feitos e 
alguns planos futuros.

POR FRAUDE FISCAL

Espanha pede oito anos 
de prisão para Shakira
O MINISTÉRIO Público es-
panhol pediu oito anos e 
dois meses de prisão e uma 
multa de quase 24 milhões 
de euros para a cantora co-
lombiana Shakira, sob as 
acusações de lesar os Cofres 
do Estado em 14,5 milhões 
de euros (cerca de 945 mi-
lhões de meticais). 

O fisco espanhol acusa 
a cantora colombiana de 
ter simulado não viver em 
Espanha para evitar pagar 
impostos de 2012 à 2014.

A cantora recusou an-
teriormente um acordo do 
Ministério Público, que 
consistia numa pena de 
prisão mínima que poderia 
ser substituída por paga-
mento de uma multa.

A artista alegava que 
a acusação de não ter 
apresentado a liquidação 
de impostos sobre os ren-
dimentos e património de 
2012, 2013 e 2014 era “um 
total atropelo” aos seus di-
reitos.

O Ministério Público 
espanhol defende que a co-
lombiana não apresentou 
a liquidação dos impostos 
referidos e que provocou 
ao fisco um prejuízo de 12,3 
milhões (mais de 796 mi-
lhões de meticais) pelo im-
posto sobre rendimentos e 
2,19 milhões (cerca de 163 

milhões de meticais) não 
pagos pelo imposto sobre o 
património. 

Baseando-se em pro-
vas recolhidas através das 
redes sociais, facturas ou 
contas de cartão de crédito, 
o fisco espanhol defende 
que Shakira já vivia perma-
nentemente em Espanha 
naquelas datas, concluindo 
que em Maio de 2012 com-
prou uma casa e começou 
a renová-la, arrendou um 
estúdio de gravação duran-
te um ano e, porque engra-

vidou, foi a uma clínica de 
Barcelona. 

Considera ainda que 
Shakira ocultou os rendi-
mentos através de socie-
dades com sede em paraí-
sos fiscais nas Ilhas Virgens 
britânicas, Malta, Panamá 
ou Luxemburgo.

Esta será, nos próximos 
tempos, a segunda grande 
batalha legal para Shaki-
ra, pois está já em tribunal 
para chegar a acordo com o 
ex-companheiro, o jogador 
Piqué. (cnnportugal.iol.pt)

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



NECROLOGIA

AMANA MUSSAGY

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
trabalhadores do Standard Bank, SA comunicam com profundo pesar e cons-
ternação o desaparecimento físico da Srª AMANA MUSSAGY, mãe do colabo-
rador Abdul Sulemane, ocorrido no dia 28/7/2022, cujo funeral se realizou no 
dia 29/7/2022, pelas 14.00 horas, na cidade de Nampula, no Cemitério do Faina, 
zona muçulmana. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

2736

ANTÓNIO EDUARDO MUNETE

FALECEU

A Direcção Nacional dos Registos e Notariado comunica com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do Sr. ANTÓNIO EDUARDO MUNETE, antigo Vi-
ce-Ministro da Justiça, ocorrido no dia 27/7/2022, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 30/7/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas. 
Paz à sua alma.

6788

Sábado,30 de Julho de 202240

ZARIPA 

TRINTA 

NAMUIRA

FALECEU
O Presidente do Conselho 
de Administração do FE, FP, membros do 
Conselho Técnico, Delegação do Fundo 
de Estradas de Nampula e demais funcio-
nários em geral comunicam o falecimento 
da Sra. ZARIPA TRINTA NAMUIRA, esposa 
do funcionário Rajabo Amade, ocorrido no 
dia 29/7/2022, no Hospital Central de Nam-
pula, vítima de doença. Mais se informa 
que o funeral se realiza hoje, dia 30/7/2022, 
pelas 15.30 horas, no distrito da Ilha de 
Moçambique, província de Nampula. À fa-
mília enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências.           343

OSVALDO AUGUSTO 

MATAVEL

FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de 
Maputo, Membros do Conselho Munici-
pal, Quadro de Apoio Directo ao PCM e 
funcionários em geral comunicam com 
profunda dor e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. OSVALDO AU-
GUSTO MATAVEL, esposo da Srª Sáula 
Comé Matavel, funcionária afecta ao 
Secretariado do Conselho Municipal, 
ocorrido no dia 27/7/2022, cujo funeral 
se realizou ontem, dia 29/7/2022, no 
Cemitério de Michafutene. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

6753

SARIPA TRINTA 

NAMUIRA

FALECEU
É com profunda dor e consternação que 
a Chefia, Conselho de Chefia, Deputados 
e funcionários da Bancada Parlamentar 
da Frelimo, na Assembleia da República 
tomaram a triste notícia do desaparecimento físico da Ca-
marada SARIPA TRINTA NAMUIRA, Deputada da Assembleia 
da República, pelo Círculo Eleitoral de Nampula, membro do 
Comité Provincial do Partido Frelimo, membro do Comité Pro-
vincial da OMM e antiga Secretária Provincial da Organização 
dos Continuadores de Moçambique, ocorrido na madrugada 
de ontem, dia 29/7/2022, na província de Nampula, vítima de 
doença. Neste momento de dor, a Bancada Parlamentar da Fre-
limo apresenta à família enlutada o seu profundo sentimento 
de pesar e solidariedade. Paz à sua alma!      6754

ANTÓNIO EDUARDO 

MUNETE

FALECEU

Sua Excelência Ministra, Vice-
-Ministro, senhor Secretário Per-
manente e demais funcionários do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos 
comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. ANTÓNIO EDUARDO 
MUNETE, antigo Vice-Ministro da Justiça, ocorrido 
no dia 27/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 30/7/2022, no Cemitério de Micha-
futene, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma.

6764

SARIPA TRINTA 

NAMUIRA

FALECEU

O Círculo Eleitoral de Nampula comuni-
ca com profunda mágoa e consternação 
o falecimento da Camarada SARIPA TRINTA NAMUIRA, 
Deputada da Assembleia da República, pelo Círculo Elei-
toral de Nampula, Membro do Comité Provincial do Partido 
Frelimo, membro do Comité Provincial da OMM e antiga 
Secretária Provincial da Organização dos Continuadores 
de Moçambique, ocorrido no dia 29/7/2022, na província 
de Nampula, vítima de doença. O Círculo Eleitoral de Nam-
pula apresenta as mais sentidas condolências à família 
enlutada. Paz à sua alma!

6754

   PUBLICIDADE

MAURO DUART JOÃO 

DENGO

(Um ano sem ti)

Hoje, dia 30/7/2022, completas 1 ano 
que nos deixaste num vazio. De uma 
coisa temos certeza, que viverás 
sempre nos nossos corações. Teus filhos Shlyne Dengo 
e Shelton Dengo, pais, esposa, avós, tios, primos e ami-
gos recordam com muitas saudades dos momentos que 
contigo partilharam. Paz à tua alma.

6767

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

ALBERTO 

GEMULA ROHIA

FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de 
Moçambique, E.P., Comité da Empresa e trabalha-
dores em geral comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do Sr. ALBERTO GEMU-
LA ROHIA, esposo da Srª Sónia Maria J. Severino 
Cumar, trabalhadora desta empresa, ocorrido no dia 
26/7/2022, cujo funeral se realizou na quinta-feira, dia 
28/7/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério de Muxa-
ra. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

8778

CIPRIANO 

GOMES

FALECEU

 
Seus filhos Cipriano Júnior, (Iko, Linda, Óscar) au-
sentes e demais familiares comunicam o falecimento 
do seu ente querido CIPRIANO GOMES, ocorrido 
no dia 28/7/2022, no Hospital Lacrose, em Senegal, 
cujo funeral se realiza na sua terra natal, em Guine 
Bissau. Paz à sua alma!

 6773

INÁCIO 

ANTÓNIO 

NUNES

(Missa do sexto mês)

Sua esposa Victória, filhos Tony, Jane, Júlio, Ruth, 
Preciosa, Prudência, Sónia, Laisa e Ivan, enteados, 
irmãos, netos, genros, noras e demais familiares 
comunicam que rezam missa do seu ente querido 
INÁCIO ANTÓNIO NUNES, no dia 6/8/2022, pelas 7.00 
horas, na Paróquia Nossa Senhora das Candeias 
de Marracuene, seguida de deposição de flores, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas. Paz à 
sua alma.

6647

ISABEL AMOSSE 

CHAÚQUE

FALECEU

Seu esposo, Acácio Jamisse Hhum-
bane, filhos David, Eduardo, Lizete, 
Jossias e Joana, noras Albertina, Isabel, Quitéria e 
Francia, irmãos, netos, sobrinhos e demais familiares 
comunicam com profunda dor o desaparecimento físi-
co da sr.a ISABEL AMOSSE CHAÚQUE, vítima de doen-
ça, ocorrido em Maputo, cujo velório se realiza no dia 
31/7/22, pelas 12.30 horas, na Igreja Metodista Unida 
da Malanga e o funeral no dia 1/8/22, em Xai-Xai, no 
cemitério Marien Nguabi, às 11horas. Paz à sua alma.

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

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

Ac t iv i d a d e

Liga os pontos e pinta o 

boneco igual ao de cima

INICIATIVA “APRENDER BRINCANDO”

Crianças dominam 
leitura divertindo-se

O 
PROCESSO de ensino e 
aprendizagem no 1º Ci-
clo do Ensino Primário 
é marcado pelo desen-
volvimento de, entre 

outras, competências de leitura, 
escrita e contagem.

Entretanto, algo preocupa 
várias entidades ligadas à edu-
cação: apenas quatro em cada 
10 alunos concluem este nível a 
saber ler, que vai da 1ª à 5ª classe.

Esta é a razão por detrás da 
implementação do projecto 
“Aprender Jogando”, pelo qual 
respondem o Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Hu-
mano (MINEDH), o Gabinete da 
Primeira Dama e a organização 
da sociedade civil Right to Play.

A iniciativa visa capaci-
tar professores de modo a in-
corporarem na aprendizagem 
brincadeiras inclusivas. Foi in-
troduzida em 2018 com a pre-

visão de duração de cinco anos 
e implementada em 140 escolas 
primárias do primeiro ciclo nas 
províncias de Maputo e Gaza, 
particularmente nos distritos de 
KaNyaka, Namaacha, Chókwè, 
Limpopo e Chongoene.

Estes jogos fazem parte dos 
conteúdos dos manuais escola-
res e são praticados pelos alunos 
durante as aulas. 

De acordo com os organi-
zadores, os petizes sentem-se 
mais livres para aprender e pas-
sam a encarar as aulas como um 
elemento de diversão, o que os 
motiva a frequentar as institui-
ções de ensino, ganhar gosto 
pela aprendizagem e reduzir de-
sistências.

Acelera igualmente a reten-
ção da matéria e permite que os 
mais pequenos vivam num am-
biente livre da violência, discri-
minação e exclusão. Jogos lúdicos melhoram a aprendizagem

Saber ler no primeiro ciclo
A IMPLEMENTAÇÃO deste 
projecto visa reduzir o índice 
de crianças que passam para 
o segundo ciclo sem saber 
ler, escrever e contar, e tem 
até agora impactado positi-
vamente a cerca de 100 mil 
alunos.

Segundo Daína Mutindi, 
directora nacional da Right 
to Play em Moçambique, 
um dos principais problemas 
identificados nas escolas pri-
márias é que as crianças ter-
minam o primeiro nível sem 
alcançar os objectivos defini-
dos pelo Governo.

“Com os jogos as crianças 
melhoraram as suas habili-
dades de leitura e de escrita, 
tanto é que além de trabalhar 
com os professores criamos 
clube de leitura fora da esco-
la”, disse.

Avançou que o clube de 
leitura é constituído por alu-
nos com dificuldades, pro-
fessores e comunidade local, 
com o objectivo central de 
permitir que pelo menos ter-
minem a terceira classe sa-
bendo ler, escrever e contar, 

dentro dos parâmetros de in-
terpretação universal.

Daína Mutindi deu o 
exemplo do jogo “sopa de 
letras”, que coloca os alunos 
com domínio do alfabeto e da 
formação de palavras. 

“Consiste na coloca-
ção em caixas de papel de 
todas as letras do alfabeto, 
mas com eleição de uma que 
deve ser achada no baralho, 
as crianças vasculham-no 
até encontrar a letra eleita e 
formarem novas palavras”, 
contou.

Também explicou que o 
jogo coloca crianças a cria-
rem um quadrado ou retân-
gulo que facilita a aprendiza-
gem sobre a geometria.

“Sentimos mudanças 
com a avaliação qualitativa 
que fazemos nesses quatros 
anos do projecto, mas preci-
saríamos de continuar por-
que levou-se muito tempo a 
formar os professores devido 
a dificuldades na mudança. 
Só no terceiro e quarto anos 
conseguiram assumir o que 
se devia fazer”, referiu.

“Aprender Brincando” reduziu desistência nas escolas

Governo quer
expandir a iniciativa

MUTINDI disse que a Right to 
Play, em coordenação com o 
MINEDH, está a estudar formas 
de dar continuidade ao “Apren-
der Jogando”, uma vez provado 
que houve várias melhorias na 
educação.

Esta expansão não se limita 
apenas à extensão do período, 
mas à abrangência de mais estu-
dantes de todo o país.

“O MINEDH pretende conti-
nuar, pois a avaliação é positiva, 
considerando que os professores 
estão munidos de estratégias de 
como levar a cabo dinâmicas 

de conduzir o processo de en-
sino-aprendizagem, jogando e 
brincando com as crianças na 
conquista de habilidade de lei-
tura nas classes iniciais”, disse 
Safira Mahanjane, directora na-
cional-adjunta de Alfabetização 
e Educação de Adultos.

Explicou ter testemunha-
do situações de crianças com 
dificuldades que a curto prazo, 
aplicando técnicas e estratégias 
focalizadas, tornaram-se “cra-
ques” da escrita e leitura.

Para permitir que este tipo 
de aprendizagem abranja outras 

Coordenação do projecto

províncias do país, o Governo 
quer igualmente incluir estas 
técnicas nos manuais de forma-
ção de professores,  o que im-
plica replicar manuais de jogos. 

“Queremos que essa abor-
dagem seja extensiva não só 
para as crianças, mas também 
para os pais e encarregados de 
educação no gosto pela leitura 
por forma a encorajar os seus 
filhos, queremos qualidade, 
formar crianças que saibam ler 
e escrever, bem como os seus 
pais”, indicou. 

Recordou que actualmente 
o índice de analfabetismo situa-
-se em 39 por cento, pelo que 
algo tem que ser feito para sa-
nar os problemas. A pretensão 
é também mobilizar pais que 
não sabem ler a participarem 
de aulas através da combinação 
entre o projecto e o programa 
de alfabetização e educação de 
adultos.

“Há raparigas que não con-
cluíram o nível de escolaridade 
por muitas razões, como união 
prematura e gravidez precoce, 
mas esta iniciativa abre espaço 
de recuperação dessas meni-
nas”, vincou.

Referiu que é um programa 
que não se limita na aprendi-
zagem da leitura e escrita mas 
também no saber fazer,  através 
dos programas de corte e costu-
ra.  “Acreditamos que com esse 
programa poderemos reduzir a 
desistência dos adultos nas au-
las de alfabetização. O MINEDH 
olha para a qualidade focando-
-se na formação de um homem 
sólido”, disse.

MISS CUMBANA

Concurso 
de beleza 
contra uniões 
prematuras

PROMOVER a educação e contribuir para a erra-
dicação dos casamentos prematuros é objectivo 
do concurso de moda Miss Cumbana, organizado 
no posto administrativo de Cumbana, na provín-
cia de Inhambane.

O evento, que também visa tornar Cumbana 
mais conhecido através da publicitação da sua 
história e valores, estará aberto a partir de se-
gunda-feira até 31 de Agosto e destina-se a jo-
vens do posto administrativo com idades entre 16 
e 22 anos de idade.

Os candidatos desta iniciativa, organizada 
pela Filimone´s Lounge, devem igualmente ser 
solteiras (não separadas, divorciadas ou grávi-
das), sem precedentes criminais e não sejam fu-
madores e nem consumidores de álcool.

Segundo o regulamento, as vencedoras terão 
direito a uma espécie de material escolar a ser 
anunciado na gala final, onde serão conhecidas 
as distinguidas como Miss Cumbana (a mais bela 
da zona), Miss Simpatia (a mais simpática e so-
cial) e Miss Fotogénica (com maior pose). 

Todas ganharão uma faixa oficial do evento, 
sendo que a primeira Miss Cumbana terá ainda 
um álbum de fotografias do acontecimento.

Adoptar “o popular” !
PROVAVELMENTE o leitor já tenha lido algo 
sobre  o objecto deste texto: “popular”. Con-
tudo, hoje não vamos responder a nenhuma 
inquietação dos nossos assíduos consultan-
tes, porque “Da Consulta à Gramática” tem 
o seu próprio desassossego que se pretende 
com o uso “abusivo” da palavra “popular” 
por alguns jornalistas quando se referem aos 
sujeitos participantes das suas  reportagens, 
entrevistas, etc. 

O léxico da Língua Portuguesa define o 
vocábulo “popular” como um adjectivo de  
dois géneros que se refere “a  algo perten-
cente ao povo”; “próprio do povo”; “usado 
ou frequente entre o povo”; “vulgar”; “que 
se dirige ao povo”; “promovido pelo povo”, 
“que agrada ao maior número de pessoas”; 
entre outros significados.  Portanto, na se-
quência deste conceito, a palavra “povo” é, 
segundo o dicionário, um conjunto de in-
divíduos que têm a mesma origem, língua, 
partilham instituições, tradições, costumes 
e um passado cultural e histórico comum. 
Também pode ser entendida como conjunto 
de indivíduos que ocupa um território deter-
minado e forma uma unidade política, com 
leis próprias sob a direcção do mesmo poder.

Isso significa que no lugar de dizer “os 
populares” para designar um conjunto de in-
divíduos que partilha algo comum o jornalis-
ta devia usar a palavra “povo” ou população, 
etc., que são substantivos referentes àquilo 
que se pretende aludir. Ou seja, o adjectivo 
“popular” não pode ser usado, por quem 
quer seja, no lugar de um substantivo.  

Na língua portuguesa existem dez clas-
ses gramaticais, nomeadamente substan-
tivo, verbo, adjectivo, pronome, artigo, 
preposição, numeral, interjeição, advérbio 
e conjunção. Cada uma destas classes tem 
uma função. Por exemplo, os substantivos, 
de acordo com a Gramática do Português 
Contemporâneo, desempenham a função 
de nomear os seres vivos e inanimados, a sa-
ber: pessoas, fenómenos, lugares, objectos, 
acções, etc. Vejamos algumas frases com um 
substantivo:

- O João é astuto; 
A Marta não é nada simpática; 
As crianças brincam no pátio; 
Nas três frases, as palavras sublinhadas 

são substantivos. Quanto aos adjectivos, têm 

a função de atribuir qualidades aos substan-
tivos, tal como indica o seguinte exemplo: 

-  O meu carro é veloz 
- O Raúl é tímido; 
- Esse guarda preguiçoso não o quero 

aqui.;
- Manica é uma terra fértil.
Nestas quatro frases a palavras “veloz, 

tímido, preguiçoso e fértil” são adjectivos 
que qualificam os substantivos “carro, Raúl, 
Manica, Guarda”. A palavra “popular” é ad-
jectivo e que atribui certas qualidades a algo 
que seja pertença de um grupo de indivíduos.

Vejamos alguns exemplos com este ad-
jectivo:

- Domingos Honwana ou Xiduminguane 
é um músico popular. (músico do povo, co-
nhecido). 

- A marrabenta é uma dança popular. 
(dança do povo)

- O João é um  jogador popular no Bairro 
da Mafalala. (muito conhecido)

- Não vou usar mais essa capulana, é 
muito popular. (vulgar) 

No nosso entendimento, não faz sentido 
que atribuamos estas qualidades aos entre-
vistados, de forma arbitrária, sem nenhuma 
referência sobre a sua popularidade. Sobre 
este facto, alguém disse para não nos preo-
cuparmos com “populares” porque a língua é 
dinámica e a palavra já faz parte do Português 
de Moçambique. Porém, existem critérios 
para que  as novas palavras sejam adotadas 
no glossário de um idioma. Flávio Valadares, 
Doutorado em Língua Portuguesa, que estu-
dou o uso de palavras estrangeiras no Por-
tuguês brasileiro: variações e mudanças lin-
guísticas, em 2013, indica alguns passos que 
devem ser observados até que uma palavra 
que não faça parte do idioma seja adoptada: 
“Entrada do termo no Português; incorpora-
ção no vocabulário com a sua grafia original; 
adopção pela comunidade linguística; uso 
com alta ocorrência; dicionarização e  in-
serção no léxico do Português”. Talvez seja, 
este, o tempo de a comunidade linguística 
moçambicana estudar a possibilidade de 
adoptar palavras comummente usadas, com 
sentido diferente do original, tal como “po-
pulares” (como substantivo), “aderência” de 
pessoas, em vez de “adesão”, no nosso Por-
tuguês… 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CINCO selecções procuram 
esta tarde garantir a quali-
ficação para a segunda e úl-
tima eliminatória de acesso 
ao CHAN da Argélia-2022, 
depois terem ganho com lar-
ga vantagem fora de casa nos 
jogos da primeira “mão” dis-
putados no passado fim-de-
-semana.

Na região da África Aus-
tral, África do Sul e Angola 
recebem, respectivamente, 
Comores e Maurícias, em Joa-
nesburgo e Luanda, depois de 
terem ganho há uma semana, 
fora de portas, por 1-0 e 2-0. 
Caso confirmem o favoritismo 
e passem para a derradeira eli-
minatória, os “Bafana-Bafa-

na” e “Palancas Negras” têm 
um encontro entre ambos,  
entre os dias 26 e 28 de Agosto 
e, ainda, entre os dias 2 e 4 de 
Setembro.

Na Zona Central Este, a 
Tanzania tenta dar sequên-
cia à vantagem de 1-0 sobre 
a Somália, conquistada fora 
de portas, no jogo da primeira 
“mão”. Nesta região, a Etiópia 
já está qualificada, depois de 
ter goleado, na quinta-feira, 
o Sudão do Sul, por 5-0, fora 
de portas, depois do 0-0 em 
casa.

Na Zona Ocidental “A”, o 
Senegal, que no jogo da pri-
meira “mão” foi à Libéria 
vencer, por 3-0, recebe o seu 

adversário em Dakar.
Nesta zona, a Serra Leoa e 

Guiné-Bissau já estão qualifi-
cados, depois de terem per-
dido e ganho frente a Cabo 
Verde (2-1) e Gâmbia (1-0), 
respectivamente. Nos jogos da 
primeira “mão”, Serra Leoa 
venceu por 2-0, e Guiné-Bis-
sau perdeu por 1-0, mas viria a 
superiorizar-se no desempate 
através da marca de grandes 
penalidades, por 5-4.

Finalmente, ma Zona 
Ocidental “B”, o Gana, que 
em casa goleou o Benin, por 
3-0, no encontro da primei-
ra “mão”, tenta conservar a 
vantagem a partir das 18.00 
horas, em Cotonou.

O AVANÇADO internacional moçambicano 
Luís Miquissone voltou a jogar pelo Al Ahly, 
do Egipto, 75 dias depois de ter sido forçado 
a parar na sequência de uma lesão contraí-
da no dia 12 de Maio, no Estádio Mustapha 
Tchaker, na Argélia, durante uma sessão 
de treino no quadro de preparação do jogo 
diante do ES Sétif, que contava para a se-
gunda “mão” das meias-finais da Liga dos 
Campeões Africanos de futebol.

Na quarta-feira, Miquissone começou 
no banco de suplentes no jogo em que o Al 
Ahly visitou e venceu o Misr El Makasa (0-
1), pontuável para a 27.ª jornada da Primeira 
Liga do Egipto.

O jogador moçambicano foi chamado 
para o lugar do avançado centro egípcio 
Mohamed Fakhry, aos 68 minutos, numa 
altura em que os “diabos vermelhos” ven-
ciam, por 1-0, fruto do golo marcado pelo 
médio internacional maliano Aliou Dieng, 
aos 23 minutos.

No último domingo e naquela que foi a 
primeira convocatória depois de debela-

da a lesão, o “génio de Angónia” não saiu 
do banco de suplentes na vitória sobre o El 
Gounah (2-0), igualmente para o Campeo-
nato do Egipto.

Com Miquissone em campo, o Al Ahly 
defendeu a vantagem e acabou ganhando, 
mas continua atrasado no campeonato, 
ocupando o terceiro lugar com 54 pontos 
ao cabo de 25 jogos disputados, mas com 
menos cinco e nove pontos em relação ao 
Pyramides e o arqui-rival Zamalek, respec-
tivamente, mas que têm dois jogos a mais.

Refira-se que sem o avançado moçam-
bicano, o Al Ahly perdeu a final da Liga dos 
Campeões Africanos para o Wydad Casa-
blanca (0-2) e a final da Taça do Egipto ao 
ser derrotado pelo Zamalek (2-1), no dia 21 
de Julho. De permeio, demitiu o treinador 
sul-africano Pitso Mosimane e, para o seu 
lugar, contratou o português Ricardo Soa-
res.

Entretanto, hoje, a partir das 21.00 ho-
ras, o Al Ahly joga com o Al Mokawloon Al 
Arab, novamente para a Liga Egípcia.

CHAN-2022

DEPOIS DE 75 DIAS 

BICAMPEÃO MUNDIAL PELO BRASIL 

Quinteto procura 
garantir qualificação

Miquissone voltou 
a jogar pelo Al Ahly

Zagallo internado com infecção respiratória
Na sequência da lesão e após rigorosos 75 dias, Miquissone voltou a jogar pelo Al Ahly

A LENDA do futebol brasilei-
ro Mário Zagallo, de 90 anos, 
bicampeão mundial como 
jogador e treinador, foi hos-
pitalizado com uma infecção 
respiratória, anunciou on-
tem o Hospital Barra d’Or, 
no Rio de Janeiro, através de 
um comunicado à imprensa.

A entidade hospitalar 
avançou que Zagallo está 
“lúcido” e que “não está a 
receber assistência respira-
tória”, além de ter sido tes-
tado para a Covid-19, cujo 
resultado deu negativo.

Com quase 91 anos, o 
“Velho Lobo”, como é co-
nhecido no Brasil, publica 
regularmente fotos com mo-
mentos e recordações da sua 
longa carreira no Instagram, 

onde tem mais de 115 mil se-
guidores.

Além de ter sido o pri-
meiro a conquistar dois 
“Mundiais” como jogador, 
em 1958 e 1962, e mais tar-
de como treinador, em 1970, 
muito antes do alemão Franz 
Beckenbauer (1974 e 1990) 
e do francês Didier Des-
champs (1998 e 2018), Za-
gallo é o único, até hoje, a ter 
participado em cinco finais 
de “Mundiais”, das quais 
perdeu apenas uma, contra 
a França, em 1998, como téc-
nico.

Em 1994, nos Estados 
Unidos, foi adjunto de Carlos 
Alberto Parreira, no quarto 
dos cinco títulos mundiais 
conquistados pelo Brasil, mas 

a sua “obra-prima” continua 
a ser o “Mundial” de 1970, no 
México, onde, recém-no-
meado técnico, conduziu o 
Brasil à sua terceira coroação 
planetária com um futebol 
espectacular e craques como 
Pelé, Jairzinho, Tostão, Ger-
son e Rivellino.

Quem lhe endereçou uma 
mensagem de apoio foi Pelé, 
que também tem enfrentado 
problemas de saúde, e com 
quem partilhou a conquis-
ta dos “Mundiais” de 1958 e 
1962: “Meu grande amigo, sei 
que você está a passar por um 
momento difícil, mas envio-
-lhe energia positiva. Em 
breve estará recuperado, com 
a mesma energia de sempre. 
Coragem, Lobo Velho”!

“AFRICANO” DE VÓLEI DE PRAIA 

Moçambique em peso 
nos “quartos”

IVO TAVARES EM AGA-

DIR COM O PATROCÍNIO 

DA TROPIGÁLIA 

B
RAVO! O país estará re-
presentado nos quartos-
-de-final do Campeo-
nato Africano de Vólei 
de Praia, que se dispu-

tam hoje nas quarto court’s 
montadas na Arena da praia da 
Agadir, Marrocos, pelas quatro 
duplas, nomeadamente, Ai-
nadino Martinho/Jorge Mon-
jane e José Mondlane/Osval-
do Mungoi, em masculinos, e 
Ana Paula Sinaportar/ Vanessa 
Muianga e ÂngelaTembe/ Na-
tália Intego, em femininos.

A permanência em peso 

dos voleibolistas nacionais re-
força as chances de Moçam-
bique fechar, este “Africano”, 
de forma brilhante, ou seja, 
garantir uma das primeiras 
quatro posições, carimban-
do assim o acesso ao mundial 
México-2023, e ainda tornar-
-se no campeão africano, uma 
meta que está no pensamento 
dos voleibolistas.  

A confiança da parte de 
todos é bem elevada à entrada 
para os “quartos”, agendados 
para a tarde e noite de hoje, 
sendo que, pela manhã, de-
corre a última jornada da fase 
de grupos em femininos, na 
qual as voleibolistas nacionais 
jogam apenas para cumprir ca-

lendário. 
Para chegarem aos quar-

tos-de-final, Ainadino Mar-
tinho e Jorge Monjane afas-
taram os argelinos, Ayoub e 
Benbouali, vencendo por 2-0, 
curiosamente, com os mesmos 
parciais de 21/13. Antes disso, 
no período da manhã, Aina-
dino e Jorge tinham vencido a 
dupla da Nigéria, Orgunshina 
e Simon também por 2-0 pelos 
parciais de 25/23 e 21/15, vitó-
ria que lhes deu o apuramento 
para os “oitavos”. 

Hoje, nos “quartos”, me-
dem forças com a dupla da 
Gâmbia, Koita e Jarju, com 
quem perderam na primeira 
jornada. 

Natália faz o ponto que deu o bilhete para os “quartos” 

NATÁLIA INTEGO AINADINO MARTINHO 

Mantivemo-nos 
sempre unidas

Continuar a dar tudo

“TIVEMOS dificuldades por-
que estávamos a fazer o bloco 
e recebemos informações do 
treinador para não o fazer, e 
resultou. Estivemos sempre 
unidas, seguindo o que trei-
namos e estamos a justificar o 
esforço que se fez para estar-
mos aqui”. Nos quartos-de-
-final não gostaria de jogar 
com a outra dupla moçambi-
cana e o Marrocos”, analise de 
Natália Intego

“APÓS a primeira der-
rota estamos a entrar 
no ritmo e acredito 
que, nos próximos jo-
gos, vamos dar tudo de 
nós até o que não tiver-
mos para vencer. Tenho 
fé de que vamos chegar 
às meias-finais e à final 
até sermos campeões. 
A cada jogo a nossa 
confiança vai aumen-
tando “, disse Ainadino 
Martinho logo após o 
jogo que ditou o apura-
mento para os quartos-
-de-final.

Por seu turno, José Mondla-
ne e Osvaldo Mungoi tiveram 
ainda menos dificuldades para 
chegar aos oitavos-de-final, 
ultrapassando a dupla do Bu-
rundi, constituída por Dukun-
dane e Irangabiye, também por 
2-0, mas pelas marcas de 21-16 
e 21-18 .

Pela manhã, José e Osvaldo 
tinha derrotado uma dupla das 
Seychelles numa partida em 
que acabou sendo uma espé-
cie de treino, dada a baixissima 
qualidade do adversário. Ven-
ceram por expressivos 21/7 e 
21/11.

Hoje, nos quartos-de-final, 
enfrentam os anfitriões mar-
roquinos, El Gharouti e Yakki, 
que eliminaram a dupla da Ser-
ra Leoa.

PASSAR E CONVENCER

Em femininos, Moçambi-
que fez uma campanha per-
feita com as duas duplas a 
vencerem os dois encontros 
realizados até aqui. 

Ana Paula e Vanessa não 
tiveram dificuldades para con-
firmar o seu favoritismo no 
duelo com as congolesas, Biye-
la e e Mpeti. O primeiro “set” 
ainda foi mais jogado “taco-
-taco” mas, de forma natural e 
com uma serenidade de se lhe 
tirar o chapéu, as tricampeãs 
da zona Austral foram fugindo 
no marcador, saindo a vencer 
no primeiro “set” por 21-16. 

Fazendo uso da sua expe-
riência, as mundialistas con-
cederam, no segundo “set”, 
menos espaços para a dupla do 
Congo pontuar . Jogando num 
bloco mais baixo, foram con-
trolando o jogo e depois, no 
contra-ataque, foram “mor-
tíferas”. Fecharam com uma 

vitória por 21-11, confirmando 
o primeiro lugar do Grupo “A”. 

A dupla nacional volta a 
jogar hoje diante do par do Bu-
rundi: Irakoze/Irankunda em 
partida apenas para cumprir o 
calendário, já que o primeiro 
lugar e o acesso aos “quartos” 
está garantido. 

No período da tarde , Ân-
gela Tembe e Natália Intego 
deram uma lição de que nunca 
deve-se se atirar ao chão en-
quanto o árbitro não der por 
terminado o jogo. É que, nos 
dois “set”, estiveram sempre 
em situação de desvantagem, 
mas acabaram virando o mar-
cador numa altura em que 
muitos pensavam que o jogo 
estivesse perdido. Enganou-se 
quem pensou assim, pois com 
uma forte crença e atitude, a 
dupla manteve a calma e com 
uma enorme garra, tanto a de-
fender como atacar (fizeram 
muito uso de bolas colocadas 
em diagonal), foram manien-
tando as convencidas nigeria-
nas (Esther e Mustapha) que 
pensavam que tinham o jogo 
na mão. 

Acima de tudo, foi uma ex-
celente propaganda de vólei de 
praia, talvez das melhores que 
já foi vista neste “Africano”. Os 
parciais de 21-19 e 21-19 reflec-
tem o encontro electrizante e 
emotivo que o público, maiori-
tariamente marroquino, teve o 
privilégio de vivenciar.

Hoje, pela manhã, defron-
tam a Kamwemwe/Kaze do 
Burundi num embate que serve 
apenas para cumprir o calen-
dário.

O sorteio para se conhecer 
o calendário dos quartos-de-
-final, em femininos, será feito 
no fim da manhã, após o en-
cerramento da fase regular.
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A COMISSÃO Instaladora da 
Associação Moçambicana de 
Árbitros de Futebol apresen-
tou -se formalmente na noite 
de quinta-feira, em Maputo, 
tendo em vista a filiação de 
sócios para a regularização da 
associação num período má-
ximo de seis meses.

Trata-se de uma iniciativa 
de antigos árbitros de fute-
bol com o objectivo de unir a 
classe em defesa de interesses 
comuns, tal como explicou o 
antigo árbitro central, Arão 
Júnior.

A Associação Moçambi-
cana de Árbitros de Futebol 
(AMAF) vai fomentar e apoiar 

campo do Ferroviário de 
Quelimane, às 13.00 horas, 
Sporting defronta Ferroviário 
de Nicoadala e a Associação 3 
de Fevereiro vai bater-se com 
Djerre de Inhassunge.

O Ferroviário de Queli-
mane lidera com 24 pontos, 
mais três que Sumeia FC, 
que é seguido por Djerre de 
Inhassunge, 18 pontos. Spor-
ting tem 14 pontos, Efwua e 
Matchedje “B” contam com 
nove pontos cada, à frente 
de 3 de Fevereiro, com sete. 
Ferroviário de Nicoadala é 
último com apenas um pon-
to.

DESPORTIVO DA MATOLA 
PODE CONFIRMAR 
APURAMENTO

O Desportivo da Matola 
pode, hoje, confirmar o apura-
mento à fase regional do cam-
peonato, bastando derrotar a 
formação do Mama’s Food em 
partida da Série “B” referen-
te à nona jornada na província 
de Maputo. Noutros jogos do 
grupo teremos frente-a-frente 
Associação Jeito FC - Clube de 
Marracuene e Clube dos Ami-
gos - Ximanganine FC.

Pela Série “A” vão jogar 
Corrumana - Cross e ESFA - 

Clube da Manhiça.
Desportivo da Matola é lí-

der do seu grupo com 21 pon-
tos, seguido por Ximanganine, 
com 17, Jeito FC (13), Clube dos 
Amigos (7), Mama’s Food (6) e 
Clube de Marracuene (5).

Na série “A” partilham a li-
derança com 11 pontos as equi-
pas de Atlético de Marracuene, 
ESFA e Clube da Manhiça. Cor-
rumana e Cross têm cinco pon-
tos cada.

FERROVIÁRIO 
TENTA ALCANÇAR
CLUBE DE GAZA

Na província de Gaza, o 
Ferroviário tem possibilidade 
de alcançar o Clube de Gaza na 
liderança, bastando vencer o 
Limpopo, hoje, em jogo da sé-
tima jornada. 

Amanhã, domingo, terão 
lugar as partidas Xilembene 
- Penitenciária de Mabalane, 
Clube do Chibuto - Bilene e 
Águias Especiais - Zongoene.

Clube de Gaza é líder com 
16 pontos, seguido por Ferro-
viário, com menos três. Chi-
buto soma nove pontos, Man-
jacaze (7), Bilene (6), Águias 
Especiais (5), Xilembene (4), 
Zongoene (3) e Penitenciária 
de Mabalane (2).

A SUBMISSÃO de candidaturas às eleições 
do Maxaquene foram prorrogadas até 3 de 
Agosto, dez dias antes da realização da As-
sembleia-Geral, conforme reza o Regula-
mento Eleitoral. 

Até ao momento, como já tínhamos 
dado a conhecer, apenas uma candida-
tura deu entrada na secretaria do clube, 
concretamente a encabeçada por Abraão 
Muianga, que já pertenceu ao elenco de Er-
nesto Júnior e Arlindo Mapande.

As candidaturas devem ser suportadas 

por, pelo menos 50 sócios, que deverão fa-
zer constar as cópias dos seus respectivos 
bilhetes de identidade. 

Como é apanágio, todos os elementos 
que constarem das listas de candidatura 
deverão também ajuntar as cópias dos bi-
lhetes de identidade, além da declaração 
do compromisso e do registo criminal ac-
tualizado e da manifestação dos projectos 
para o período de mandato, com as res-
pectivas garantias da implementação dos 
mesmos.

POR REGINALDO 

CUMBANA

A 
SELECÇÃO Nacional de 
Futebol desembarcou 
na tarde de ontem em 
Lusaka, Zâmbia, onde 
hoje defronta a sua 

congénere local, pelas 15.00 
horas, no National Heroes Sta-
dium, em partida da segunda 
“mão” da primeira eliminatória 
de apuramento para o CHAN-
2022 que terá lugar na Argélia.

Estava previsto um treino 
de reconhecimento do Natio-
nal Heroes Stadium, mas uma 
escala não prevista de duas ho-
ras em Harare, Zimbabwe, ori-
ginou o atraso na chegada à ca-
pital zambiana. A delegação só 
chegou ao hotel às 16.40 horas, 
pelo que a equipa técnica dis-
pensou o treino para permitir o 
descanso dos atletas. 

Mesmo assim, o grupo não 
vê nisso uma contrariedade de 
vulto, até porque ao longo da 
semana Chiquinho foi fazendo 
as últimas afinações à sua má-

“Mambas” focados 
na transição 

emana um ar alegre e de con-
fiança, até porque a espaços vai 
entrando nas cabeças destes 
jovens que eles são tão jogado-
res como os outros, o que é um 
grandioso passo para afastar te-
mores de qualquer espécie.

A contagem regressiva já 
começou para o jogo do tudo ou 
nada, que vai ser dirigido por 
um trio proveniente de Ango-
la, chefiado por José Chitumba, 
auxiliado por Evanildo Martins 
e Estanislau Prata. 4° árbitro 
António Dungula. O Comissá-
rio da CAF é Sinon Georges, das 
Seychelles.

De referir que os “Mambas” 
não disputam uma fase final do 
CHAN desde 2014, ano em que 
estiveram na edição da África 
do Sul, na qual não passaram da 
primeira fase da competição.

Interessa recordar que o 
CHAN é a versão minimiza-
da do CAN, na medida em que 
só participam jogadores que 
actuam nos campeonatos do-
mésticos dos países participan-
tes.

MAMADOU, MÉDIO

Estamos 
motivados
“ESTAMOS motivados para este jogo. Sabemos 
que haverá muita pressão mas temos bons líderes 
que sabem nos ajudar a lidar com isso e vamos dar 
o nosso melhor para contrariar a Zâmbia e que o 
jogo nos corra bem. Felizmente a equipa já não tem 
medo de sair a jogar e isso é importante.

LAU KING, AVANÇADO

Queremos 
ganhar
“AEQUIPA está motivada, confiante e com vontade 
de ganhar o jogo. Aliás viu-se isso no jogo da primeira 
“mão”. Demos o nosso melhor, mas, infelizmente, 
não conseguimos ganhar. De qualquer modo a moral 
do grupo está em alta, estamos focados e nenhuma 
adversidade vai-nos impedir de lutar por um bom re-
sultado em campo”.

NÉLSON, MÉDIO

CAMPEONATOS PROVINCIAIS

ELEIÇÕES NO MAXAQUENE

Estamos 
preparados

‘‘Tricolores’’ atentos 
ao Nacional-Matchedje

Candidaturas podem ser 
submetidas até 3 de Agosto

“SABEMOS que não vai ser um jogo fácil, porque 
a Zâmbia joga em casa, diante do seu público, mas 
estamos aqui para tudo e o mais importante é que 
gozamos de boa saúde e estamos preparados para 
discutir a eliminatória. O espírito no grupo é bom 
e estamos confiantes que vamos passar esta elimi-
natória”.

CHIQUINHO CONDE, 
SELECCIONADOR NACIONAL 

Zâmbia está 
ao nosso alcance 

quina no que concerne às tác-
ticas que devem guiar o com-
binado nacional dentro das 
quatro linhas. 

O técnico não se referiu ao 

onze que vai descer ao relvado 
para lutar pela transição para 
a próxima eliminatória, diante 
do Malawi, mas a avaliar pelo 
comportamento da equipa no 

Zimpeto, na primeira “mão”, 
não se prevêem mexidas de 
vulto no plantel.

Da rapaziada de Conde 

“NÃO vai ser um jogo fácil, mas acreditamos que 
estamos em condições de discutir a eliminató-
ria. Já analisámos a nossa prestação no Zimpeto, 
vimos onde não estivemos bem e vamos ten-
tar corrigir as falhas e melhorar os aspectos em 
que estivemos bem. A nossa forma de sair deve 
ser outra, porque eles nos haviam estudado na 
COSAFA. Os meus jogadores vão implementar 
outros processos de forma a estarem mais ape-
trechados e concentrados na abordagem do jogo. 
Vamos montar um onze que nos permita entrar 
muito bem na partida, a pressionar o adversário. 
Estamos todos concentrados, apostados em pisar 
fundo no acelerador para confundirmos o adver-
sário e passarmos para a próxima eliminatória, 
até porque o resultados (0-0) conseguido em 

casa poderá colocar-nos em relativa vantagem. 
Esse é o nosso grande objectivo, é uma boa opor-
tunidade para estes jovens jogadores fazerem de 
tudo para inverter o paradigma do futebol mo-
çambicano. Por aquilo que vimos, a Zâmbia é um 
adversário ao nosso alcance. Quanto ao onze não 
vai ser muito diferente daquele que fez no Zim-
peto. Acho que teremos duas ou três mexidas em 
cada um dos sectores do campo. Vamos manter 
o 3x4x2x1. A federação fez de tudo para nos ga-
rantir uma viagem tranquila num voo “charter”, 
mas por causa da crise de combustível na Zâmbia 
fomos obrigados a fazer uma escala demorada em 
Harare. Mas penso que esta contrariedade não 
nos vai abalar, até porque temos de estar adapta-
dos ao mundo e não o mundo a nós”.

O NACIONAL visita na tarde 
de hoje o Matchedje, no Mu-
nicípio da Matola, em partida 
da 17.ª jornada do Campeo-
nato Nacional de Futebol da 
II Divisão - fase da Cidade de 
Maputo. Um jogo cujo desfe-
cho interessa ao Maxaquene, 
na expectativa de alcançar os 
“militares” na segunda posi-
ção.

O Matchedje ocupa ac-
tualmente a segunda posição, 
com 32 pontos, mais três que 
os “tricolores”, em terceiro 
lugar, que qualifica, por en-
quanto, à segunda fase, ten-
do em conta que o líder Black 
Bulls não joga para o apura-
mento.

O Nacional está a fazer 
uma boa campanha e soma 
25 pontos, enquanto o adver-
sário do Maxaquene, hoje, na 
baixa da capital do país, é o 
Ferroviário das Mahotas, com 
12 pontos.

Também na expectativa 
estão Mahafil e Estrela Ver-
melha, que jogam respecti-
vamente hoje e amanhã com 
Black Bulls “B” e Estrela Ver-
melha.

No Estádio da Macha-
va terá lugar o desafio entre 
Águias Especiais e Costa do Sol 
“B”, enquanto Académica, 21 
pontos, vai receber Vulcano, 
24 pontos. A jornada com-
pleta-se somente na próxima 
quarta-feira com a realização 
da partida entre o 1.º de Maio 
e Ferroviário “B”.

FER. QUELIMANE 
ESCALA NAMACURRA

O líder do campeonato 
na Zambézia, Ferroviário de 
Quelimane, joga amanhã, 
domingo, com o Efwua de 
Namacurra, enquanto o se-
gundo classificado, Sumeia 
FC, terá o “derby” de Mocuba 
com o Matchedje “B”.

Também amanhã, no 

Árbitros de futebol criam associação

a formação de seus asso-
ciados em vários capítulos, 
salvaguardar os direitos de 

formação e aperfeiçoamento 
técnico e promover a defesa 
dos árbitros em situações de 

injustiça, como é o caso de 
processos disciplinares.

É uma entidade que tam-

bém vai defender os interesses 
dos associados junto da Fede-
ração Moçambicana de Fute-
bol, Liga Moçambicana de Fu-
tebol, Confederação Africana 
de Futebol e outros organis-
mos da modalidade. Arão Jr. 
explicou, durante a apresen-
tação pública, que o órgão não 
vai conflitar com a Comissão 
Nacional de Árbitros de Fute-
bol (CNAF), mas sim comple-
mentar a sua actuação.

Referir que o evento de-
correu com a participação de 
árbitros de todas as províncias 
do país, que tiveram opor-
tunidade de intervir virtual-
mente.
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O MINISTRO da Administração 
Territorial e Descentralização da 
Guiné-Conacri negou o acordo 
anunciado na quinta-feira pela 
Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CE-
DEAO) para reduzir a transição 
para 24 meses, menos que os 36 
meses anteriormente propostos.

“Durante a visita da CE-
DEAO à Guiné-Conacri, as duas 
partes discutiram o conteúdo da 
transição e não a sua duração”, 
disse Mory Conde, através de 
uma mensagem partilhada no 
final de quinta-feira na sua con-
ta da rede social Facebook.

“O Governo da Guiné-Co-
nacri dissocia-se completamen-
te desta questão da duração”, 
acrescentou.

Na quinta-feira, o Presiden-
te guineense, Umaro Sissoco 
Embaló, também presidente em 
exercício da CEDEAO, anunciou 
que a junta militar na Guiné-Co-
nacri se comprometeu em redu-
zir de 36 para 24 meses o período 

de transição, na sequência do 
golpe ocorrido em setembro de 
2021 naquele país.

A Guiné-Conacri é dirigi-
da pela junta militar do coronel 
Mamadi Doumbouya desde 5 
de Setembro de 2021, quando 
membros do Grupo das Forças 
Especiais do exército encenaram 
um golpe e derrubaram o então 
Presidente, Alpha Condé, que 
tinha governado o país desde 
2010, depois de concorrer em 
Outubro de 2020 para um con-
troverso terceiro mandato, não 
permitido pela Constituição gui-
neense. O Conselho Nacional de 
Transição (CNT) anunciou uma 
transição de 36 meses no dia 11 
de Maio. Este prazo foi contudo 
rejeitado pela CEDEAO e pela 
oposição guineense que, em 01 
de Julho, pediu a esta organiza-
ção regional que interviesse no 
diálogo entre a classe política, a 
sociedade civil e a junta militar, 
a fim de regressar à ordem cons-
titucional. - (LUSA)

Ataque “jihadista” faz 
20 mortos na Somália
PELO menos 20 pessoas foram mortas ontem num ataque 
do grupo terrorista Al-Shebab numa base militar na Somália 
Ocidental, perto da Etiópia, disse à agência EFE uma fonte 
militar. O ataque aconteceu de manhã na base militar em 
Aato (Oeste), disse o comandante Mustafa Geedi, a partir da 
cidade vizinha de Elbarde. De acordo com Geedi, pelo me-
nos 20 pessoas “de ambos os lados” foram mortas e cerca de 
35 ficaram feridas. A Somália tem sofrido um aumento no 
número de ataques do Al-Shebab nas últimas semanas. O 
Ministro da Justiça do estado do Sudoeste, Hassan Ibrahim 
Lugbur, e mais seis pessoas foram ontem mortas num ataque 
bombista na cidade de Baidoa, no sudoeste do país. 

Nações Unidas prolonga 
sua missão na Líbia 
O CONSELHO de Segurança das Nações Unidas aprovou na 
quinta-feira uma nova prorrogação da sua missão políti-
ca na Líbia por apenas três meses, enquanto aguarda um 
consenso sobre a sua reestruturação que possibilite um 
mandato mais longo. Esta é a quarta vez desde Setembro 
de 2021 que foi acordada uma curta prorrogação técnica 
que permite que a missão continue a funcionar. O texto foi 
adoptado com 12 votos a favor, nenhum contra e três abs-
tenções, do Gabão, Gana e Quénia, noticia a agência Efe. 
Após meses de conversações, os 15 Estados-membros do 
CS não alcançaram um acordo sobre as alterações neces-
sárias à missão de apoio (UNSMIL), cuja principal tarefa é 
apoiar a Líbia na saída da crise que atravessa desde a queda 
de Muammar Kadhafi. 

Palestina relança 
iniciativa para a plena 
adesão à ONU
A AUTORIDADE Palestina anunciou esta quinta-feira a reno-
vação da sua iniciativa diplomática para tentar ser membro 
de pleno direito da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Em 2012 o organismo aprovou em assembleia geral a actua-
lização do estatuto da Palestina para o de Estado observador 
não membro. O observador permanente da Palestina junto 
da ONU, Riyad Mansur, explicou à estação de rádio “Voice of 
Palestine” que foram iniciados contactos “aos mais altos ní-
veis” para tentar alcançar o reconhecimento total. Apontou 
acções a nível político e diplomático em coordenação com 
vários chefes de Estado do mundo, de acordo com a agência 
noticiosa palestina WAFA. Explicou que o objectivo é “que a 
Palestina não continue refém das acções da ocupação israeli-
ta” e defendeu a importância de a comunidade internacional 
“assumir as suas responsabilidades na protecção do povo pa-
lestino e na preservação da solução de dois Estados” face às 
“políticas do apartheid” promovidas por Israel.

O SECRETÁRIO-GERAL das 
Nações Unidas, António Guter-
res, disse ontem que nenhum 
país ou região consegue enfren-
tar sozinho a crise alimentar e 
energética, defendendo parce-
rias como forma de ultrapassar 
as dificuldades.

“Através de parcerias pode-
mos fomentar soluções inova-
doras e justas e juntos construir 
um futuro mais justo, verde 
e equitativo para todos”, dis-
se Guterres, numa mensagem 
vídeo enviada ao Fórum Eura-
frica, realizado entre quinta e 
sexta-feira em Carcavelos, nos 
arredores de Lisboa.

“O abrandamento econó-
mico e o dramático aumento 
nos preços dos alimentos e da 
energia fez aumentar a dívida e 
limita o espaço orçamental” dos 
países, alertou, vincando que 
“nenhuma região e nenhum 
país pode ultrapassar estes de-
safios sozinho, a solidariedade 
é a única maneira” de avançar.

O 
PRESIDENTE do Con-
gresso Nacional Afri-
cano (ANC), Cyril Ra-
maphosa, considerou 
ontem que o partido 

no poder na África do Sul en-
contra-se “dividido” e no seu 
“nível mais baixo” dos últimos 
quase 30 anos de governação 
do país.

Falando na abertura da 6.ª 
Conferência Nacional de Polí-
tica do ANC, nos arredores de 

Joanesburgo, o também chefe 
de Estado sul-africano instou 
os delegados a demonstrarem 
uma “cultura democrática” na 
resolução dos seus problemas 
internos.

“O ANC encontra-se no seu 
nível mais baixo e vulnerável 
desde o advento da democracia 
[no país]”, salientou o líder do 
ANC, o partido no poder desde 
1994 na África do Sul.  

Ramaphosa, que procura 

ser reeleito para um segundo 
mandato na conferência na-
cional electiva do partido, em 
Dezembro, destacou a “des-
confiança” e a “desilusão” 
da maioria negra sul-africana 
relativamente à governação 
do país como as principais fra-
quezas do antigo movimento 
de libertação, que diz estar di-
vidido.

“Somos um movimento 
dividido”, salientou o líder sul-

-africano, atribuindo a ruptura 
interna no seio das várias fac-
ções dentro do ANC, “cliente-
lismo” e à “corrida pelo acesso
a cargos e a recursos públicos”
através da política de colocação 
de quadros do partido, incluin-
do nas empresas públicas.

“Este é um momento deci-
sivo para o ANC, mas acima de 
tudo para o nosso país”, frisou 
Ramaphosa, pedindo políticas 
“claras” e “práticas” aos dele-

gados do partido no poder.
Com o desemprego acima 

dos 35% e uma crise de elec-
tricidade sem fim com contí-
nuos cortes de energia em todo 
o país, os esforços públicos de
Ramaphosa para acabar com
a corrupção pública foram re-
centemente afectados por acu-
sações de que teria ocultado
quatro milhões de dólares (255
milhões de meticais) em moe-
da estrangeira na sua proprie-

dade agrícola.
Em Junho, o líder sul-afri-

cano, que é o quinto Presiden-
te da República sul-africana 
desde a queda do ‘apartheid’ 
em 1994, considerou como 
um “trauma nacional” para 
a sociedade sul-africana 
pós-‘apartheid’ a captura do 
Estado pela grande corrupção 
pública na presidência do seu 
antecessor, Jacob Zuma (2009-
2018). - (LUSA)

ASAFA JALATA*,

EM Novembro de 2020 um 
surto de violência na região de 
Tigray, na Etiópia, captou a 
atenção mundial. O conflito é 
entre as forças locais e do Go-
verno etíope e seus aliados.

Desde então, o Primeiro-
-Ministro Abiy Ahmed, tem
estado sob crescente pressão
global para negociar com os
oficiais do Tigray a fim de pôr
termo à carnificina.

No entanto, mesmo an-
tes do início dos combates, o 
governo tinha estabelecido 
postos de comando militar 
em Oromia, o maior Estado da 
Etiópia. O povo oromo protes-
tava e apelava à auto-determi-
nação.

Na última onda de violên-
cia, em Junho deste ano, a Al 
Jazeera, o New York Times e 
a Reuters relataram que cen-
tenas de pessoas tinham sido 
mortas pelo Exército de Liber-
tação de Oromo em Wallaga.

Estas notícias rotularam 
todas as vítimas de Amharas, 
membros do segundo maior 
grupo étnico da Etiópia. 

Como estudioso da política 
e sociedade etíopes, pesqui-
sei e escrevi extensivamente 

sobre o movimento oromo, e 
identifiquei as forças históri-
cas que moldaram a sua actual 
política.

A minha compreensão - 
tendo em conta a história de 
opressão da Oromia na Etiópia 
e numerosos relatos de ataques 
contra a comunidade - é que 
a violência é principalmente 
impulsionada pelo governo fe-
deral e seus agentes. O Exérci-
to de Libertação de oromia está 
a responder ao “terrorismo es-
tatal” e às graves violações dos 
direitos humanos.

Os oromos não estão re-
presentadas no governo etío-
pe, no sistema global ou nos 
meios de comunicação social. 
O governo federal e seus alia-
dos, particularmente as elites e 
forças Amhara, culpam o mo-
vimento Oromo pela violên-
cia. Esta é uma estratégia para 
deslegitimar a luta oromo pela 
autodeterminação.

Os oromo consideram-se 
uma nação. Estima-se que re-
presentem entre 35% e 50% 
dos 115 milhões de habitantes 
da Etiópia. Um número exac-
to é difícil de ter uma vez que 
o governo não fornece estes
dados.

A Etiópia tem cerca de 80 
grupos étnicos. Os Amhara 
constituem cerca de 27% da 

O OUTRO CONFLITO DA ETIÓPIA

O que conduz a violência na região de Oromia?

população. A sua língua, cul-
tura, história e religião têm 
dominado outros grupos. Os 
seus senhores da guerra e líde-
res dominam a economia polí-
tica há quase 150 anos.

Apesar dos seus números, 
os oromo consideram-se súb-
ditos coloniais. Isto porque, 
tal como outros grupos étnicos 
subjugados, foi-lhes negado o 
acesso aos recursos políticos, 
económicos e culturais do seu 
país.

Os senhores da guerra 
Habasha (Amhara-Tigray) co-
lonizaram a Oromia. A região 
foi então incorporada na Abis-

sínia (o Império Etíope) no final 
do século XIX.

Menelik II, o imperador 
etíope, estabeleceu uma forma 
de colonialismo que subjugou 
Amhara, Tigray e outros grupos 
étnicos em Oromia. A maioria 
dos oromos foi reduzida a ser-
vos, fornecendo mão-de-obra 
gratuita e receitas fiscais.

O governo colonial reivin-
dicou cerca de três quartos das 
terras oromo para os seus fun-
cionários e soldados. Concedeu 
o restante aos colaboradores
oromo.

Na década de 1970, para se 
oporem à marginalização po-

lítica, económica e cultural, os 
nacionalistas oromo criaram a 
Frente de Libertação de Oro-
mo. A sua ala militar é o Exér-
cito de Libertação de Oromia. 
Eles queriam auto-determina-
ção e democracia, e participa-
ram nas revoluções fracassadas 
de 1974, 1991 e 2018.

O Estado etíope continuou 
a sujeitar o povo oromo à vio-
lência e às violações dos direi-
tos humanos. Sucessivos go-
vernos têm causado profundas 
crises sociais, políticas, cultu-
rais e económicas na sociedade 
oromo.

O governo e a Frente de 

Libertação Oromo culpam-se 
mutuamente pela última vaga 
de violência na região, particu-
larmente em Wallaga.

Um sub-grupo Oromo, o 
Macha, que vive em Wallaga, 
tem sido alvo do governo e dos 
expansionistas Amharas, que 
afirmam ser os proprietários da 
região.

Durante a fome dos anos 
70, tigrarianos, amharas e oro-
mos desesperados de outros 
lugares estabeleceram-se em 
Wallaga. Os expansionistas 
começaram a chamar a todas 
estas pessoas de Amharas para 
justificar a sua reivindicação ao 
território.

Mais tarde, o Primeiro-Mi-
nistro Ahmed tomou o partido 
dos expansionistas de Amhara.

Ahmed chegou ao poder 
em 2018 principalmente por 
causa da luta oromo, mas mais 
tarde virou-se contra o mo-
vimento. A sua visão é de um 
estado centralizado e não de 
auto-determinação para os di-
ferentes grupos da Etiópia.

A ideologia do “etiopeís-
mo” do Estado tem sido uti-
lizada para justificar a subor-
dinação dos Oromo e outros 
povos. Deu poder à classe que 
domina a burocracia, exército, 
cultura, cristianismo ortodoxo 
e economia política etíope.

O Exército de Libertação 
Oromo, que foi ilegalizado e 
rotulado como grupo terroris-
ta, afirma que o governo criou 
uma estrutura de segurança 
clandestina que se disfarça de 
exército Oromo. Diz que esta 
estrutura é responsável pelo 
último ataque e pelos que o 
precederam.

Entre Dezembro de 2018 e 
Dezembro de 2019, no sul de 
Oromia, soldados do governo 
deslocaram 80.000 oromos e 
detiveram mais de 10.000.

Um relatório da Amnistia 
Internacional concluiu que os 
soldados do estado executa-
ram 52 pessoas durante este 
período sob suspeita de que 
apoiavam o Exército de Liber-
tação de Oromia.

Além disso, o governo en-
carcerou oromos através de 
formação obrigatória durante 
vários meses. Estes detidos 
foram treinados sobre a cons-
tituição e a história do povo 
Oromo. Estas “lições” desti-
navam-se a leva-los a aban-
donar a busca pelo naciona-
lismo.

Um relatório da Human 
Rights Watch deste mês qua-
lificou as acções do governo  
da Oromia ocidental de “abu-
sivas”. O mesmo documenta 
os bloqueios de comunicação, 

execuções e detenções arbi-
trárias.

O CAMINHO A SEGUIR
A comunidade internacio-

nal deve pressionar o governo 
etíope a alcançar a paz com o 
Exército de Libertação Oromo. 
No entanto, isto só será bem 
sucedido se um órgão neutro 
mediar em nome das Nações 
Unidas.

O Governo de Ahmed está 
disposto a negociar com as for-
ças de defesa do Tigray, princi-
palmente devido à pressão das 
potências mundiais. No entan-
to, recusa-se a reconciliar-se 
com a Frente de Libertação 
Oromo e está determinado a 
resolver militarmente um pro-
blema político.

A Etiópia não pode estar 
em paz sem um organismo de 
reconciliação independente 
que resolva o problema políti-
co de Oromia de forma justa e 
democrática.

* Asafa Jalata é professor de
Sociologia e Estudos Globais e 
Africanos na Universidade do 
Tennessee, Knoxville, EUA.

NR: O leitor pode ler o texto 
original em:

https://theconversation.
com/ethiopias-other-conflic-
t-whats-driving-the-violen-
ce-in-oromia-187035?

CONSIDERA CYRIL RAMAPHOSA

O ANC está no seu “nível mais baixo”

FÓRUM EURAFRICA ANUNCIADA PELA CEDEAO

Guterres defende que nenhum 
país ultrapassa a crise sozinho

Guiné-Conacri 
nega redução 
da transição 

Na mensagem, o chefe da 
ONU salientou que defende 
“um multilateralismo mais in-
clusivo e uma rede de envol-
vimento com as organizações 

regionais, a sociedade civil, o 
sector privado e as pessoas”.

O Fórum Eurafrica “está 
alinhado com esta visão”, afir-
mou, concluindo que as Nações 

Unidas estão empenhadas em 
construir uma cooperação cada 
vez mais forte com todos os 
parceiros e organizações regio-
nais. - (LUSA)
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