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Antigos gestores do Moza Banco sancionados

Pág. 2 e 4

Pág. 2 e 4
LOTARIA
16ª EXTRACÇÃO

"!$&%
'''.$"""."

PRÓXIMA, 17ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA 28/04/2018

1º PRÉMIO -1.250.000,00MT



1º - 11242 - 1.000.000,00MT
PREVISÕES DE JACKPOTS

2º - 46142 - 50.000,00MT
1º PRÉMIO DE TOTOBOLA - 159.766,00MT

3º - 49339 - 25.000,00MT
1º PRÉMIO DE TOTOLOTO -1.061.746,05MT
VALOR DO 1º PRÉMIO DO JOKER - 250.000,00MT
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Savana 27-04-2018

Processo contravencional contra antigos gestores do Moza

Xerife continua ao ataque
- sanções incluem multas e inibição do exercício de cargos sociais
Por Armando Nhantumbo

Q

uase cinco meses depois
doSAVANAter noticiadoque os antigos dirigentes
do Moza estavam a ser
escrutinados,
disciplinarmente,
o Banco de Moçambique (BM) já
tem o seu veredicto, embora os visados tenham 15 dias para recorrer
das sanções. As medidas vão desde
a aplicação de multas até à inibição
do exercício de funções em órgãos
sociais e de funções de gestão em
instituições de crédito e sociedades financeiras no país. Se o BM
não tem dúvidas de que a antiga
direcção cometeu “várias irregularidades passíveis de punição”, tais
que terão provocado a deterioração
insustentável dos indicadores prudenciais do banco “genuinamente
moçambicano” até ao seu descalabro, no seio de fontes envolvidas
nos processos dos antigos gestores
impera o entendimento de que o
regulador, obcecado na procura de
“bodes expiatórios”, ignorou todas
as defesas apresentadas pelos visados.
Os processos sancionatórios em causa, datados de 13 de Abril corrente,
visam todos os administradores do
Moza até 30 de Setembro de 2016,
quando o banco central, sob auspícios do governador Rogério Zandamela, um quadro moçambicano
talhado durante 28 anos no Fundo
Monetário Internacional (FMI), intervencionou o Moza.
Nesse dia de má memória para os
accionistas moçambicanos da instituição de crédito, o BM suspendeu todos os dirigentes do Moza,
impondo aquilo que considerou de
“medidas extraordinárias de saneamento para salvaguardar as condições normais de funcionamento do
sistema bancário”.
Em sua substituição, a direcção de
Rogério Zandamela nomeou um
Conselho de Administração provisório cheﬁado por João Figueiredo.
São no total oito administradores (o
nono renunciou do mandato antes
da intervenção do BM), quatro dos
quais eram executivos.
O SAVANA apurou que, depois de
na fase inicial, os membros da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal
terem sido notiﬁcados, desta feita e
até à data, não receberam qualquer
expediente sancionatório. O engenheiro Castigo Langa era o presidente da mesa da Assembleia Geral
e o Conselho Fiscal era presidido
pelo Novo Banco (accionista minoritário do Moza).
A lista dos membros do antigo
Conselho de Administração (CA)
sancionados inclui Prakash Ratilal,
na altura presidente do Conselho de
Administração (PCA) e Ibrahimo
Ibrahimo, então presidente da Comissão Executiva (PCA).
Outra ﬁgura do antigo elenco é
Tiago Valença, que desempenhava
as funções de administrador executivo, em representação do português
Novo Banco. Depois da suspensão,
Valença foi trabalhar para o Banco
Único.

A lista integra ainda Luís Magaço e
João Jorge, ambos administradores
executivos. Os administradores não
executivos atingidos pela medida
são Victor Guerra, Almeida Matos
e Paulo Ratilal.
Morais Pires (Novo Banco) era o
Vice-Presidente, mas tinha renunciado ao mandato em data anterior
a Setembro de 2016.
A acção do Banco de Moçambique
resultou de uma inspecção realizada
entre 17 de Outubro de 2014 e 27
de Fevereiro de 2015, que detectou
irregularidades como a não aprovação de políticas e procedimentos no
âmbito da actividade de gestão de
risco operacional.
O BM acusa os gestores de não
aprovação de políticas que norteassem e orientassem a gestão de risco
operacional e de violação do Regulamento da Lei Cambial, nomeadamente, em ordens de pagamento
externo executadas por conta da
empresa NBC Representações e da
Okanga Representações- Amazon
Marketing, Lda.
Depois de notiﬁcados, em ﬁnais do
ano passado, os visados interpuseram recurso, rejeitando as acusações.
Mas o BM reaﬁrmou, nos despachos
de 13 de Abril, que os antigos membros do Conselho de Administração
(CA) e não apenas da Comissão
Executiva (CE), são responsáveis
directos pelo alegado incumprimento de normas que terá empurrado o
Moza para o descalabro.
O Banco de Moçambique decidiu aplicar aos visados multas que
variam de 200 a 500 mil Meticais
e inibição do exercício de cargos
sociais e de funções de gestão em
instituições de crédito e sociedades
ﬁnanceiras no país, por períodos que
variam de dois a três anos.
O SAVANA apurou que nem todos
os membros do CA foram notiﬁcados e que o BM não conseguiu entregar todo o expediente na mesma
data.
Como parte das sanções, o Banco de
Moçambique refere que vai publicar
as penas em órgãos de comunicação
social, com os custos de publicidade
a recaírem sobre os visados.
As multas devem ser pagas numa

conta do BM, 15 dias depois de os
visados receberam as notiﬁcações.
Os sancionados têm também 15 dias
para recorrer para o Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo, mas só mediante o pagamento da multa correspondente que, no entanto, ﬁcará
sob caução.

Reacções
O SAVANA procurou ouvir a reacção dos visados pelas sanções do
BM. O PCA do Moza à data da intervenção do BM, por exemplo, diz
que vai respeitar a decisão do banco
que ajudou a ediﬁcar.
“Perante uma notiﬁcação contravencional, mesmo existindo uma opção
de recurso à via judicial, a minha
postura é a de cumprir com a deliberação do regulador”, respondeu
Prakash Ratilal.
Por sua vez, o antigo PCE do Moza
recusou-se a entrar em detalhes, mas
Ibrahimo não tem dúvidas de que
está a ser vítima duma injustiça.
“Não tenho reacção. É um processo
que está a correr, fui notiﬁcado ontem (terça-feira, dia 24) e tenho 15
dias para reﬂectir e reagir”, respondeu numa primeira fase.
Mas perante nossas insistências,
Ibrahimo disparou: “tenho cons-

ciência da injustiça que me está a
ser feita, mas estou de consciência
tranquila”.
Quem não quis comentar o caso foi
o então administrador executivo do
Moza, Luís Magaço, que nos recomendou a contactarmos o então presidente do banco.
Por seu turno, João Jorge disse que
nada tinha a prestar sobre o caso.
“Ainda temos 15 dias para reagir.
Para já não tenho declarações a prestar”, respondeu, de forma lacónica.
Contactado na hora do fecho desta
edição, Tiago Valença disse que não
tinha disponibilidade para responder
ao jornal, prometendo fazê-lo no dia
seguinte.
O SAVANA apurou que a maioria
dos membros do antigo CA já decidiu pagar a multa e não recorrer
das sanções aplicadas. Pelo menos
dois ex-administradores admitiram
recorrer das sanções impostas pelo
BM.
Eis na íntegra a reacção do antigo
PCA do Moza, Prakash Ratilal, ao
nosso Jornal.
O BM notificou-o sobre a decisão
relativa ao Processo Contravencional, aplicando sanções aos gestores
do Moza que estavam em exercício
em 2015.

Fui Vice-Governador e depois Governador do Banco de Moçambique
nos ﬁnais dos anos 70 e nos anos
80 do século passado. Passei grande parte da minha juventude na liderança de processos relacionados
com a ediﬁcação do Banco Central,
que na altura da independência não
existia. Na época, havia apenas uma
ﬁlial do Banco Nacional Ultramarino (BNU), cuja sede era em Lisboa e
que só tinha a função de emissor de
moeda e de banco comercial. Tudo o
resto teve de ser criado de raiz, após
a independência de Moçambique.
E, hoje, sob o efeito da liderança de
muitos governadores, aí está o Banco de Moçambique, uma instituição
que digniﬁca o nosso país.
Foram tempos difíceis, foi uma vivência muito intensa. O Banco de
Moçambique é assim, para mim,
uma instituição da qual me orgulho
e tenho profundo respeito.
O histórico da minha vida proﬁssional de 42 anos, quase sempre no
sector ﬁnanceiro, sem registo de
algum procedimento indevido ou
inapropriado, induz-me a adoptar,
nas condições actuais, uma postura
singular. Perante uma notiﬁcação
contravencional, mesmo existindo
uma opção de recurso à via judicial,
a minha postura é a de cumprir com
a deliberação do regulador.
Não receia efeitos na sua reputação?
Sempre agi com lisura e de boa-fé,
com isenção e no melhor das minhas
capacidades. Sempre respeitei as instituições.
E agora?
A vida continua! Apesar das diﬁculdades presentes, logo que seja
superada a crise de conﬁança dos
mercados, o país irá retomar o seu
crescimento assinalável assente nos
hidrocarbonetos, recursos minerais,
e muitos outros. Neste quadro, estou
a participar em vários projectos estruturantes para o país. E o trabalho
vai continuar.
Como disse, uma vez, um antigo primeiro-ministro de Portugal: “estarei
por aqui, andando por aí”.

As irregularidades em causa

D

e acordo com o processo
contravencional do BM,
a que o SAVANA teve
acesso, a inspecção realizada entre ﬁnais de 2014 e princípios de 2015 constatou incumprimento do dever de elaboração,
pelo Moza, de políticas, procedimentos, limites e indicadores
que norteassem e assistissem nas
actividades de gestão do risco
operacional.
Isto signiﬁca, segundo o BM,
que à data dos factos, a antiga
direcção do Moza não procedeu
à identiﬁcação e mensuração do
risco operacional, que são a base

da implementação de controlo de risco.
A inspecção detectou ainda o incumprimento do dever de aprovação, pelo
CA, de políticas que orientassem a
gestão de liquidez do Moza, a inexistência de limites internos e de indicadores especíﬁcos de alerta para aviso prévio de risco de liquidez, o que
propiciava ineﬁcácia no seu acompanhamento, bem como a inexistência
de um plano de contingência que
orientasse a gestão, face à situação de
escassez de liquidez.
O BM fundamenta ainda os processos contravencionais com a exposição
do Moza ao risco de compliance devi-

do a outras várias irregularidades,
nomeadamente, a falta de aprovação de normativos de gestão do
risco de compliance, a inexistência
de política que regesse a gestão de
conﬂito de interesses, a falta de
ﬁscalização das práticas de gestão
desse risco, cabendo à Comissão
Executiva a deﬁnição, execução e
controlo das políticas referentes a
este risco, a falta de implementação das recomendações do BM,
resultantes da inspecção anterior,
bem como a inobservância do estabelecido na alínea b), do n° 4, do
artigo 20, do Regulamento da Lei

Continua na pág. 4
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PGR vai ao parlamento e não diz nada sobre Dívidas Ocultas

Buchili atrela-se ao discurso de Nyusi

A

Procuradora Geral da República (PGR), Beatriz
Buchili, foi ao Parlamento,
nesta quarta e quinta-feira,
para apresentar o seu informe anual
sobre o estado da justiça.
Como era de antecipar, o informe
não passou de um relatório oco. O
documento passou à margem dos
factos que mais chocaram o país
como é o caso de assassinatos, raptos
e perseguição de cidadãos com pensamento não alinhado ao Governo,
grande corrupção e dívidas ocultas.
Aliás, sobre as dívidas ocultas, Buchili “cabulou” o discurso que o PR
proferiu, semana passada, em Londres, Grã-Bretanha, segundo o qual
a responsabilidade deve ser partilhada com os credores. No seu informe,
Buchili só mudou o vocabulário,
referindo que, a ter havido desvios,
os mesmos só terão sido praticados
a partir de instituições estrangeiras e
não internamente.
Mais uma vez, o informe de Buchili
veio provar o discurso de que, embora a Constituição moçambicana
preconize, sob ponto de vista formal,
a separação nítida de poderes, em
termos concretos, estes princípios
continuam um verdadeiro mito.
O conteúdo do informe da PGR
deixou claro o controlo do poder político sobre as instituições de administração da justiça.
Numa sessão dedicada à apresentação do informe anual sobre o estado
geral da justiça, a PGR disse ao país,
através da Assembleia da República
(AR), que a não publicação na íntegra do relatório de auditoria sobre
as dívidas ocultas deveu-se ao facto
do mesmo conter informações ainda
não conclusivas e que carecem de seguimento.
Entende Buchili que a publicação
precipitada dessas informações pode
prejudicar o rumo das investigações
ainda em curso.
A este facto, a PGR associou também o risco de violação dos princípios constitucionais do segredo de
justiça e da presunção de inocência,
numa altura em que já passam três
anos desde a abertura do processo.
A não publicação na íntegra do re-

No seu entender, toda a informação
relevante para seguimento dos valores e aferir eventuais desvios só poderá ser reunida com a colaboração
das autoridades estrangeiras dos países com que os valores tiveram contacto, como destino ou mero trânsito.
Passados três anos após a abertura
deste processo, a PGR continua a
reiterar determinação de tudo fazer
para o esclarecimento dos factos e
consequente responsabilização.

Casos em aberto
Buchilli mais uma vez com um informe cheio de nada

latório de auditoria tem levantado
muitos questionamentos, uma vez
que os termos de referência estabelecidos com o ﬁnanciador (Suécia) e o
FMI determinam que o documento
deveria ser tornado público 90 dias
depois da sua entrega formal, que foi
a 24 de Junho de 2017.
Há escassos dois meses para fechar
um ano após a produção do relatório,
o processo ainda não tem arguidos
constituídos, o que tem indignado a
esmagadora maioria dos moçambicanos.
Sem trazer nada de novo, Buchilli
retomou o velho discurso de manifestação de inércia, referindo que da
apreciação feita à matéria, sustentada pelo cruzamento de informações
existentes nos relatórios de auditoria
e da Comissão Parlamentar de Inquérito foram apurados factos que
indiciam a prática de actos susceptíveis de consubstanciar infracções
ﬁnanceira.
Em seguida, o processo foi submetido ao Tribunal Administrativo com
vista a desencadear a responsabilização dos gestores públicos intervenientes na celebração e gestão dos
contratos de ﬁnanciamento e de fornecimento de bens e de prestação de
serviços.
Perante várias críticas em torno da
submissão deste expediente ao TA,
por se entender que há matéria suﬁciente para que o processo siga ao
tribunal, a PGR fundamentou que
“este procedimento funda-se na
disposição do nr 2 do artigo 228 da
CRM, segundo o qual, a ﬁscalização
da legalidade das despesas públicas e

a respectiva efectivação da responsabilidade por infracção ﬁnanceira
cabem ao Tribunal Administrativo”,
explicou.
Dentre as infracções constatadas,
apontou a emissão de garantias, na
modalidade dos avales que permitiram a contratação das dívidas sem
o consentimento da AR, violando a
CRM e acordos internacionais entre
o Estado e o FMI. Citou a selecção
dos bancos e a contratação de empresas fornecedoras de bens e serviços,
sem a devida observância e respeito
pelas normas de procurement vigentes
no país; a execução dos actos e contratos sem a submissão à ﬁscalização
prévia e obrigatória do TA.
“Gostaríamos de deixar claro que o
desencadeamento do processo de
responsabilização por infracções ﬁnanceiras junto do Tribunal Administrativo é independente da responsabilização criminal e outros”, frisou
Buchilli.
Acrescentou que era nessa perspectiva que prosseguia a instrução
preparatória para o esclarecimento
e responsabilização por factos de
natureza criminal, que conta com a
cooperação internacional de modo a
aceder a informações relevantes sob
domínio de jurisdições de outros
países.
“Tendo sido todos os valores dos
empréstimos transferidos dos bancos credores, situados no estrangeiro,
para as empresas fornecedoras de
bens e serviços, igualmente situadas
no estrangeiro, a ter havido desvios,
estes terão sido praticados a partir
daquelas instituições”, sentenciou a
PGR.

aí. Incluem a exposição do Moza ao
risco de taxa de juro decorrente da
inexistência de políticas aprovadas
pelo CA, que orientassem a gestão
deste risco e inexistência duma política formal de pricing dos produtos,
quer de crédito, quer de depósito.
Detectaram ainda a exposição do
Moza ao risco da taxa de câmbio
decorrente da inexistência de políticas especíﬁcas aprovadas pelo CA
que norteassem a gestão deste risco,
a exposição do Moza ao risco de tecnologias de informação decorrente da
inexistência de políticas especíﬁcas
aprovadas pelo CA que norteassem
a gestão deste risco, a exposição do
Moza ao risco de reputação decorrente da ausência de políticas aprovadas
pelo CA que norteassem a gestão
deste risco, bem como a falta de ﬁscalização de práticas de gestão deste

risco pelo CA.
“Estes factos violam o estabelecido
no Aviso n° 4/GBM/2013, de 18 de
Setembro, que estabelece as Directrizes de Gestão de Risco (DGR),
o Regulamento da Lei Cambial, o
artigo vigésimo dos estatutos da sociedade e constituem contravenções
puníveis nos termos dos artigos 106 e
107 da Lei n° 15/99, de 1 de Novembro, com actualizações feitas pela Lei
n° 9/2004, de 21 de Julho”, lê-se no
processo contravencional ° 18/DSP/
DIIC/SÃO/2017, assinado pelo director de supervisão bancária no BM,
Pinto Fulane.

O informe da PGR destaca-se por
não apresentar avanços relativos a
muitos casos criminais que sucedem no país, sendo que a maioria
continua em instrução preparatória.
Dentre eles, o assassinato do antigo edil do Conselho Municipal de
Nampula, Mahamudo Amurane,
cujo processo contra desconhecidos
encontra-se em instrução preparatória. O mesmo sucede com o caso
de torturas inﬂigidas aos garimpeiros
por agentes da PRM e seguranças da
empresa Montepuez Ruby Mining,
na província de Cabo Delgado. Outro processo que se encontra em instrução preparatória, com a diferença
de já ter 133 arguidos em prisão preventiva, dos quais 32 estrangeiros de
nacionalidade tanzaniana, está relacionado com ataques perpetrados ao
comando distrital do Posto Policial
de Awasse, no distrito de Mocímboa
de Praia, tendo depois se alastrado
para os vizinhos distritos de Palma e
Nangande.

Só subterfúgios
A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) manifestou a sua indignação com o informe da PGR,
apontando que só a queda do regime
pode contribuir para o desfecho do
caso.
Segundo Silvério Ronguane, deputado daquela formação política, não
se explica que passado tanto tempo
após a abertura daquele processo nem
água vai e nem água vem. Isto porque
vários relatórios e documentos provenientes de instituições nacionais e
internacionais deram entrada no seu
gabinete arrolando as infracções inﬂigidas, mas até agora não há argui-

dos, muito menos detidos.
“Os jornais que são conhecidos
como a voz do povo ﬁzeram tudo o
que devia ser feito para incentivar a
digníssima procuradora a agir, mas
em vão, pelo contrário estes homens
e mulheres de bem, de tanto não ter
quem os defenda, começaram a ser
perseguidos, ameaçados e torturados
e dela nem uma palavra de conforto
se ouviu, muito menos acções concretas para esclarecer, prender, julgar,
condenar e punir tais foras de lei,
nada, apenas sorrisos e boa disposição”, disse.
Ronguane acrescentou que a remessa
do processo sobre as dívidas ocultas
ao Tribunal Administrativo faz parte
de um conjunto de manobras dilatórias e subterfúgios para que o caso
não tenha o devido desfecho.

Perpetuar sofrimento do povo
Para a bancada parlamentar da Renamo, o retardar do desfecho do caso
mostra a insensibilidade da PGR
face ao sofrimento do povo moçambicano que sente na pele as consequências das dívidas ocultas.
Os deputados da Renamo apontaram como algumas das consequências a falta de medicamentos nos
hospitais, crianças que estudam ao
relento, alto custo de vida entre outras diﬁculdades.
Saimone Macuane disse que é chegada a hora da PGR se aproximar ao
povo e fazer justiça. Criticou o informe por ter dedicado muito tempo
a lamentações dos magistrados que
reclamam a melhoria de condições,
mas que em contra partida há muitos processos que vegetam nos seus
gabinetes.

Não demore com o desfecho
Enquanto isso, a bancada parlamentar da Frelimo, através de António
José Amélia, apelou também para
que a PGR não demore com o desfecho do processo, alegando que o
executivo está comprometido em
combater práticas lesivas ao Estado.
Manifestou preocupação com os altos de níveis de corrupção no país
que na maioria dos casos envolvem
funcionários do Estado, tendo apelado a um combate enérgico.

Continua na pág. 4
Cambial, sobre a realização
de operações de pagamento antecipado apenas nas situações em
que exista uma sólida relação da
conﬁança entre o banco e o importador.
“A título de exemplo, em 28 de
Abril de 2014, a NBC Representações efectuou a OPE n°
10823497OPE/2014, com uma
transferência no valor de ZAR
(Rand) 6.756.465, 48, mesmo
sem ter regularizado a documentação referente à OPE n°
7131612OPE/2013, datada de
18 de Novembro de 2013: Okanga Representações; Amazon Narketing, Lda” lê-se no processo
contravencional.
Mas as “irregularidades passíveis
de punição”, detectadas pela supervisão do BM, não param por

Contravenções graves
A Lei n° 15/99, de 1 de Novembro,
actualizada pela Lei n° 9/2004, de 21
de Julho, alegadamente atropelada
pelos antigos dirigentes do Moza, é

a lei que regula o estabelecimento e
o exercício da actividade das instituições de crédito e das Sociedades Financeiras em Moçambique.
No seu artigo 106, a Lei actualizada
em 2004, refere-se a infracções tidas
como contravenções gerais, que são
puníveis com multa de 10 a 100 milhões de Meticais ou de 40 a 400milhões de Meticais, consoante seja
aplicada a pessoa singular ou colectiva, respectivamente.
Já no artigo 107, a Lei actualizada
refere-se a infracções que constituem
contravenções especialmente graves,
que são puníveis com multa de 20 a
200 milhões de meticais quando se
trate de pessoas singulares ou de 100
a 1000 milhões de Meticais, quando
se trate de pessoas colectivas.
É no artigo 107, sobre contravenções
especialmente graves, que consta o

grosso das irregularidades detectadas pela supervisão do BM na
antiga direcção do Moza.
Tais irregularidades incluem a
prática, pelos detentores de participações qualiﬁcadas, de actos
que impeçam ou diﬁcultem de
forma grave, uma gestão sã e prudente da entidade em causa; de
infracções às normas sobre conﬂitos de interesses; a omissão da
comunicação imediata ao BM da
impossibilidade de cumprimento
de obrigações em que se encontre ou corra risco de se encontrar,
bem como a comunicação desta
impossibilidade com omissão das
informações requeridas pela lei,
incluindo o não cumprimento
de determinações do BM ditadas
especiﬁcamente para o caso individualmente considerado.
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Selagem de bebidas alcoólicas

Cerveja amarga relações entre AT e APIBA
Raul Senda

E

stá instalado um ambiente de cortar à faca entre os
produtores e importadores de bebidas alcoólicas,
representados pela Associação
dos Produtores e Importadores
de Bebidas Alcoólicas (APIBA)
e o governo, através da Autoridade Tributária de Moçambique
(AT).
As desavenças giram em torno
da selagem das bebidas alcoólicas, sobretudo a cerveja e outras
bebidas de consumo imediato,
denominadas RTDs. Na óptica
da APIBA, a selagem de cervejas, em vez de beneﬁciar o Estado, vai criar enormes prejuízos
quer para as companhias bem
como para o próprio executivo.
Por seu turno, a AT diz que tudo
não passa de artimanhas das cervejeiras para contornar a ﬁscalização.
Com vista a garantir maior arrecadação de receitas para o Estado
e eliminar a evasão ﬁscal, através
do controlo do contrabando de
bebidas alcoólicas nas fronteiras
do país, o governo aprovou, em
Agosto de 2016, o Diploma Ministerial 59/2016, um dispositivo
legal que estabelece os procedimentos para a selagem.
No entender do executivo, o
diploma visa, ainda, garantir
o aumento de contribuintes e
pagamento indiscriminado de
impostos de consumo especíﬁco para além de garantir ao
consumidor segurança quanto à
origem do produto e combater a
contrafacção.
Na manhã desta quarta-feira, 25,
os membros da APIBA convocaram uma conferência de imprensa, na cidade de Maputo, para explicar que a selagem das cervejas
e outras bebidas de pronto consumo vai reduzir a sua contribuição nos impostos de oito biliões
para cinco biliões de meticais.
Esta queda deverá derivar do aumento de custos para operadores
formais, do volume de produção
devido à redução da velocidade das máquinas, da queda da
oferta de variedade de produtos
ao consumidor, queda dos índices de inovação por parte dos
produtores e importadores para
além de criar um ambiente que
estimule o crescimento de produção informal de bebidas, o que
vai impedir a geração de rendimentos ao Estado e perigar a
saúde pública.
A decisão de selar bebidas alcoólicas e tabaco foi tomada
pelo executivo moçambicano em
Agosto de 2016, mas o início da
implementação do projecto esta-
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va aprazado para Maio de 2017.
Porém, devido à pressão exercida
pelos comerciantes informais às
autoridades, a implementação foi
adiada para Julho de 2017.
Este adiamento, segundo informações em poder do SAVANA,
terá, até certa altura, prejudicado
as empresas cumpridoras, na medida em que já tinham de arcar
com os custos de selos, enquanto
o mercado ainda tinha produtos
que não haviam passado por esse
crivo.
No caso da Cervejas de Moçambique (CDM), segundo Hugo
Gomes, administrador delegado,
a empresa tem uma capacidade
instalada para o enchimento de
60 mil garrafas não retornáveis,
45 mil garrafas retornáveis, 90
mil latas e mil barris por hora.
A velocidade imprimida pelas máquinas para atingir essas
quantidades é tão alta de tal forma que, de todas as tecnologias
de selagem até agora ensaiadas,
nenhuma consegue responder à
demanda.
Isto é, a tecnologia disponível
em termos de selagem vai até 40
mil unidades por hora no caso de
latas.
Nessa linha, ao se implementar o
sistema de selagem das cervejas,
a CDM será obrigada a reduzir
a sua produção em cerca de 40%.
Ademais, 95% de cervejas e outras bebidas de consumo imediato são comercializadas em
Moçambique através do sector
formal e apenas 5% é que totaliza a fuga ao ﬁsco, pelo que a
introdução desse sistema irá trazer mais desvantagens que vantagens.
Para além de custos operacionais,
a APIBA levanta a questão de
gastos não previstos.
No caso da produção das cervejas, a APIBA refere que a introdução de selos nas cervejas e
outras bebidas de consumo terá
custos totais na ordem de 65
milhões de dólares para além de
diminuir os níveis de colecta de
impostos.
Aqui, também se arrola o custo ao

consumidor, visto que o elevado
custo operativo e de investimento na selagem implicaria necessariamente um forte incremento
de preço de cerveja e RTDs ao
consumidor e, consequentemente, redução de volumes de venda
bem como da mão-de-obra das
empresas e muitas delas seriam
obrigadas a repensar o seu modelo operativo.
Acrescenta que os interesses do
governo chocam com a realidade mundial, na medida em que,
dos 195 países que fazem parte
do globo terrestre, apenas cinco fazem a selagem das cervejas
mormente: Turquia, Marrocos,
Albânia, Geórgia e Índia.
Perante os factos acima arrolados, a APIBA diz que o sector
das cervejas e RTDs não é a favor da selagem, para além de que
nenhuma solução técnica viável
foi ainda proposta que acomode
a realidade do ambiente de produção.
A APIBA sublinha que a concessionária que está desenvolvendo o sistema de teste ainda
não conseguiu provar a sua eﬁciência para além de que não tem
nenhum exemplo de trabalho
global que possa demonstrar sua
capacidade técnica neste processo.
Recorde-se que a associação foi
criada em 2017 e integra empresas como Tropigalia, CDM,
Pernod Ricard Moçambique,
Heineken Moçambique, Diageo Marracuene, Socimpex, HJS,
Comercial Portuguesa, Cicoti,
Mercury Comercial, MEGA,
Super Bock, Distell e Mozamvini.

Vinhos e bebidas
espirituosas
Se na componente cervejeira a
selagem não é relevante, segundo os produtores, no capítulo das
bebidas espirituosas e vinhos, os
produtores e importadores entendem que a medida é bem vinda, contudo, lamentam a forma
como está a ser implementada.
Avaliando os quatro meses após
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a introdução do selo sobre vinhos
e bebidas espirituosas, a APIBA
refere que o processo não está
a decorrer de forma adequada,
sendo caracterizado por enormes
diﬁculdades.
Fala de questões organizacionais
e de fragilidades de controlo,
apontando como exemplo o facto
da entrada de produtos importados, mas com o selo doméstico,
o que mantém uma diferença de
preço signiﬁcativa entre sector
formal e informal.
Sublinha que as empresas foram
obrigadas a fazer investimentos
avultados para cumprir com o
regulamento, porém, esses investimentos acresceram os custos do
produto e o poder de compra reduziu, o que, por sua vez, afectou
as vendas.
Uma das fragilidades do selo
apontadas pela APIBA é o facto do scan do selo não permitir
reconhecer a origem ou o produto ao qual é associado. Isto é,
o custo do selo depende do tipo
de bebida. Porém, no estágio em
que as coisas se encontram, não
há possibilidade das autoridades
tributárias distinguirem se o selo
estampado na bebida pertence
ou não àquela.
Diz a APIBA que, no actual
contexto, no sector informal, o
mesmo selo é utilizado em várias
garrafas, prejudicando o sector
formal que tudo faz para cumprir
com a lei.

Manobras dilatórias
Por sua vez, Miguel Nhane,
coordenador geral do projecto de
Selagem de bebidas na AT, disse
à imprensa que a proposta de selagem de bebidas alcoólicas e tabaco surge em meados de 2014.
Contudo, a pedido de produtores
e importadores, que precisavam
de mais tempo para se organizarem, a implementação desta
decisão foi adiada.
Em Agosto de 2016 a ideia foi
retomada com aprovação do regulamento de selagem cuja materialização só se efectivou em
Julho de 2017.

Contudo, só o sector de bebidas
espirituosas e vinhos é que foi
abrangido, na medida em que os
produtores de cervejas pediram
mais tempo.
De acordo com Nhane, os produtores e importadores de cervejas alegaram que a introdução
daquela medida iria comprometer a sua produção.
“Ficámos sensíveis e adiamos a
entrada em vigor do regulamento e junto com as companhias
procurámos soluções mais benéﬁcas para as duas partes, visto
que o objectivo do governo não
é prejudicar as empresas, mas
combater o contrabando”, disse.
Miguel Nhane referiu que a AT
chegou ao entendimento com
as empresas de que, ao nível das
cervejas, devia-se introduzir selo
digital.
A escolha deste tipo de selo
deveu-se ao facto de ser complementar aos níveis de produção
das cervejeiras nacionais para
além de não ser muito oneroso.
Sublinhou que, neste momento,
a empresa responsável pela selagem está já a trabalhar no selo
digital, depois seguirá a fase de
testagem e as previsões indicam
que até 30 de Junho vai iniciar o
processo de selagem de cervejas.
“A posição dos nossos parceiros
da APIBA não é justa. Partilhamos todos os passos que damos
em volta do processo com as empresas. Tudo resulta de consensos
entre as partes. Agora, o que eles
querem é não serem ﬁscalizados,
mas aí estão enganados porque o
governo quer controlar os níveis
de fuga ao ﬁsco e incrementar
receitas”, disse, acrescentando
que tudo não passa de manobras
dilatórias para atrasar o processo.
Miguel Nhane referiu que, desde
que a medida foi implementada,
há sinais positivos e os níveis de
colecta de impostos está a subir.
Sobre a fragilidade das condições de segurança dos selos, o
representante da AT reconheceu
os erros e referiu que já estão a
ser tomadas medidas com vista a
contornar a situação.
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COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
A BOLSA DE MERCADORIAS DE MOÇAMBIQUE
(BMM) informa a todas entidades públicas e privadas,
camponeses e comerciantes individuais, associações de
camponeses e o público em geral que possui uma lista de
parceiros interessados em adquirir os seguintes produtos
agrícolas:
1. MILHO
2. SOJA
3. GERGELIM
4. FEIJÃO MANTEIGA
5. FEIJÃO CATARINA
6. FEIJÃO BOER
Neste contexto, todos aqueles que tiverem os produtos
acima descritos em quantidades iguais ou superiores a
50 TONELADAS, que pretendam vender, poderão entrar
em contacto com a BMM através dos seguintes contactos:
Telefone: +258 84 4405665 ou pelo +258 84 6174249 Direcção de Negócios, Estudos e Estatística.
Email geral: nmanjate@bmm.co.mz
cmassingue@bmm.co.mz
bmmcompras@gmail.com
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Que Caminhos para a Descentralização em Moçambique?
Subsídios para Debate
A descentralização territorial ganhou enorme relevância para vários países nos
últimos anos, principalmente para os que têm sociedades mais heterogéneas e
mais complexas. Nesses casos, as decisões sobre o processo de descentralização
tornaram-se estratégicas para a estabilidade política nacional, para o desenvolvimento económico e social e para a construção de uma democracia efectiva.
Moçambique encontra-se nessa situação actualmente e precisa de entender como
lidar com os desafios da descentralização. Embora o tema já esteja na agenda do
país desde, pelo menos, o início dos anos 1990, foi o regresso do conflito armado,
entre 2013 e 2016, que o trouxe de volta, colocando-o no centro da agenda política nacional.
Foi para resolver esse problema que se criou a Comissão de Descentralização para
a negociação de uma paz sustentável. No dia 7 de Fevereiro de 2018, o presidente
Filipe Nyusi, da Frelimo, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinaram um
acordo sobre o processo de descentralização, ainda a ser discutido pela Assembleia
da República. Nessa proposta, os líderes dos dois maiores partidos políticos do
país buscam solucionar os problemas inerentes ao modelo de descentralização
“bifurcada”, que permite distintas formas de governação nas localidades, com diferentes graus de autonomia política, fiscal e administrativa nas autarquias e nos
órgãos locais de Estado (Weimer e Carrilho, 2017).
Com o objectivo de contribuir para a reforma política de descentralização em
Moçambique, este texto traz um debate que sai da falsa dicotomia federalismo
versus unitarismo, muito presente no debate moçambicano. Pois, o texto mostra
que é preciso não só se fortalecer o processo de descentralização política, como
também se reforçar as relações intergovernamentais, para que haja a efectiva devolução e delegação de poderes e recursos aos demais níveis subnacionais, sem
afectar a integração nacional e o combate à desigualdade territorial.
A partir de um desk-study sobre a literatura relacionada com a problemática da
descentralização na esfera internacional e doméstica, e, simultaneamente, a realização de 16 entrevistas semiestruturadas com lideranças, nas cidades de Maputo,
Beira e Nampula, durante o mês de Julho de 2017, este trabalho propõe caminhos
que procuram repensar o processo de descentralização em Moçambique.
Para tanto, em primeiro lugar o trabalho apresenta uma síntese do debate teórico
sobre a descentralização, com base nas experiências internacionais bem-sucedidas
em outros Estados nacionais. Depois, analisa-se o processo de descentralização
em Moçambique, destacando os principais desafios do modelo actual. Ao final,
são propostos três possíveis caminhos para a descentralização, destacando que independentemente do percurso escolhido, existe a necessidade de se implementar,
pelo menos, três mecanismos: – Comissão Intergovernamental Cooperativa, Programa de Capacitação em Gestão Pública e Comissões Eleitorais Independentes.
Serão esses instrumentos institucionais que poderão garantir, ao longo do tempo,
tanto a melhoria das relações intergovernamentais, como o aprofundamento da
delegação e devolução aos governos subnacionais.
Descentralização no mundo
A proposta de descentralização tem, nas origens, íntima ligação com o federalismo. Entretanto, cada vez mais essa relação deixa de ser exclusiva e o processo descentralizador vincula-se à necessidade de melhorar as relações intergovernamentais em países nos quais há demandas por autonomia local (Elazar, 1987; 1994).
Vários países nos quais há importantes complexidades e diversidades no plano
territorial vêm adoptando modelos descentralizadores para aperfeiçoar a governação. Na verdade, como o número de nações constitucionalmente federativas não
chega a 30, num universo de 194 países no mundo, a maioria dos casos que têm
usado mecanismos com teor descentralizante advém de estruturas institucionais
não-federais, com escalas variadas de unitarismo.
Este fenómeno da descentralização em diferentes países tem sido acompanhado
pela questão da intergovernamentalidade, destacada por autores como Agranoff
(1994) e Wright (1988). Na verdade, a experiência contemporânea de construção
político-territorial atrela um conceito ao outro, uma vez que ambos se retroalimentam para dar conta de heterogeneidades e diversidades territoriais.
Observando a experiência internacional contemporânea, é possível destacar quais
são os principais desafios do processo descentralizador, quase sempre atrelado a
arranjos intergovernamentais, tal como se segue:
1) É preciso construir um pacto fiscal que garanta, ao mesmo tempo, os recursos
necessários aos governos subnacionais e uma política de transferências para combater as desigualdades regionais;
2)O sucesso da descentralização só é alcançado quando são criadas capacidades
de gestão no plano local. A fragilidade administrativa dos entes territoriais é um

obstáculo para que realizem as suas funções de garantia dos direitos dos cidadãos
através de políticas públicas e serviços públicos;
3)A delegação e a devolução de poderes de âmbito local não garantem, por si sós,
a democratização e o aumento da participação dos cidadãos. Por isso, é necessário
criar instituições que favoreçam o controlo do Estado pela sociedade;
4)A descentralização deve ser feita com todos os cuidados institucionais para se
evitar tanto a excessiva fragmentação política como o aumento das desigualdades regionais. O processo de descentralização pode – e deve ser – um reforço dum
processo de aperfeiçoamento democrático da unidade nacional;
5)O coração das transformações descentralizadoras é o fortalecimento da intergovernamentalidade. Para seguir neste caminho, é fundamental incentivar a cultura da parceria e da negociação entre os níveis de governo; criar arenas institucionalizadas de diálogo e, por vezes, de decisão conjunta entre os entes territoriais;
montar estruturas e programas no Governo Central que sejam capazes de induzir
melhorias nos governos locais. De todo o modo, o desenho intergovernamental
precisa de ser pactuado constantemente, de forma transparente e com uma visão
temporal (curto, médio e longo prazo) capaz de definir passos e cronogramas.
As lições da experiência internacional, aqui brevemente sintetizadas com a finalidade de ressaltar os pontos principais, devem servir como um dos guias da experiência de reforma descentralizadora em Moçambique, com as devidas adaptações
para a realidade do país. O processo de descentralização, se bem construído em
território moçambicano, pode ser um passo para reforçar os laços de todo o país,
gerando uma nova pactuação. A reconciliação que virá com a paz depende da
construção de uma democracia mais estável, e a descentralização, caso se oriente
pela intergovernamentalidade, poderá ser uma das peças-chave desse caminho
que leva ao desenvolvimento e à unidade nacional.
Desafios da Descentralização em Moçambique
A descentralização em Moçambique tem sido um tema central na agenda política para uma paz sustentável desde o fim da guerra civil nos anos 1990 (Hanlon,
2010). No entanto, o desenho institucional actual apresenta diversos desafios para
a consolidação da democracia nos planos local e nacional, embora o esforço descentralizador tenha alcançado alguns resultados positivos, pois foi dele que nasceu
a única forma, até agora, de alternância no poder e de pluralismo político, gerando, ainda que de forma limitada, um grau de participação no plano local para além
dos partidos políticos tradicionais.
Hoje, a maioria dos desafios da descentralização em Moçambique está relacionada com o chamado modelo institucional “bifurcado”, estabelecido pela legislação 2/97 e 8/2003, que determina dois tipos de governação local (Borowczak e
Weimer, 2012; Weimer e Carrilho, 2017). Por um lado, o quadro normativo das
autarquias locais, estabelecido pela Lei 2/1997, confere aos 53 municípios1 um
nível significativo de autonomia administrativa, fiscal e patrimonial, com eleições
directas aos seus órgãos executivo (Presidente do Conselho Municipal) e legislativo (Assembleia Municipal). Enquanto, por outro lado, a legislação, subscrita na
Lei 8/2003, limita drasticamente a autonomia política e fiscal dos Órgãos Locais
de Estado (OLEs), ao determinar que seus representantes políticos sejam directamente indicados pelo poder central, nos cinco níveis subnacionais2 - províncias,
distritos, postos administrativos, localidades e povoações – com excepção daqueles eleitos na Assembleia Provincial.
De forma geral, este sistema de dupla governação estabelece os seguintes desafios
no processo de descentralização em Moçambique:
1.Baixa participação dos cidadãos no processo de governação.
Embora nas autarquias haja a possibilidade de os cidadãos exercerem o direito ao
voto, nota-se que ainda há nessas eleições um alto nível de abstenção (Brito, 2008;
2011; 2016; Nuvunga, 2013; 2012). Já nos OLEs, em particular, a participação
dos cidadãos está aquém do esperado por dois motivos: i. a falta de identificação
da população com o governador ou administrador indicado pelo governo central
impulsionada, muitas vezes, pela falta de elo pessoal e profissional com a circunscrição de sua responsabilidade; ii. a não efectividade dos recém-criados Conselhos
Consultivos devido à própria composição dos mesmos que acabam por reforçar o
partido no poder (Forquilha e Orre, 2012; Pereira, 2011).
2. Capacidade administrativa e tributária limitada
No caso das autarquias locais, que possuem os mecanismos legais para expandir a
arrecadação através da cobrança de diversos impostos3 , Weimer e Carrilho (2017)
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apontam que esses instrumentos são subutilizados devido à baixa capacidade técnica local e
a centralização de cobranças em órgãos centrais, tais como: Autoridade Tributária de Moçambique, Conservatória de Registo e Notariado e Serviços Públicos de Cadastros.
Já em termos de exercício de funções e competências administrativas, as autarquias locais,
com a excepção de Maputo, ainda estão restritas à provisão de recursos básicos, como saneamento e limpeza (Cistac, 2012; Rocha e Gonçalves, 2015). Essa limitação na transferência de competências para as autarquias mantém-se não pela falta de interesse político
das mesmas4, mas pelo facto de o governo central alegar que há uma carência de capacidades técnicas e financeiras na esfera local, embora esse mesmo governo não estabeleça os
instrumentos necessários para aprimorar tais capacidades, inclusive limitando em 1,5% a
transferência de recursos financeiros da esfera central para a esfera autárquica.
Em relação aos OLEs, há uma escassez de mecanismos de geração de receitas próprias. O
resultado disso é uma alta dependência dos recursos financeiros vindos do Governo Central
para a execução das funções e competências em diversos sectores: saúde, educação, saneamento, entre outros (Weimer e Carrilho, 2017). A desconcentração das funções e competências para OLEs é maior do que aquela que existe actualmente no quadro das autarquias
locais. No entanto, a análise dos recursos transferidos pelo governo central às províncias e
distritos mostra que as despesas para o funcionamento dessas estruturas organizativas tendem a superar as despesas em investimentos, que se mantém fortemente concentrados no
nível central. Além disso, não existem mecanismos efectivos para resolver as desigualdades
regionais dos OLEs, uma vez que as relações intergovernamentais em Moçambique são
marcadas por um jogo não cooperativo entre os actores políticos, no qual o Governo Central não realiza a distribuição dos recursos financeiros em termos per capita, mas em termos
de alinhamento político (REOE, 2016).
3.Baixa Qualidade na prestação dos serviços públicos
A dependência financeira maioritariamente do Governo Central, devido à baixa transferência de recursos pelos doadores internacionais e a carência de mecanismos de autonomia
fiscal, tem impacto directo na prestação dos serviços públicos5 oferecidos pelas autarquias e
OLEs (Forquilha, 2015). Soma-se a isso a persistência de padrões patrimoniais de selecção
e de ocupação de postos públicos nos governos subnacionais e a desigualdade na distribuição do capital humano pelo território moçambicano e conclui-se que sem uma completa
universalização e profissionalização dos cargos públicos, no sentido weberiano do termo, a
questão da prestação do serviço público não pode ser solucionada.
4. Competição por recursos financeiros e protagonismo administrativo e político
Há uma dificuldade constante na descentralização moçambicana gerada pelo jogo da competição. Em ambos os modelos de governação não há os mecanismos de cooperação intergovernamental, bem como regras e arenas claras de debate entre os entes subnacionais. A
postura de indutor da descentralização por parte do Governo Central, o respeito à diversidade e uma proposta de desenvolvimento nacional que agregue a todos são os elementos
que deveriam guiar as relações intergovernamentais e, consequentemente, a descentralização em Moçambique.
Os desafios institucionais e políticos do modelo de descentralização adoptado por Moçambique foram resumidos aqui, para que se possa propor um modelo que procure equacionar
tais problemas. Seguindo essa linha de raciocínio, são propostos a seguir alguns caminhos
possíveis para o processo de descentralização em Moçambique
Caminhos para Descentralização
A reforma política sugerida por este texto é construída de uma maneira que permite a
escolha de três diferentes caminhos para o processo de descentralização. A ideia de proporcionar diferentes alternativas, levando em consideração a questão do gradualismo, tem em
vista destacar algo que não estava no debate moçambicano até agora: o fortalecimento da
intergovernamentalidade.
O Quadro 1, abaixo, apresenta de forma geral os três caminhos e propõe como eixo comum
as seguintes reformas de base: a criação de uma comissão independente de designação dos
distritos e outra para a monitoria das eleições locais (autárquicas e provinciais); o estabelecimento de um órgão independente de coordenação do arranjo intergovernamental; e a
implementação de um programa nacional de capacitação em gestão pública nas localidades.
Quadro 1: Proposta da Reforma de Descentralização
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Fonte: Elaboração própria.
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Em relação às reformas de base, a primeira, ligada à criação
de comissões independentes, procura solucionar duas fragilidades do sistema político actual: a existência de dois tipos de
governação (autarquias e distritos) num mesmo território e a
monitoria das eleições locais. Para a construção dessas comissões, a proposta aponta para a necessidade de participação
dos partidos, de membros dos governos e de uma colaboração directa dos doadores internacionais e das organizações da
sociedade civil, com representação em ambas as comissões.
A segunda reforma de base, que estabelece um órgão independente para estruturar o arranjo intergovernamental de
cooperação YLVD LGHQWLÀFDU H DMXVWDU RV GHVHTXLOtEULRV QDV
transferências de recursos aos diferentes entes subnacionais,
repensar a divisão de responsabilidades na provisão dos serviços públicos e criar mecanismos de cooperação vertical, entre: a) Governo Central, Província e Autarquia, b) Central e
Província, c) Central e Autarquia e d) Província e Autarquia.
Além disso, podem ser pensados mecanismos de cooperação
multinível que estimulem a interacção na produção de políticas públicas entre governo, agências internacionais, organizações da sociedade civil, fundações comerciais, entre outros.
Juntar o governo, os partidos, a sociedade e os organismos de
cooperação é essencial para fazer com que a reforma da desFHQWUDOL]DomRGrFHUWRHVHMDOHJtWLPD
Essa reforma de base não é uma tarefa simples, com grandes
GHVDÀRV GH LPSOHPHQWDomR H SRUWDQWR HVSHUDVH TXH SDUD
cada política pública sectorial se envolva nesse órgão para
DMXVWDUDUHSDUWLomRGHFRPSHWrQFLDVHDDUWLFXODomRHQWUHRV
entes subnacionais.
Por último, a terceira reforma de base é o estabelecimento de
um Programa Nacional de Capacitação em Gestão Pública,
FRPDÀQDOLGDGHGHGHVHQYROYHUDVFRPSHWrQFLDVWpFQLFDVGRV
gestores e servidores públicos em todas as esferas de governação, podendo também envolver representantes de entidades
não-governamentais que actuam directamente com o Estado.
Este programa nacional deve ser estabelecido como uma política pública de longo prazo e, portanto, deve ser mantido por
EDVWDQWHWHPSRYLVDQGRSURÀVVLRQDOL]DUDEXURFUDFLDORFDOH
DMXGDUQDFULDomRHUHGLVWULEXLomRGHFDSLWDOKXPDQRQDViUHDV
mais carentes do país.
Após a implementação das reformas de base, propõe-se que
XPGRVWUrVFDPLQKRVVHMDPDLVGRPLQDQWHHPERUDSRVVDKDver alguma intersecção entre eles. A diferença entre cada um
GHOHVQmRHVWiQDVDFo}HVHPVL DSUHVHQWDGDVQR4XDGURD
seguir), mas na sequência do processo de descentralização,
FRPRpPRVWUDGRQR4XDGUR
No caminho A, aprofunda-se primeiramente a descentralizaomRSROtWLFDHÀVFDODRWUDQVIRUPDUWRGRVRVGLVWULWRVHPDXWDUTXLDVRTXHOKHVSHUPLWHDUHDOL]DomRGHHOHLo}HVUHJXODUHVHD
DGRSomRGRVLVWHPDWULEXWiULRDXWiUTXLFR$SyVDFRQVROLGDção desse processo, realiza-se a transferência administrativa
de serviços públicos para as autarquias, porém com um novo
PRGHORGHSDUWLOKDGHUHVSRQVDELOLGDGHVHQWUHJRYHUQRFHQtral, governadores e presidentes municipais.
No caminho BRFDPLQKRVXJHULGRYDLQRXWURVHQWLGRHPERUD R UHVXOWDGR ÀQDO GHVVH FHQiULR HP WHUPRV GH JDQKRV
GHPRFUiWLFRVVHMDRPHVPR(PSULPHLUROXJDUHQWHQGHVHD
QHFHVVLGDGHGHVHDPSOLDUDDUUHFDGDomRWULEXWiULDGR(VWDGR
Para isso, propõe-se que a esfera central, através da AutoridaGH7ULEXWiULDGH0RoDPELTXHDMXGHDFRQVWUXLUDFDSDFLGDGH
GHDV$XWRULGDGHV7ULEXWiULDV3URYLQFLDLVQRPDSHDPHQWRGH
quais as possibilidades de tributação em cada região. Num
segundo momento, a arrecadação desses impostos deve ser
FRPSDUWLOKDGD HQWUH R JRYHUQR SURYLQFLDO H DXWiUTXLFR TXH
VHUmRHOHLWRVSRUYRWRSRSXODU6HPHOKDQWHDRFDPLQKR$R
FDPLQKR%WDPEpPVXJHUHDH[WLQomRJUDGDWLYD²PDVFRPUHJUDVHFURQRJUDPDFODURV²GRVGLVWULWRVFRPRHVWDEHOHFLPHQWRGHWUrVHVIHUDVGHSRGHUFHQWUDOSURYLQFLDOHDXWiUTXLFD
Por último, o caminho C procura primeiro fortalecer a descentralização administrativa, com a estruturação de uma
nova divisão de responsabilidades e competências entre o governo central e provincial, determinando recursos e responsabilidades directamente aos governos provinciais, os quais
SRGHULDPXWLOL]DUGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHSDUWLOKDFRPDV
autarquias em suas circunscrições territoriais, assim como
DGRSWDUGLIHUHQWHVFyGLJRVWULEXWiULRVDXWiUTXLFRV$OpPGLVVR KDYHULD XPD SULRULGDGH Pi[LPD RUoDPHQWDO SDUD IRUWDlecer a burocracia local em termos de capacitação, centrada
mais no nível provincial.
Aqui, as eleições directas ocorreriam nos três níveis, porém
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o grau de responsabilidade na provisão de serviços públicos das autarquias de cada província poderia ser diferente, uma vez que caberia
DRJRYHUQDGRUGHÀQLURDUUDQMRLQWHUJRYHUQDPHQWDOHDUHIRUPDÀVFDO
das autarquias locais.
1R 4XDGUR  DEDL[R GHVWDFDVH XPD JDPD GH VXJHVW}HV GH DFo}HV
vistas como importantes para a concretização da reforma de descentralização, destacando-se: a ampliação da democracia, da governação
e da prestação de contas accountabilityRDXPHQWRGDFDSDFLGDGHÀVFDOHWULEXWiULDHRGHVHQYROYLPHQWRGHFDSDFLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV
equilibradas entre as três esferas subnacionais, resultando numa maior
qualidade de provisão dos serviços públicos.
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Considerações Finais
2VWUrVFDPLQKRVPHQFLRQDGRVQHVWHWH[WRVmRFDUGiSLRVSDUDVHSHQVDU
a descentralização e podem ser misturados a partir das decisões que serão tomadas politicamente pela sociedade moçambicana e seus representantes eleitos. Em todos eles, ressalte-se, o Governo Central é um
eixo central. A descentralização do poder vai exigir a acção nacional
em prol da criação de condições e capacidades no plano dos governos
subnacionais. Desse modo, em vez de perder poder, o Governo Central
RUHTXDOLÀFDUHRULHQWDQGRVHXPRGHORSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRHDVXD
IRUPDGHFKHJDUDRVFLGDGmRV1XPSDtVGHVLJXDOFRPR0RoDPELTXH
RSRGHUQDFLRQDOVHPSUHVHUiIXQGDPHQWDOSDUDDJRYHUQDELOLGDGHGHPRFUiWLFDHSDUDRVXFHVVRGDVSROtWLFDVS~EOLFDV
1mRVHSRGHWRPDUHVVHPRGHORGRVFDPLQKRVSDUDDGHVFHQWUDOL]DomR
portanto, como um cabo de guerra entre o poder central e os subnacionais, ou mesmo como uma disputa entre os membros dos principais
partidos políticos, porque a ideia é uma transformação de longo prazo,
baseada num processo descentralizador pactuado, incremental (mas
FRPUHJUDVHFURQRJUDPDVEHPGHÀQLGRV RULHQWDGRSRUPDLVLQWHUJRvernamentalidade em termos de cooperação e parceria entre os entes
territoriais e que vise o desenvolvimento nacional.
Vale ressaltar que este texto, baseado em pesquisa da literatura, docuPHQWRVHHQWUHYLVWDVSUHWHQGHVHUDSHQDVXPFRQWULEXWRSDUDDMXGDUD
orientar a construção do processo de descentralização. Neste sentido, a
SDUWLUGDDQiOLVHGDVOLo}HVGDH[SHULrQFLDLQWHUQDFLRQDOHGDWUDMHFWyULD
KLVWyULFDPRoDPELFDQDRHQIRTXHIRLFRQFHQWUDGRQDDQiOLVHGRVFRQceitos, valores, institucionalidades e estratégias que podem favorecer
o sucesso da descentralização, mas, deliberadamente, propôs-se um
FDUGiSLRFRPSURSRVWDVGHVROXo}HV$VUHVSRVWDVPDLVHVSHFtÀFDVGH
FRPRVHUiHVVHFRQMXQWRGHUHIRUPDVGHYHPYLUGHum diálogo amplo
e inclusivo, envolvendo negociações entre os actores políticos e sociais
moçambicanos. Como foi dito anteriormente, o que pode levar à resolução da questão da paz é a perspectiva de um novo pacto. A descentralização e a intergovernamentalidade podem ser uma das bases da
reconciliação e da retomada do desenvolvimento político, económico e
VRFLDOGH0RoDPELTXH
Referências Bibliográficas
AGRANOFF, Robert (1994). Comparative Intergovernmental Relations,.
In: BAKER’S, Randall (ed.). Comparative Public Management. New York:
Praeger, Disponível em:
< classwebs.spea.indiana.edu/bakerr/v575/
Chapter%2012.doc> Acesso: 15 mar. 2015.
BRITO, Luís de (2016). Instituições Políticas e Unidade Nacional. Instituições Políticas e Unidade Nacional. In L. de Brito et al. (eds). Desafios para
Moçambique 2016. Maputo: IESE.

ELAZAR, Daniel J. (1997). Exploring Federalism. Toscallosa: University of Alabama Presss, 335 p.
(1994). Federalism and the way to peace. Reflections paper n. 13. Ontario: Institute of Intergovernmental Relations, 174 p.
FORQUILHA, Salvador (2015) Descentralização setorial e provisão de serviços públicos em Moçambique. In L. de Brito et al. (eds). Desafios para Moçambique 2015, IESE: Maputo, pp. 83-97.
FORQUILHA, Salvador Cadete; ORRE, Aslak. (2012) Conselhos Locais e
Institucionalização Democrática em Moçambique In B. Weimer (org.) (2012).
Moçambique Descentralizar o Centralismo –Economia, Política, Recursos e
Resultados, IESE.
HANLON, Joseph. (2010). Mozambique: the war ended 17 years ago, but we
are still poor. Conflict, Security & Development, [S.l.], v. 10, n.1, p.77-102, mar.
NUVUNGA, Adriano (2013). Política de Eleições em Moçambique: As Experiências de Angoche e Nicoadala. Política de Eleições em Moçambique. In L.
de Brito et al. (eds). Desafios para Moçambique 2013, Maputo: IESE, pp. 39 – 54.
(2012). Tendências nas Eleições Municipais de 1998, 2003 e 2008 In WEINER, B. (org) (2012). Moçambique Descentralizar o Centralismo –Economia,
Política, Recursos e Resultados, Maputo: IESE, pp. 281 – 299.

PEREIRA, João C. G. (2011). A Descentralização Ajuda a Reduzir a Pobreza
Política em Moçambique? In L. de Brito et al. (eds). Desafios para Moçambique
2011, Maputo: IESE, pp. 43-58.
REOE (2016). Relatório de Execução do Orçamento do Estado, Direção Nacional do Orçamento, República de Moçambique. Acesso em agosto, 2017.

ROCHA, José António Oliveira; GONÇALVES, Jonas Bernardo Zavale.
(2015) O Desenvolvimento do Poder Local em África: O caso dos municípios
em Moçambique. Cadernos de Estudos Africanos, Vol. 30, pp.105-133.
WEIMER, Bernhard e CARRILHO, João (2017). Political Economy of Decentralization in Mozambique – Dynamics, Outcomes, Challenges. Maputo:
IESE. 233 p.
WEIMER, Bernhard. (2012) A Base Tributaria das Autarquias Moçambicanas:
Características, Potencial e Economia Política In B. Weimer. (org). Moçambique
Descentralizar o Centralismo –Economia, Política, Recursos e Resultados. Maputo:
IESE, pp. 359 – 394.
WRIGHT, Deil S. (1988). Understanding Intergovernmental Relations. Pacific
Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 511 p.



'RVPXQLFtSLRVVmRFLGDGHVHYLODV(VVHQ~PHURGHDXWDUTXLDVORFDLV
UHSUHVHQWDDSHQDVGRVHOHLWRUHVPRoDPELFDQRV
2UHJXODPHQWRGDV2/(VHVWDEHOHFH3URYtQFLDV'LVWULWRV3RVWRV$GPLQLVWUDWLYRV/RFDOLGDGHVHPDLVGH3RYRDo}HVVHJXQGRHVWLPDGR
SRU:HLPHUH&DUULOKR  

&yGLJR7ULEXWiULR$XWiUTXLFRDSURYDGRHPGHÀQHDFREUDQoDGHGLYHUVRV
LPSRVWRVPXQLFLSDLV3DUDVDEHUPDLVYLGH:HLPHUH&DUULOKR  

   $FHVVH KWWSZZZMRUQDOQRWLFLDVFRP]LQGH[SKSSROLWLFDGRHVWDdo-para-as-autarquias-transferencia-de-competencias-desperta-expectativaGRVPXQLFLSLRVKWPO
5
   3DUD XPD DQiOLVH VHWRULDO GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV S~EOLFRV HP 0RoDPELTXH
na esfera subnacional, acesse os relatórios do UNICEF em Educação, Saúde e
6DQHDPHQWR  

SOCIEDADE
SOCIEDADE

Savana 27-04-2018

11

André Cardoso

Um rapper que toca na alma dos excluídos
Por Armando Nhantumbo

T

em menos de 25 anos de idade, mas já é, por assim dizer,
a encarnação, em pessoa, de
toda uma geração de jovens
inconformados com a governação
do dia. Sempre com olhar crítico sobre a realidade do seu país, tem sido,
nos últimos tempos, uma figura de
cartaz em eventos públicos onde a
cidadania é exaltada, mas as suas letras também se tornaram virais nas
redes sociais, onde tem centenas de
seguidores. Esse é André Cardoso,
parte de uma geração de jovens que
nasceram depois da luta pela independência e da guerra civil, mas porque são filhos deste país, recusam-se
ser oprimidos por aqueles que fazem
do seu passado histórico um direito
para subjugar a tudo e todos. Ao
SAVANA, Cardoso explica que
encontrou no rap um instrumento
de luta para provocar mudanças na
sociedade.
Quem é André Cardoso?
É um jovem rapper, nascido em Maputo, na década de 90. Estudei sociologia, mas identifico-me mais como
activista, alguém que se engaja para
promover a cidadania a partir do que
acho que é um instrumento de luta,
mais do que um ritmo musical. Então, esse sou eu.
Nos últimos tempos tem se notabilizado com aparições públicas em que
faz do rap um meio de intervenção
social. O que é que o motiva?
Critico porque há muita coisa errada, que não faz sentido. Notem
que eu sou um transporte; por onde
ando, converso, no chapa, na escola,
no hospital, vivencio as dores das
pessoas e procuro, através do meu
rap, trazer à ribalta essa dor das pessoas e clamar a quem de direito para
que cure essas dores, procurando,
também, elucidar as pessoas. O meu
rap não é para pessoas contra o partido X ou a favor do partido Y, é para
os moçambicanos, mas acima de
tudo o meu rap é para os excluídos.
É até para aquele jovem da OJM,
que tem 33 anos, mas tem problemas
de habitação, quando o seu partido
fala muito de habitação, então, o que
digo a esse jovem é que reclame dentro do seu partido. Eu não sou contra o partido A ou B, são as acções
que queremos que mudem. Agora, se
para essas acções mudarem é preciso
trocar o partido A pelo B, não sei se
isso funciona, mas se o povo assim
decidir, que avance, o que se quer
é que este país esteja desenvolvido
porque temos imensos recursos.
Acredita na força do rap como essa
arma de combate para provocar mudanças nas sociedades?
Se eu não acreditasse, não enveredava por esse caminho.
Quem te vê a actuar, pela primeira
vez, vem-lhe à mente a imagem de
um Azagaia Júnior. Inspira-se em
Azagaia?
Disso não devem restar dúvidas. Não
se pode falar de rap de intervenção
social em Moçambique sem primeiro citar Azagaia. Inspiro-me muito
nele. A força de Azagaia, aquele feeling que Azagaia tem ao actuar, que

“Não haverá blindados, cães, chambocos, nem armas que vão parar
esta juventude”, André Cardoso
parece que ele incorpora alguns espíritos, aquela presença toda, aquele
chamamento das pessoas à consciência de que é possível, é isso que eu
tento transmitir às pessoas a partir
do meu rap. Há riscos, sim, mas é
possível.
O rap cruza-se com a sociologia, sua
área de formação?
Sim. Uma das maiores lições sociológicas é o cepticismo, que é não
acreditar nas primeiras verdades ou
verdades aparentes. No rap, eu incorporo esse cepticismo sociológico
para questionar aquilo que parece
bom ou que se quer passar uma imagem de que está bom. Até porque a
sociologia lida com essas questões
sociais, porque é o estudo da sociedade, dos grupos sociais e dos comportamentos sociais. A sociologia
tem até um campo que é o estudo de
desigualdades sociais, que é algo que
abordo muito no meu rap, em que há
um grande fosso entre os ricos e os
pobres.
Diz, numa das suas célebres letras,
que em Moçambique somos chamboqueados a cada dia. A que chambocos se refere?
O chamboco é aquele instrumento
que, normalmente, aqueles que detêm a força policial ou militar usam
para violentar as pessoas, com ou
sem razão. Eu uso este instrumento
como uma analogia, um chamboco
simbólico, no sentido de que todas as
situações maléficas a que somos submetidos, a violência a que quotidianamente somos submetidos, representam chambocos. Mas digo mais,
que esse chamboco chega a um nível
de não representar apenas violência,
chegando a ser uma educação.
Como assim?
É educação quando o povo usa desse
instrumento, simbolicamente, para
mandar recados àqueles que nos violentam. Quando estivermos a fazer
isso, estaremos a chamboquear, por
isso, o coro dessa música é “os políticos corruptos, nós vamos cham-

boquear, os flageladores da paz, nós
vamos chamboquear”, o mesmo que
dizer que não iremos violentá-los de
forma manifesta, mas iremos exigir
que eles façam aquilo que deve ser
feito para governação de um Estado
que se quer desenvolvido.
Noutra das suas letras refere que enquanto o povo sofre, eles estão em
flats de magnatas a fumarem charutos como se nada se passasse.
É que as pessoas ainda não estão a
chamboquear este Governo. Porque
não é possível que numa sociedade
em que as pessoas estão sendo ouvidas, as coisas continuem a acontecer
da maneira que estão a acontecer,
de uma gritante falta de respeito.
Exemplo concreto são as dívidas que
foram despoletadas por organismos
internacionais que aqui em Moçambique, primeiramente, dizia-se
que não existiam para depois, numa
ambiguidade muito grande, dizerem
que existem e, pior, essas dívidas devem ser pagas. Isso é mandar passear
todo um povo, é fumar o charuto
numa flat de magnatas como se não
se passasse nada.
Será o tal bando de políticos que,
como relata, oprime o povo e faz e
desfaz a seu bel-prazer?
Evidentemente.
E por que considera que esse chamboco tem casamento perfeito com a
corrupção?
Pelo simples motivo de que um dos
maiores males, das maiores violências a que somos submetidos, é a
corrupção, que se traduz na negação
das condições básicas de existência.
Refere que o chamboco se sente
também pelos discursos no Parlamento, com o povo a ser sacrificado
porque a “Frelimo trouxe a independência e a Renamo a democracia”.
Se não é ao povo, que era suposto
servirem, então, a quem servem os
deputados?
Quando olho para o Parlamento
percebo que existem alguns deputados que merecem confiança do povo,

que reclamam sobre a vida mísera a
que as pessoas estão sendo submetidas, mas, no cômputo geral, temos
uma Assembleia da República cujos
deputados só olham para o seu umbigo. Quando digo porque a Frelimo
trouxe a independência e a Renamo
a democracia, é que é esse o discurso
que paira na Assembleia da República, ao invés de se tratarem questões
ligadas ao sofrimento do povo.
É por isso que considera os deputados como um bando de bajuladores,
anti-desenvolvimento, anti-livros e
anti-conhecimento?
Sim, é por esse motivo.
Numa outra letra diz que que eles
tratam Moçambique como se fosse
uma propriedade, que eles estiveram
em Nachingueia, que foram os únicos em combate, que essa é a ideia
que vendem para poderem imperar
sem sobressaltos. Como dizer isso a
uma geração como a sua que nasceu
no pós AGP?
Há todo um discurso elaborado
sobre onde viemos que, tendencialmente, “heroíza” pessoas e por essa
“heroização”, essas pessoas quase que
têm o direito de nos subjugar. Não
que eles vão dizer de forma manifesta que foram os que estiveram em
Nachingueia, mas pelas acções percebes que estes senhores olham para
nós como pessoas que estão numa
eterna dívida para com eles, como
se eles fossem os donos deste país,
quando este país é de todos os moçambicanos, tanto os que nasceram
na década de 90, na década de 70,
para trás ou para frente, então, todos
devem ter os mesmos direitos e deveres. Não deve haver uns a acharem
que podem tudo e que os outros devem obedecer somente. Não, é o que
reclamo: a igualdade.
São igualmente suas as seguintes
palavras: “neste país, vê se um polícia engajado a seguir um ladrão de
patos, enquanto o lesa-pátria está
em casa relaxado ou sentado no seu
gabinete a emitir mais um despacho”. Será a tal Justiça forte para os
fracos e fraca para os fortes?
Obviamente. E volto para a questão
da corrupção, que tem dois níveis, o
micro e o macro. O micro é aquela
corrupção que eu até posso chamar
de “corrupçãozinha”, embora é dali
onde nasce a grande corrupção. Digo
que vemos um polícia engajado a
seguir um ladrão de patos porque os
maiores flageladores desta pátria, os
que criam a hecatombe social, são os
corruptos macros, os que cometem a
grande corrupção, como a associada às dívidas ocultas que tornaram
Moçambique num país economicamente quase falido. Ora, quando
três, quatro ou cinco pessoas põem
em causa uma Nação inteira, não são
esses flageladores da pátria que até
vemos, de fato, diariamente?
Também já deixou claro que não
acredita na Justiça, a tal que sempre
está a investigar.
Sim. E é por causa desse discurso de
que “estamos a investigar” que a Justiça moçambicana cai no descrédito.
Pareceu sátira quando disse que
quando o povo reclama, eles des-

viam as atenções para uma gala, a
gala vibra-toques que de toques não
tem nada.
Deve saber que existe aquilo que se
chama mecanismo de distracção, que
é um projecto que visa tirar as pessoas do foco, quando uma situação
põe em causa os flageladores. Se é
para lhes dar bundas assistirem, que
vejam, se é para lhes dar uma festa
de cerveja de borla, que seja, desde
que não falem do assunto que está
em foco. Aquilo chamamos de vibra-toques, mas não tem toques, senão
toda aquela situação que provoca
aquele alarido todo, uma semana
toda nas redes sociais, as pessoas nos
chapas a comentarem sobre aquela
situação, deixando de se concentrarem sobre questões sérias do país.
Na vigília em homenagem a Ericino
de Salema, afirmou que eles criaram
esquadrões de morte para matar a liberdade de expressão e de imprensa
porque não gostam da verdade. Afinal quem teme a verdade neste país?
A única coisa que sei é que há um
grupo de indivíduos que aparece a
castigar aqueles que falam a verdade,
os que elucidam as pessoas. Por esse
exercício, as pessoas são raptadas, seviciadas e até mortas. Então, o “eles”
é mesmo para deixar esse branco em
que as pessoas se questionam.
É possível construir um país normal, uma Nação civilizada, na base
de unanimismos?
Não. Não é possível. O unanimismo
deve representar uma doença de que
alguma coisa não está bem porque
as pessoas têm o direito de discordar, de apresentar ideias contrárias.
As divergências são a força motriz
da existência humana. É com as diferenças que devemos conviver e só
com essas diferenças é que conseguiremos desenvolver.
Para si, basta de sermos vítimas, de
murmurarmos ensardinhados no my
love e chamboquearmos também.
Como chamboqueá-los?
Ao dizermos a quem nos faz mal
que não estamos a gostar e exigirmos mudança, é um chamboco. Mas
quando também votamos em função
daquilo que vemos que está mal ou
bem, estamos a chamboquear.
Defende também que o povo só não
se faz à rua por medo de blindados,
mas que um dia eles vão pagar por
todos os pecados, que a sua hora de
glória está prestes a findar porque a
juventude está atenta. Quando é que
será esse dia?
Sempre que há uma manifestação
pacífica, há blindados, cães, Polícia
fortemente armada, intimidando as
pessoas de saírem à rua, mas é seu
direito sair e protestar contra o que
acham que não está bem. Quando
digo que está prestes a findar é porque a juventude está cada vez mais
consciente dos seus direitos e, quando é assim, não haverá blindados,
cães, chambocos, nem armas que vão
parar esta juventude. Esta juventude
vai se fazer à rua, sim senhor, com
blindados e com cães, o medo vai ser
vencido, por isso, eu digo, atenção, as
pessoas estão a ficar cada vez mais
conscientes e atentas, sairão à rua e
não temerão mais os blindados.
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Revisão do salário mínimo

Empregado frustra patrões

C

ontrariando o discurso oficial de que o país está a sair
da crise, o governo aumentou apenas 256 meticais
ao salário mínimo que passa a ser
4,255 meticais contras os anteriores 3,999 meticais.
Reunido naquela que foi a 13ª sessão de Conselho de Ministros, esta
terça-feira, 24, o governo apreciou
e fixou novos salários mínimos nacionais por sector, que entram em
vigor com efeitos a partir do passado primeiro de Abril. A nível da
função pública o executivo aprovou
o incremento de 6,5% ao salário
mínimo, que deste modo passa
dos anteriores 3,999 meticais para
4,255 meticais. Para as restantes
categorias da administração pública o aumento foi de 5%.
Trata-se de um aumento de apenas
256 meticais, um dos mais baixos
dos últimos tempos, visto que no
ano passado, em que se reconhecia
a crise económica do país, o incremento foi de 500 meticais.
Na mesma sessão, a ministra da
Administração Estatal e Função
Pública, Carmelita Namashulua,
anunciou o aumento em 100%
do subsídio de funeral que passará para os 10 mil meticais, contra
os anteriores cinco mil meticais.
Anunciou ainda a dirigente a disponibilidade de 1.8 mil milhões de
meticais para o levantamento das

Arlete Mondlane

promoções e mudanças de carreiras
a partir de Maio próximo, visto que
estavam congeladas desde 2016, na
sequência da suspensão do apoio
financeiro por parte dos doadores.
Falando à imprensa no final da sessão, Namashulua garantiu, de forma atempada, o pagamento do 13º
salário, uma espécie de propaganda
eleitoral, depois das incertezas nos
últimos dois anos.

trução) teve um aumento de
6,44%; o sector sete (activadades
não financeiras) consegue 13,12%
e o subsector da indústria hoteleira
conta com mais 10,32%. Finalmente, o sector oito (actividades financeiras, bancos e seguradoras) vão
com mais 14,14% mensalmente e
as micro-finanças têm um aumento
salarial de 14,40%.

O salário não é espectável
Indústria extractiva mais
EHQHÀFLDGD
Quanto a outros sectores de actividades, os aumentos variam de 7%
a 18,6 %. O sector um (agricultura,
caça, floresta e silvicultura) beneficia de um aumento na ordem de
13,94%; o sector dois (pesca) teve
um aumento de 8%; o subsector da
pesca da kapenta conseguiu 7,5%,
enquanto que o sector três (indústria da extracção mineira, grandes
empresas) amealhou um aumento
salarial na ordem de 18,6% e as pedreiras e areeiros têm mais 11,5% e
6% para as salinas.
Já o sector quatro (indústria transformadora) fica com um aumento
de 10,98% e a panificação com
8,41%. O sector cinco (electricidade, gás e água: subsector de grandes
empresas) conseguiu um aumento
de 7%, o subsector de pequenas
empresas também obteve mais 7%.
Enquanto isso, o sector seis (cons-

Stélio João

O descontentamento em torno do
novo salário mínimo foi manifestado por todas as esferas da sociedade
incluindo os deputados da Assembleia da República.
O Porta-voz da bancada Parlamentar da Frelimo, Edmundo Galiza
Matos, diz que, numa análise global, dos novos salários mínimos nota-se que houve alguns sectores em
que se verificou um aumento considerável, sendo que noutros não foi
como era de desejar, sobretudo no
funcionalismo público.
Para Galiza Matos, a solução passa por produzir cada vez mais, de
modo que sejam pagos melhores
salários, quer na função pública ou
no privado.
Defende que o salário mínimo deve
justificar a demanda pelos serviços
básicos pelo cidadão, tendo por isso
apontado que o actual não é espectável.
O porta-voz da Renamo, José
Manteigas, diz que é um incremento de lamentar e constitui um autêntico desprezo ao povo. Disse que
se trata de um incremento que não
responde às necessidades do pacato
cidadão e apontou que, para quem
trabalha na cidade de Maputo e
vive em Boane ou Manhiça, os 256
meticais equivalem apenas a três
dias de transporte público que também é escasso e não dignificante.
Segundo Manteigas, a experiência
mostra que logo depois do incre-

Os cidadãos ouvidos pelo SAVA-

NA também manifestaram sua insatisfação perante o novo reajuste
do salário mínimo. Para muitos, o
dinheiro não é suficiente para suprir as necessidades do dia-a-dia.
Stélio João, de 37 anos de idade,
contabilista residente em Maputo,
diz que, diante da crise que se verifica no país, o reajuste não compensa, e que esperava que o governo
desse mais que isso.
Conta ainda que o nível de vida não
irá mudar e terá de recorrer a outras
formas de sustento e que o mesmo
não se ajusta olhando para as necessidades e o custo da cesta básica.
Maria Celeste, professora, tem 36
anos de idade, mora no bairro de
Intaka. Para ela, o aumento não vai
ajudar em nada, porque o custo do
chapa é altíssimo. Diz que preferia
que o governo não tivesse aumentado nada e as coisas continuassem
na mesma.
Arlete Mondlane, 38 anos, empregada doméstica, afirma que o
reajuste salarial é satisfatório, pois
assim conseguirá pagar as suas
despesas de casa, sustentar os seus
caprichos, para além de melhorar a
sua vida pessoal.
Victor Alexandre, de 64 anos, técnico da TDM, diz que o aumento
salarial irá prejudicar a vida dos
moçambicanos, porque virá acompanhado de outros factores, como o
acréscimo da cesta básica familiar, o
que será difícil gerir e não vai mudar a vida de ninguém.
(A. Nhampossa e C. Chirindza)

Maria Celeste

Victor Alexandre

mento do salário verifica-se uma
escalada de subida de preços, que
já iniciaram com os transportes públicos.
Defende o porta-voz do partido
que aquele aumento não serve para
suprir as carências dos moçambicanos, sendo que, em contrapartida,
há pessoas que precipitaram o sofrimento do povo e que continuam
impunes. Mas também chamou de
controverso o discurso governamental segundo o qual a economia
está a crescer e questionou os motivos desse crescimento não se reflectir na determinação dos salários.
Para o porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM),
Fernando Bismarque, os novos
salários estão longe de responder
às espectativas dos funcionários
públicos que se vêm confrontados
com o alto custo de vida.
Explicou que o valor incrementado
serve apenas para adquirir um frango congelado, numa altura em que
a luz, água e transportes registaram
subidas.
Para Bismarque, não restam dúvidas que se trata de uma acção que
só aumenta a desmoralização na
função pública e promove uma verdadeira frustração de famílias.

Cidadãos insatisfeitos

Mais de mil pessoas morreram em 2017

Malária continua a enlutar o país

A

Malária continua a ser
um dos maiores problemas de saúde pública e
uma das doenças mais
mortais no país, o que preocupa não só as autoridades, como
também a sociedade em geral.
Como prova disso, os números
indicam que, só em 2017, a epidemia matou um total de 1.114
pessoas contra 1.685 de 2016, o
correspondente a uma redução
de 33 por cento.
Por outro lado, o número de casos de malária grave e que necessitam de internamento hospitalar
reduziu em 11 por cento, tendo
passado de 80.829 casos, em

2016, para 72.309 no presente ano.
No total foram registados, no período em análise, em todo o território
nacional, 9.981.277 casos contra
8.520.376 registados em igual período do ano passado, o que representa
um aumento de 17 por cento.
As províncias de Manica, Tete, Gaza
e Inhambane são as que mais contribuíram para o aumento destes casos.
Estes dados foram tornados públicos, nesta quarta-feira, pela ministra
da Saúde, Nazira Abdula, durante as
cerimónias alusivas ao Dia Mundial
de Luta contra a Malária, que tiveram lugar na cidade de Maputo.
Nazira Abdula disse que esta cifra de casos constitui uma grande
preocupação para o Governo de
Moçambique, uma vez que interfere

negativamente no desenvolvimento
económico e social do país, mantendo o ciclo doença/pobreza devido ao
elevado absentismo escolar e laboral,
bem como a perda de mão-de-obra
laboral.
Noutra vertente, como forma de
combate, a ADPP Moçambique implementou o projecto Eliminação da
malária 8 (E8).
O projecto de Eliminação da Malária que assinalou o seu aniversário
no dia 24 tem os seus centros de testagem localizados nas áreas Transfronteiriças dos três Países parceiros
que são Moçambique, Swazilândia e
África do Sul.
A iniciativa tem como objectivo eliminar a doença em quatro países da
região da África Austral (Botswana,

Namíbia, África do sul e Swazilândia) até 2020 e alargar este problema de saúde para mais quatro países
(Angola, Moçambique, Zâmbia e
Zimbabwe) até 2030.
De acordo com Osvaldo Muianga,
Oficial de Manutenção e Avaliação,
a testagem da Malária, a nível das
fronteiras e ao domicílio, permite
que as pessoas residentes nestas áreas
não vivam com a doença, e logo que é
detectada, a mesma é tratada.
O oficial conta que, no início do
projecto, as pessoas não aderiam, ou
melhor, mostravam-se indispostas a
cooperar com os activistas e não faziam os testes, mas com o andar do
tempo e com as campanhas de sensibilização que foram feitas, as pessoas
começaram a mudar a forma de pen-

sar e passaram a aderir ao centro.
No distrito de Namaacha, concretamente na localidade de
Macuácua, existe uma equipa
composta por 10 activistas e
duas enfermeiras distribuídas no
distrito, e é possível notar o trabalho levado a cabo pelos mesmos, que andam de casa em casa
a fazer o teste aos moradores.
Esta localidade tem cerca de
199 famílias que, para prevenir
a doença, fazem o uso das redes
mosquiteiras. E sentem-se satisfeitos por ter o centro por perto
porque antigamente tinham de
percorrer longas distâncias até
chegar à vila, para além de o tratamento ser totalmente gratuito.
(Cleusia Chirindza)
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS E.U.A.
Embaixada dos Estados Unidos, Maputo
Programa de Projectos Comunitários do
Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para
Alívio do SIDA - PEPFAR

AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO
23URJUDPDGH3URMHFWRV&RPXQLWiULRVGR3(3)$5pÀQDQFLDdo através de Plano de Emergência do Presidente dos Estados
Unidos para o Alívio do SIDA (PEPFAR). O objectivo do em Moçambique é de apoiar os esforços nacionais para o alcance do
control epidémico através de políticas e intervenções baseadas
em evidências para impulsionar o progresso e salvar vidas.
Como parte do PEPFAR, a Embaixada dos Estados Unidos em
Maputo administra o Programa de Projectos Comunitários, o
qual apoia pequenos projectos comunitários em todo o país.
A Embaixada dos Estados Unidos está actualmente a solicitor
projectos inovadores/actividades e economicamente viáveis
centradas nas seguintes áreas de organizações locais legalmente
registadas, comunitárias e não governamentais. Detalhes adicionais sobre potenciais actividades sob estas áreas estão disponíveis na Secção 3.
6HUYLoRVGHDSRLRSDUD&ULDQoDVÐUImVH9XOQHUiYHLV &29V H
seus agregados familiares;
3UHYHQomRGR+,9SDUD3RSXODo}HV3ULRULWiULDV HVSHFLDOPHQWH
5DSDULJDV$GROHVFHQWHVH0XOKHUHV-RYHQVH+RPHQV-RYHQV 
 3URJUDPDV GH &XLGDGRV  7UDWDPHQWR H $SRLR GH $GXOWRV
SDUD3HVVRDVTXH9LYHPFRPR+,9 3/+,9 
1. INFORMAÇÃO DE CANDIDATURA
Os candidatos devem submeter uma proposta de projecto que
não exceda dez páginas IRQWH 7LPHV 1HZ 5RPDQ WDPDQKR
da fonte 12, e espaçamento de linhas de 1.5) e inclui a seguinte
informação: (1) informação geral da organização (experiência
anterior); (2) grupo alvo desagregado por idade, sexo, comportamento de risco ou outros parâmentros relevantes; (3) descrição consisa da intervenção para cada grupo alvo, incluindo a
base para a selecção de tais intervenções; (4) explicação da forma como as intervenções são direccionadas para os factores chaYHQRFRQWH[WRHSLGpPLFRHVSHFtÀFR  GHVFULomRGDFREHUWXUD
JHRJUiÀFDHRXSRSXODFLRQDOGDLQWHUYHQomR  KLVWyULFRGHÀnanciamento e actuais parceiros e/ou doadores; (7) descrição da
forma como as actividades propostas são integradas ou ligadas
às outras actividades do PEPFAR; (8) informação sobre assistência técnica anterior ou actual recebida pela organização; (9) descrição de como as questões de género serão abordadas dentro
das actividades propostas; (10) número estimado de pessoas a
serem alcançadas poelas intervenções de nível individual e/ou
GHSHTXHQRVJUXSRVSRUFDGDFDWHJRULDGHÀQDQFLDPHQWR  
SODQRGHPRQLWRULD DYDOLDomR  SODQRGHLPSOHPHQWDomR
 RUoDPHQWRGHWDOKDGR HP'yODUHVDPHULFDQRV   EUHYH
descrição do pessoal chave; e (15) uma cópia do registo da organização. Cada página da proposta deve estar inumerada.
Cada proposta deve também incluir um resumo de uma página que inclui uma breve descrição de: (1) nome da organi]DomRHWtWXORGRSURMHFWRiUHDGRSURJUDPD &ULDQoDVÐUImVH
9XOQHUiYHLV3UHYHQomRGR+,9SDUD3RSXODo}HV3ULRULWiULDVH
&XLGDGRVH$SRLRGH$GXOWRV HVXDiUHDJHRJUiÀFDLQFOXLQGR
informações de local de implementação; (2) objectivos chave; (3)
grupo alvo; (4) principais actividades; (5) resultados esperados
PHQVXUiYHLV   PRQWDQWH GR ÀQDQFLDPHQWR VROLFLWDGR H  

nome e informação de contacto do coordenador do projecto.
127$$VSURSRVWDVSRGHPVHUVXEPHWLGDVHP,QJOrVRX3RUtuguês.
2. ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES
DE FINANCIAMENTO
2 HVFULWyULRV GH 3URMHFWRV &RPXQLWiULRV GR 3(3)$5 UHFHEH
candidaturas de organização moçambicanas registadas sem
ÀQV OXFUDWLYRV WDLV FRPR 2UJDQL]Do}HV &RPXQLWiULDV 2&% 
2UJDQL]Do}HVGH)p )%2 HRXWUDV2UJDQL]Do}HV1mR*RYHUQDPHQWDLV 21*V 
Entidades com ÀQVOXFUDWLYRV ou comerciais não são elegíveis
para candidatura.
Os DFWXDLVEHQHÀFLiULRVGHÀQDQFLDPHQWRGR3(3)$5não são
elegíveis.
$VRUJDQL]DomRTXHMiUHFHEHPÀQDQFLDPHQWRRXDSRLRVXEVWDQFLDOGR*RYHUQRGRV(VWDGRV8QLGRVQmRVmRHOHJtYHLVSDUD
candidatura.
7RGRVRVFDQGLGDWRVGHYHPVHURUJDQL]Do}HVVHPÀQVOXFUDWLYRVUHJLVWDGDV 132V HDIXQFLRQDUHPKipelo menos um
anoSDUDVHUHPHOHJtYHLVDRÀQDQFLDPHQWR
$VRUJDQL]Do}HVGHYHPVHUFDSD]HVGHGHPRQVWUDUTXHWrP
controlo interno adequado e possuirem procedimentos de
PRQLWRULDÀQDQFHLUD
 $V FDQGLGDWXUDV EHPVXFHGLGDV GHYHP GHPRQVWUDU IRUWHV
laços e apoio na comunidade local e com as autoridades governamentais locais.
&DGD SURMHFWR DFHLWH SDUD ÀQDQFLDPHQWR GHYHUi UHSRUWHU RV
UHVXOWDGRVTXDUWRYH]HVSRUDQR2VEHQHÀFLiULRVGRÀQDQFLDPHQWRGHYHPVHUFDSD]HVGHTXDQWLÀFDUHGHVFUHYHUDRGHWDOKH
RVVHUYLoRVSUHVWDGRVFRPRÀQDQFLDPHQWRFRQFHGLGRGLVFULminados por idade e sexo. Por exemplo:
1~PHURGHFULDQoDVyUIkVHYXOQHUiYHLVTXHUHFHEHUDPDSRLR
inclundo detalhes sobre o apoio prestado;
1~PHURGHSHVVRDVDOFDQoDGDVFRPLQWHUYHQo}HVSUHYHQWLvas e descrição detalhada das intervenções;
 1~PHUR GH EHQHÀFLiULRV DFWLYRV VHUYLGRV SHORV SURJUDPDV
GR3(3)$5SDUDFULDQoDVHIDPtOLDVDIHFWDGDVSHOR+,96,'$
e descrição detalhada do apoio prestado.
2.1 Restrições de Financiamento
2ÀQDQFLDPHQWRQmRSRGHVHUXVDGRSDUDRVVHJXLQWHVÀQV
&RQVWUXomRGHHGLItFLRV
6DOiULRVUHQGDVHUYLoRVGHXWLOLGDGHS~EOLFDRXPDELOLiULR
GHHVFULWyULRUHODFLRQDGRVFRPDRUJDQL]DomRFDQGLGDWHDRÀnanciamento de Projectos Comunitários;
&RPSUDGHWHUUDJXDUGDVGHVHJXUDQoDYLDWXUDV LQFOXLQGR
PRWRFLFORVPDVH[FOXLQGRELFLFOHWDV VHJXURDXWRPyYHOUHSDração ou manutenção de viaturas;
$XGLWRULDVH[WHUQDVH
&RPSUDGHEHELGDVDOFRyOLFDV
 3URPRomR GH DFRQVHOKDPHQWR RX UHIHUrQFLDV SDUD DERUWRV
ou advocacia para a descriminalização do aborto ou serviços
de aborto;
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3. ALOCAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Crianças Órfãs e Vulneráveis: $10,000.00 a $50,000.00 para cada projecto
Priorização Geográfica: Projectos de COV serão limitados aos seguintes locais: Cabo Delgado:
Cidade de Pemba; Gaza: Chongoene, Limpopo, Mandlakaze e Xai-Xai; Inhambane: Massinga,
Maxixe e Vilankulo; Manica: Chimoio, Gongola, Manica e Sussundenga; Maputo: Cidade de
Maputo, Marracuene, Matola e Moamba; Nampula: Nacala; Sofala: Beira e Chibabava; e Zambézia:
Quelimane.
Orçamento Disponível: $250,000.00
Número estimado de projectos: 10
Actividades: As candidaturas para COV devem enfatizar actividades centradas na família para
mitigar o impacto do HIV/SIDA através das seguintes intervenções:
a)
Acesso aos Serviços de Saúde e HIV: os exemplos incluem a promoção de ligações para COV e
seus familiares aos serviços de HIV nas unidades sanitárias, mantendo o estado negativo das COV
e adolescentes, estabelecendo parcerias e sistemas de referência entre outros programas
comunitários e hospitalares de HIV;
b)
Segurança, Protecção e Apoio Psicossocial: os exemplos incluem a protecção da criança a nível
comunitário, referências para outros serviços sociais, abordagem da saúde psicossocial entre
crianças e seus cuidadores, comunicação sobre os riscos dos adolescentes, e criação de espaços
infantis de apoio para COV, particularmente para adolescentes em alto risco (raparigas fora da
escola);
c)
Estabilidade, Fortalecimento Económico e Apoio de Protecção Social: os exemplos incluem o
desenvolvimento de iniciativas de Fortalecimento Económico dos Agregados Familiares (HES),
tais como grupos de poupanças ou actividades de geração de renda (IGA), apoio à formação
profissional e outras actividades individuais de HES para estimular a renda, e integração do HES
em outras intervenções focadas na criança tais como apoio paternal;
d)
Escolarização e Educação: os exemplos incluem o fornecimento de igual acesso à educação para
crianças afectadas pelo HIV, facilitação de oportunidades de ensino primário e secundário para
grupos de CVO em risco, implementação de apoio psicossocial escolar e segurança contra
violência.
Cuidado & Tratamento de Adultos e Apoio a PVHIV : $10,000.00 a $25,000.00 para cada projecto
Priorização Geográfica: As actividades de Cuidados e Apoio de Adultos serão limitadas aos seguintes
locais: Cabo Delgado: Ancuabe, Cidade de Pemba, Macomia, Mueda, Muidumbe; Gaza: Bilene,
Chongoene, Guija, Limpopo, Mandlakaze, Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe, Vilankulo; Manica:
Chimoio, Gondola, Manica, Sussundenga; Maputo: Boane, Cidade de Maputo, Marracuene, Manhiça,
Matola, Moamba, Namaacha; Nampula: Angoche, Mecuburi, Moma, Muecate, Nacala, Nampula;
Sofala: Beira, Chibabava, Dondo; Tete: Changara; Zambézia: Alto Molócue, Cidade de Quelimane,
Namacurra and Nicoadala.
Orçamento Disponível: $244,000.00
Número estimado de projectos: 9
As actividades que devem ser incorporadas nos Cuidados e Apoio Comunitários incluem:
a)
Melhoria da retenção e adesão ao Tratamento Antiretroviral (TARV) através de intervenções a nível
comunitário ligadas à segurança alimentar familiar e referência aos serviços e apoio apropriados de
fortalecimento económico e das condições de subsistência;
b)
Fortalecimento das ligações comunidade-clínica;
c)
Actividades de Fortalecimento Económico: exemplos incluem grupos de poupanças e créditos;
d)
Referência ou inscrição de PVHIV em programas comunitários tais como visitas domiciliárias,
GAACs (Grupos de Apoio a Adesão Comunitária), outros grupos de apoio, etc.
e)
Envolvimento dos homens: exemplos incluem grupos de aconselhamento para promover a adesão à
testagem do HIV e início do TARV, e o uso de diálogos comunitários facilitados por PVHIV e rádios
comunitárias locais para difundirem mensagens chave relacionadas com a prevenção do HIV e
adesão;
f)
Instervenções de apoio social que incluem formação professional, actividades de geração de renda,
protecção social e jurídica, formação e apoio para cuidadores.

Prevenção para Populações Prioritárias: $10,000.00 a $23,000.00 para cada projecto
Priorização Geográfica: As actividades de prevenção do HIV serão implementadas nos seguintes
locais: Cabo Delgado: Cidade de Pemba; Gaza: Guija; Manica: Chimoio e Sussundenga; Maputo:
Boane, Cidade de Maputo e Moamba; Niassa: Cuamba; Sofala: Nhamatanda; Zambézia: Mocuba
Orçamento Disponível: $249,000.00
Número estimado de projectos: 9
Faixa Etária
9 -14

15 - 19

20 - 24

Intervenção
Prevenção do HIV na escola ou na comunidade.
Programas para País/Cuidadores focados na prevenção do risco sexual, que
incluam a prevenção da violência sexual, adiamento do início de actividade sexual.
Mobilização Comunitária & mudança de Normas.
Prevenção do HIV na escola ou na comunidade.
Prevenção da violência na escola ou na comunidade.
Programas para País/Cuidadores focados na prevenção do risco sexual, que
incluam a prevenção da violência sexual, adiamento do início de actividade sexual.
Mobilização Comunitária & Mudança de Normas.
Promoção e distribuição de preservativos.
Promoção da retenção e referências para cuidados clínicos e adesão ao TARV para
Raparigas Adolescentes e Homens Jovens.
Prevenção do HIV na comunidade.
Prevenção da violência na comunidade.
Mobilização Comunitária & Mudança de Normas.
Promoção e distribuição de preservativos.

4. PROCESSO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS:
Por favor, use um dos mecanismos abaixo para submeter a sua proposta:
Endereço Físico:
Embaixada dos Estados Unidos,
Maputo
Av. Kenneth Kaunda, 193

Versão electrónica:
Email:
MaputoPolEconPEPFAR@state.gov

Dados de contacto:
Tel: +25821492797

Informação Adicional:
Detalhes adicionais sobre os processos de candidature para Projectos
Comunitários do PEPFAR estão disponíveis no link abaixo:
https://mz.usembassy.gov/pt/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program-pt/

5. PRAZO DE CANDIDATURA:
Todas as candidaturas devem ser submetidas até ou antes de 1 de Junho de 2018. As candidaturas
submetidas após 1 de Junho de 2018 não serão consideradas. Não haverá excepções ao prazo de
candidatura.
Devido ao grande número de propostas previstas, apenas as organizações seleccionadas serão
contactadas

Somos antecipadamente gratos pela sua participação
Maputo, Março de 2018
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U.S. DEPARTMENT OF STATE
U.S. Embassy Maputo
President’s Emergency Plan for AIDS Relief
PEPFAR Small Grants Program

NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY
7KH 3(3)$5 6PDOO *UDQWV 3URJUDP LV IXQGHG WKURXgh the U.S. President’s Emergency Plan for Aids Relief
3(3)$5 7KH3(3)$5JRDOLQ0R]DPELTXHLVWRVXSport country efforts to achieve epidemic control through evidence-based policies and interventions to drive
progress and save lives.

Priority Populations; and Adult Care and Support) and its
geographical area including implementing site information;
(2) key objectives; (3) target group; (4) primary activities; (5)
H[SHFWHGPHDVXUDEOHUHVXOWV  DPRXQWRIIXQGLQJUHTXHVted, and (7) name and contact information of project coordinator.

As part of the PEPFAR, the U.S. Embassy in Maputo
DGPLQLVWHUVWKH6PDOO*UDQWV3URJUDPZKLFKVXSSRUWV
small, grassroots, community-run projects throughout
0R]DPELTXH7KH86(PEDVV\LVFXUUHQWO\VROLFLWLQJ
innovative and cost-effective projects/activities focuVHGRQWKHIROORZLQJDUHDVIURPlocal, legally registered, community-based, non-governmental organizations. Additional detail on potential activities under
these areas is provided in Section 3.

NOTE: Proposals may be submitted in English or Portuguese.

 6XSSRUWLQJ VHUYLFHV IRU 2USKDQV DQG 9XOQHUDEOH
&KLOGUHQ 29&V DQGWKHLUKRXVHKROGV
+,93UHYHQWLRQIRU3ULRULW\3RSXODWLRQV HVSHFLDOO\
$GROHVFHQW*LUOVDQG<RXQJ:RPHQDQG<RXQJ0HQ 
$GXOW&DUH 7UHDWPHQWDQG6XSSRUW3URJUDPVIRU
3HRSOH/LYLQJZLWK+,9 3/+,9 
1. APPLICATION INFORMATION
Applicants should submit a project proposal that does
QRWH[FHHGWHQSDJHV IRQW7LPHV1HZ5RPDQIRQWVL]H
DQGOLQHVSDFLQJ DQGLQFOXGHVWKHIROORZLQJLQformation: (1) general information of the organization
(past experience); (2) target group disaggregated by
age, sex, risk behavior or other relevant parameters; (3)
concise description of the intervention, for each speciÀFWDUJHWJURXSLQFOXGLQJWKHEDVLVIRUVHOHFWLQJWKRVH
LQWHUYHQWLRQV  H[SODQDWLRQRIKRZWKHLQWHUYHQWLRQV
WDUJHWWKHNH\GULYHUVLQWKHVSHFLÀFHSLGHPLFFRQWH[W
(5) description of the geographic and/or population
FRYHUDJH RI WKH LQWHUYHQWLRQ   IXQGLQJ KLVWRU\ DQG
current partners and/or donors; (7) description of
KRZSURSRVHGDFWLYLWLHVDUHLQWHJUDWHGZLWKRUOLQNHG
to other PEPFAR activities; (8) information about previous or current technical assistance received by the
RUJDQL]DWLRQ  GHVFULSWLRQRIKRZJHQGHULVVXHVZLOO
EHDGGUHVVHGZLWKLQSURSRVHGDFWLYLWLHV  HVWLPDWHG
QXPEHURISHRSOHWREHUHDFKHGZLWKLQGLYLGXDODQG
or small group level interventions by each funding caWHJRU\  PRQLWRULQJ HYDOXDWLRQSODQ  LPSOHmentation plan; (13) detailed budget (in US Dollars);
(14) brief description of key personnel; and (15) a copy
of the organization’s registration. Each page of the
proposal must be numbered.
Each proposal should also include a one-page summary that includes a brief description of: (1) name of
the organization and project title, program area (OrSKDQV DQG 9XOQHUDEOH &KLOGUHQ  +,9 3UHYHQWLRQ IRU

2. ELEGIBILITY AND FUNDING RESTRICTIONS
7KH 3(3)$5 6PDOO *UDQWV 2IÀFH ZHOFRPHV DSSOLFDWLRQV
IURP UHJLVWHUHG QRQSURÀW 0R]DPELFDQ RUJDQL]DWLRQV VXFK
DV&RPPXQLW\%DVHG2UJDQL]DWLRQV &%2 )DLWK%DVHG2UJDQL]DWLRQV )%2 DQGRWKHU1RQ*RYHUQPHQWDO2UJDQL]DWLRQV 1*2 
)RUSURÀW or commercial entities are not eligible to apply.
Current Recipients of PEPFAR funding are not eligible.
2UJDQL]DWLRQVDOUHDG\UHFHLYLQJIXQGLQJRUVXEVWDQWLDOVXSSRUWIURPWKH86*RYHUQPHQWDUHQRWHOLJLEOHWRDSSO\
$OODSSOLFDQWVPXVWEHUHJLVWHUHG1RQ3URÀW2UJDQL]DWLRQV
132V DQGKDYHEHHQLQRSHUDWLRQIRUDW least one year to
be eligible for funding.
2UJDQL]DWLRQVPXVWEHDEOHWRGHPRQVWUDWHWKDWWKH\KDYH
DGHTXDWHLQWHUQDOFRQWUROVDQGÀQDQFLDOPRQLWRULQJSURFHdures in place.
 6XFFHVVIXO DSSOLFDWLRQV VKRXOG GHPRQVWUDWH VWURQJ WLHV
DQGVXSSRUWLQWKHORFDOFRPPXQLW\DQGZLWKORFDOJRYHUQmental authorities.
Each project accepted for funding must report results four
WLPHVSHU\HDU*UDQWUHFLSLHQWVPXVWEHDEOHWRTXDQWLI\DQG
GHVFULEH LQ GHWDLO WKH VHUYLFHV GHOLYHUHG ZLWK WKH SURYLGHG
IXQGLQJEURNHQGRZQE\DJHDQGJHQGHU)RUH[DPSOH
1XPEHURIRUSKDQVDQGYXOQHUDEOHFKLOGUHQZKRUHFHLYHG
support, including details on the support provided;
1XPEHURISHRSOHUHDFKHGZLWKSUHYHQWLYHLQWHUYHQWLRQV
and detailed description of interventions;
1XPEHURIDFWLYHEHQHÀFLDULHVVHUYHGE\3(3)$5SURJUDPVIRUFKLOGUHQDQGIDPLOLHVDIIHFWHGE\+,9$,'6DQGGHtailed description of support provided.
2.1 Funding Restrictions
)XQGLQJFDQQRWEHXVHGIRUWKHIROORZLQJSXUSRVHV
&RQVWUXFWLRQRIEXLOGLQJV
6DODU\UHQWXWLOLWLHVRURIÀFHIXUQLWXUHUHODWHGWRWKHRUJDQL]DWLRQDSSO\LQJIRUWKH6PDOO*UDQWVIXQGLQJ
/DQGSXUFKDVHVHFXULW\JXDUGVPRWRUYHKLFOHV LQFOXGLQJ
motorcycles, but excluding bicycles), car insurance, motor
vehicle repairs or upkeep;
2XWVLGHDXGLWVDQG
3XUFKDVHRIDOFRKROLFEHYHUDJHV
3URPRWLRQRIDERUWLRQFRXQVHOOLQJRUUHIHUUDOVRUDGYRFDcy to decriminalize abortion or abortion services;
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3. FUNDING ALLOCATION
Orphans and Vulnerable Children: $10,000.00 to $50,000.00 for each project
Geographic Prioritization: OVC projects will be limited to the following locations: Cabo Delgado:
Cidade de Pemba; Gaza: Chongoene, Limpopo, Mandlakaze and Xai-Xai; Inhambane: Massinga,
Maxixe and Vilankulo; Manica: Chimoio, Gongola, Manica and Sussundenga; Maputo: Cidade de
Maputo, Marracuene, Matola and Moamba; Nampula: Nacala; Sofala: Beira and Chibabava; and
Zambézia: Quelimane.
Budget Available: $250,000.00
Estimated number of projects: 10
Activities: OVC applications should emphasize family-centered activities to mitigate the impact of
HIV/AIDS through the following interventions:
a)
Access to Health and HIV Services: examples include promoting linkage for OVC and their
households to HIV services in healthcare facilities, maintaining the negative status of OVC and
adolescents, establishing partnerships and referral systems between other community and facility
HIV programs;
b)
Safety, Protection, and Psychosocial Support: examples include community-level child
protection, referrals to other social services, addressing psychosocial health among children and
their caregivers, communication on adolescent risk, and creating supportive child-friendly spaces
for OVCs, particularly for adolescents at high risk (out-of-school girls);
c)
Stability, Economic Strengthening, and Social Protection Support: examples include
developing Household Economic Strengthening (HES) initiatives, such as savings groups or
income generating activities (IGA), supporting vocational training and other individual HES
activities to stimulate income, and integrating HES with other child-focused interventions such as
parenting support;
d)
Schooling and Education: examples include providing equal access to education for HIV
affected children, facilitating primary and secondary education opportunities for OVC at-risk
groups, implementing school-based psychosocial support and safety from violence.

Adult Care & Treatment and Support to PLHIV : $10,000.00 to $25,000.00 for each project
Geographic Prioritization: Adult Care and Support activities will be limited to the following locations:
Cabo Delgado: Ancuabe, Cidade de Pemba, Macomia, Mueda, Muidumbe; Gaza: Bilene, Chongoene,
Guija, Limpopo, Mandlakaze, Xai-Xai; Inhambane: Massinga, Maxixe, Vilankulo; Manica: Chimoio,
Gondola, Manica,
Sussundenga; Maputo: Boane, Cidade de Maputo, Marracuene, Manhiça, Matola,
Moamba, Namaacha; Nampula: Angoche, Mecuburi, Moma, Muecate, Nacala, Nampula; Sofala: Beira,
Chibabava, Dondo; Tete: Changara; Zambézia: Alto Molócue, Cidade de Quelimane, Namacurra and
Nicoadala.
Budget Available: $244,000.00
Estimated number of projects: 9
Activities that should be incorporated in Community Care and Support include:
a)
Improving retention and adherence to Antiretroviral Treatment (ART) through community-level
interventions linked to household food security and referral to appropriate economic strengthening
and livelihood services and support;
b)
Strengthening community-clinical linkages;
c)
Economic Strengthening activities: examples include savings and loan groups;
d)
Referral or enrollment of PLHIV in community-based programs such as home-visits, GAACs
(Grupos de Apoio a Adesão Comunitária), other support groups, etc.
e)
Male engagement: examples include counselling groups to promote uptake of HIV testing and ART
initiation, and the use of community dialogues facilitated by PLHIV and local community radios to
broadcast key HIV prevention and adherence related messages;
f)
Social support interventions that include vocational training, income-generating activities, social and
legal protection, training and support for caregivers

Prevention for Priority Populations: $10,000.00 to $23,000.00 for each project
Geographic Prioritization: HIV prevention activities will be implemented in the following locations:
Cabo Delgado: Cidade de Pemba; Gaza: Guija; Manica: Chimoio and Sussundenga; Maputo:
Boane, Cidade de Maputo and Moamba; Niassa: Cuamba; Sofala: Nhamatanda; Zambézia: Mocuba
Budget Available : $249,000.00
Estimated number of projects: 9
Age Group
9 -14

15 - 19

20 - 24

Intervention
School-based or community-based HIV prevention.
Parent/Caregiver programs focused on sexual risk prevention, which includes
sexual violence prevention, delaying sexual debut.
Community Mobilization & Norms Change.
School-based or community-based HIV prevention.
School-based or community-based violence prevention.
Parent/Caregiver programs focused on sexual risk prevention, which includes
sexual violence prevention and delaying sexual debut.
Community Mobilization & Norms Change.
Condom promotion and distribution.
Promotion of retention and referrals to clinical care and adherence to ART for
Adolescent Girls and Young Men.
Community-based HIV prevention.
Community-based violence prevention.
Community Mobilization & Norms Change.
Condom promotion and distribution.

4. APPLICATION SUBMISSION PROCESS:
Please use one of below mechanisms to submit your proposal:
Physical Address:
United States Embassy, Maputo
Kenneth Kaunda Avenue, 193

Electronic version:
Email:
MaputoPolEconPEPFAR@state.gov

Contact details:
Tel: +25821492797

Additional Information: More details on PEPFAR Small Grants the application processes may be
found in the link below:
https://mz.usembassy.gov/notice-funding-opportunity-pepfar-small-grants-program/
5. APPLICATION DEADLINE:
All applications must be submitted on or before June 1, 2018. Applications submitted after June 1,
2018 will not be considered. There will be no exceptions to this application deadline.
Due to the large number of proposals anticipated, only shortlisted organizations will be
contacted.

7KDQN\RXLQDGYDQFHIRU\RXUSDUWLFLSDWLRQ
Maputo, March 2018
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Precariedade das condições de trabalho de jornalistas

Gestores atiram culpas à conjuntura económica
Por Abílio Maolela

A

situação laboral do jornalista continua tema de
debate, sobretudo nas redacções dos órgãos privados de comunicação social, onde se
registam maiores transgressões da
legislação laboral.
Depois da comunicação feita, semana finda, pelo secretário-geral
(SG) do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), Eduardo Constantino, na qual denunciou uma série
de atropelos nas empresas privadas
de comunicação social, gestores
ouvidos pelo SAVANA apontam
a insustentabilidade das empresas
como o principal factor que faz com
que estas não cumpram com as suas
obrigações.
Em contacto com o SAVANA,
Serôdio Towo, director-geral da ST
Projectos, proprietária do semanário
Dossiers&Factos, reconheceu que a
actual situação laboral dos jornalistas é preocupante e, na sua óptica,
deve-se, por um lado, à insustentabilidade das empresas e, por outro,
à incapacidade de negociação contratual por parte dos próprios jornalistas.
Towo defende que a maior parte das

Rui de Carvalho

Gestores dos órgãos privados apontam a insustentabilidade das empresas como
principal factor

empresas foram criadas numa situação de insustentabilidade, o que faz
com que algumas delas tenham dificuldades em cumprir com as suas
obrigações.
Acrescentou que as empresas jornalísticas enfrentam uma grande
crise na angariação de publicidade,
a sua principal fonte de receita,
devido à proliferação de agências de
publicidade, pelo que a alternativa
“é pagar valores compatíveis com a
produção da empresa”.
Entretanto, se por um lado as empresas são insustentáveis, Towo nota
que, por outro lado, os profissionais
da comunicação social são frágeis
na negociação dos seus contratos de
trabalho.
“Também notamos uma fraca capacidade de negociação por parte
dos próprios jornalistas. Conseguem
influenciar a situação laboral das
outras áreas, mas não conseguem re-

solver os seus próprios problemas”,
sublinhou.
Serôdio Towo reconhece que não
paga os salários desejáveis, mas garante que todos os trabalhadores da
ST Projectos têm a situação contratual regularizada e com os ordenados em dia.
“Todos descontam para a segurança
social e nunca registamos nenhuns
atrasos salariais”, frisa.
Rui de Carvalho, director do semanário Público, também aceita a
situação que prevalece no sector.
Carvalho diz existir empresas que
não cumprem com as suas obrigações e, devido a este aspecto, “já
fui sindicalista”, onde lutava pelas
melhores condições de trabalho,
mas “as preocupações nunca foram
resolvidas”.
Tal como Towo, Carvalho conta que
no Jornal Público todos os trabalhadores têm contratos de trabalho,

porém, os salários “não são os desejáveis, não por falta de vontade, mas
devido à conjuntura económica e
social do país.
“As condições de trabalho existentes
são boas, não nos falta computadores, internet e nem viatura para
as deslocações. Quando a viatura
estiver indisponível, damos dinheiro de transporte para garantir
a segurança dos nossos jornalistas.
Sabemos que isso não é tudo, mas
é o mínimo que podemos garantir”,
explicou.
Refinaldo Chilengue, director
do diário electrónico Correio da
Manhã, iniciou o seu comentário
referindo que Eduardo Constantino
“exerceu o seu direito de cidadania”, pois, expressou sua opinião em
relação à situação laboral do jornalista moçambicano.
Tal como os outros gestores, Chilengue afirma que todos os seus
jornalistas têm a situação contratual regularizada, excepto os correspondentes, no estrangeiro, que
recebem por cada peça publicada.
“As pessoas que trabalham nesta
empresa não pagam a segurança
social porque a empresa se responsabiliza por isso. Cada jornalista recebe um salário líquido, equivalente
ao salário bruto. Temos a situação
de um colega que está de baixa no
hospital, mas que continua a receber,
através da segurança social”, disse.
Durante a sua explanação, Eduardo
Constantino disse que algumas empresas de comunicação social pagam
abaixo do salário mínimo estabelecido, ao que Chilengue comenta:
“Sou suspeito em falar dos ordenados que pago, na minha empresa,

mas a verdade é que nenhum deles
já reclamou atrasos salariais”.
Ângelo Munguambe, jornalista do
semanário Zambeze, disse, por seu
turno, que a situação laboral do
jornalista iguala-se a de qualquer
sector social, cujos salários não satisfazem as necessidades básicas dos
empregados.
Porém, Munguambe entende que
há empresas que aceleram a pobreza
dos profissionais da comunicação
social, devido ao seu elevado grau de
insustentabilidade.
Questionado em relação à situação
que se verifica nas empresas privadas “mais cotadas” do mercado,
Munguambe disse que a mesma
deve-se à crise financeira que afecta
o país, mas que a maior parte tem
honrado com os seus compromissos.
Em relação ao salário mínimo a ser
estabelecido nesta área, o antigo jornalista do SAVANA defende que
não se pode colocar um parâmetro salarial, cabendo a cada órgão
definir o seu tecto.
Na maior parte dos debates entre
os profissionais da comunicação social, os principais pontos têm sido o
estado da liberdade de expressão e
de imprensa, mas raramente sobre
questões de natureza laboral.

5HÀQDOGR&KLOHQJXH

Cidade de Nampula

Vahanle diz ter encontrado um município saqueado

U

ma semana depois de
assumir as funções de
presidente do Conselho
Municipal de Nampula, Paulo Vahanle abriu as suas
portas para receber a imprensa e
revelou as condições em que encontrou a edilidade do ponto de
vista de transparência na administração. A primeira constatação foi a existência de uma dívida por saldar com fornecedores
na ordem de pouco mais de 40
milhões de meticais.
Depois da pompa cerimonial e
analisada a casa, Vahanle diz ter
encontrado um município com
sectores completamente desalinhados, o que obrigou a uma
imediata reunião entre ele e os
vereadores na perspectiva de perceber as dificuldades que cada
sector está a enfrentar na gestão
diária do município
Sem entrar em detalhes, afirmou

Paulo Vahanle, novo do edil de Nampula diz que encontrou um Município saqueado

que existem muitas dificuldades, nomeadamente as dívidas com várias
entidades, cuja quantia estima-se
em cerca de 40 milhões de meticais,
avaria das viaturas que fazem a remoção do lixo, entre outras situações
desagradáveis.
Em relação concretamente ao assunto “lixo”, o Presidente do município
de Nampula diz que vai, brevemente, lançar um concurso público para

o aluguer de viaturas que deverão
ajudar na recolha de lixo que tira a
estética da cidade. Além da recolha
urgente de resíduos sólidos, Vahanle diz que deve encontrar soluções
para construir o mercado de Resta
e o melhoramento de várias estradas
que dão acesso aos bairros da urbe.
De acordo com Vahanle, além dos
41 milhões de dívidas confirmadas,
Paulo Vahanle diz que há indícios

da existência de outras dívidas, que
as apelidou de “dívidas ocultas”. Não
aceitou entrar em detalhes, alegadamente porque o assunto está ainda a
investigar, ao detalhe, a existência da
outra lista de dívidas.
No que diz respeito ao ambiente de
trabalho com os vereadores e toda
a máquina administrativa, Vahanle
classificou-o de “razoável”, apesar de
alguns responsáveis sectoriais “não
serem honestos” por omitir informações relevantes.
Por exemplo, disse que o sector de
património apresentou um informe
no qual dava conta da existência
de um número não especificado de
viaturas fora do controlo da edilidade. Adiantou que “os directores dos
departamentos mostram-se disponíveis para colaborar. O problema está
com os vereadores”, disse.
Denunciou também que as receitas
municipais, a exemplo das taxas diárias continuam a não chegar às contas do município.
O autarca precisou que no pelouro da

urbanização, há uma vasta gama
de construções ilegais, ou seja,
sem a autorização da edilidade,
para além da implantação desenfreada de pequenas bancas,
vulgo “take-aways”, também em
situação de incumprimento de
lei, pelo que a edilidade deverá
intervir brevemente.
No rol de situações que aparentam ilegalidades, Vahanle falou
também da existência de um
grupo de funcionários que terá
sido admitido de forma irregular, o que vai obrigar à análise
pormenorizada dos processos
individuais.
Apesar dos constrangimentos
detectados, Paulo Vahanle diz
que está determinado a resgatar
a legalidade e a imagem do município da cidade de Nampula,
pelo que pediu voto confiança
aos munícipes daquela que é conhecida como capital do norte.
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Cartoon

Partilha de
responsabilidades:
Quem é o primeiro?

D

e visita a Londres, na semana passada para a cimeira da Commonwealth, o Presidente Nyusi trouxe um novo elemento na
posição do governo sobre a problemática das dívidas ocultas.
Deve haver uma partilha de responsabilidades com os credores, disse ele, acusando estes últimos de terem emprestado dinheiro
a Moçambique, sabendo que o país, por ser pobre, nunca estaria em
condições de pagar a dívida.
O que se pode subtrair no subtexto desta mensagem presidencial é que
os credores agiram de má-fé.
Depois de ter aﬁrmado haver indícios de práticas criminais, depois de toda a insistência sobre a separação de poderes, Nyusi decidiu agora aumentar a temperatura e pôr os
seus interlocutores de sobreaviso, e colocá-los na defensiva.
É uma estratégia bem calibrada visando desarticular os credores e
obrigá-los a aceitar as propostas do governo para uma maturação mais
longa, e com prestações e taxas de juro mais baixas.
Visivelmente irritado e nervoso, Nyusi questionou retoricamente se ao
concederem os empréstimos, os credores não sabiam que estavam a
lidar com um país pobre, que não seria capaz de pagar as suas dívidas.
Sendo Londres uma das principais placas giratórias da ﬁnança mundial, Nyusi não teria escolhido melhor lugar para transmitir a sua mensagem, na expectativa óbvia de que ela seja ouvida não só pelos gestores
dos bancos envolvidos, mas também pelos seus respectivos acionistas e
reguladores nas praças europeias onde os bancos actuam.
Os acionistas terão (se é que ainda não o ﬁzeram) de questionar os seus
gestores sobre a não observância de critérios rigorosos de due dilligence
perante o pedido de um país que claramente não estava em condições
para honrar tão elevados compromissos a curto prazo. Esta será também a linha de actuação por parte dos reguladores, mas estes irão mais
a fundo, questionando possíveis actos de branqueamento de capitais,
em violação das legislações em vigor nos seus países.
Mas a questão que se deve colocar é se Nyusi terá conseguido alcançar
esses objectivos sem se embaraçar a si próprio, sem criar a imagem de
um governo com uma mensagem pateticamente desarticulada, e de um
Estado moçambicano incapaz de se assumir como um actor responsável no concerto das nações.
Moçambique não foi obrigado a contrair os empréstimos. Fê-lo por
vontade própria. Agora, aqueles que se predispuseram a ajudar o país
transformaram-se em vilões.
No meio de negociações sensíveis, em que o governo procura encontrar
uma solução justa e equilibrada junto dos credores, menos no interesse destes do que de Moçambique, a declaração do Presidente Nyusi
deve ter constituído um enorme embaraço para todos aqueles que estão empenhados neste processo, incluindo o seu próprio Ministro das
Finanças.
Exigir responsabilidades partilhadas requer, em primeiro lugar, que o
governo assuma as suas responsabilidades. O relatório de auditoria levanta questões sobre as quais os auditores nunca receberam explicações
plausíveis. Uma delas tem a ver com os 500 milhões de dólares sem um
rasto contabilístico.
A outra questão está relacionada com transferências feitas a partir da
conta do fornecedor, nos Emirados Árabes Unidos, para contas em
Moçambique, apesar do contrato de ﬁnanciamento estipular expressamente que nenhuns fundos resultantes dos empréstimos deveriam ser
canalizados para Moçambique. Parte destes montantes foram transferidos para contas, em diversos bancos locais, de indivíduos cuja ligação
com as três empresas nunca foi esclarecida.
Estas são algumas das constatações dos auditores, sobre as quais explicações plausíveis, apesar de solicitadas, nunca foram disponibilizadas.
Em alguns casos, elas reﬂectem uma clara violação dos acordos assinados com os credores.
O governo tem estado a insistir para que os devedores do já defunto
Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), também conhecido por
7 milhões, paguem o que devem ao Estado. Não constituirá surpresa
que eles também venham a acusar o governo de “má-fé”, ao lhes ter
concedido os empréstimos, mesmo sabendo da sua precária capacidade
de restituição.

A vaidade e o sexo oral

C

ito: «O Presidente de Uganda,
Yoweri Museveni, prepara-se
para proibir a prática de sexo
oral no país. Meseveni culpa “os
estrangeiros” pela banalização da prática,
que considera “muito errada”, e revelou que
já está a preparar uma campanha contra
o sexo oral. “Deixem-me aproveitar esta
oportunidade para lançar um aviso público sobre as práticas erradas (…) A
boca é para comer, não é para fazer sexo.
Nós sabemos qual é a ‘morada’ do sexo,
sabemos onde é que deve ir”, defendeu o
presidente do Uganda. Em 2014, ano em
que introduziu a lei anti-homossexual, o
presidente defendeu publicamente que a
prática de sexo oral causava lombrigas e
outros parasitas.»
Uma das lombrigas é a vaidade. Aquela
que levou José Sócrates a bradar, ufano
e peremptório, contra o Procurador-Geral (numa das reportagens com que
a SIC transformou a justiça em devassa
pública) aquilo que o movia: “Eu sou
vaidoso (...) a única motivação que encontro para a actividade política é a vaidade,
aliás dos políticos em geral. É uma característica humana…”.
Esta aﬁrmação é uma generalização
falaciosa - a vaidade não é uma característica humana virtuosa e digna de
ser imitada – e (não é em vão que rima)
quase criminosa: milhões votaram nele
apesar da vaidade, julgando que o moviam outras qualidades mais misantrópicas. Talvez um ensejo de justiça,
de regulação de desequilíbrios sociais.
Constata-se que isso seria apenas a
projecção dos inocentes, num país onde
tanta gente gosta de exibir um broche
de ouro na lapela.
A vaidade esquarteja qualquer ilusão.
Por outro lado, de facto, há-de um político ser um espartano? Já é diferente ter
a esperteza do alho para aﬁnal fazer de
conta que se é a cebola que sabe trinchar a lebre e a galinha.
Um pequeno ensaio de Montaigne, Da
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Vaidade das Palavras, começa assim
(cito de memória), «Dizia um retórico
do passado que o seu ofício era fazer que
as coisas pequenas parecessem grandes e assim fossem julgadas. Eis um sapateiro que,
para calçar pés pequenos se gaba de fazer
sapatos com a medida de Hércules». E aqui
engana e lisonjeia, e pior, - pois quem
não quer ser Hércules? -, manipula.
Alguém que chega ao poder por virtude
do muito que foi envaidecendo só pode
tornar-se pernicioso. Nem imagino a
quantidade de medidas tomadas não
porque fossem as mais razoáveis e necessárias mas porque em qualquer disputa de argumentos uma criatura de tal
ego quer ter sempre a última palavra!
Como acontece com Trump. Quantas
vezes, em decisões chaves, se abeirou
Sócrates da irracionalidade para alimentar a sensação de que controlava, de
que a sua vaidade imperava?
A soberba começa devagarinho tal
como as tentações tomaram conta de
Giges depois dele ter achado o anel.
Giges, sabe-se, é um personagem da
República de Platão que um dia achou
um anel que ao ser rodado no eixo o
tornava invisível. A inesperada graça
de ﬁcar invisível alterou o seu comportamento e, por estrita curiosidade,
começou a ir visitar, na clandestinidade,
as casas dos seus amigos. Rapidamente
uma pontinha de inveja acompanhava
as suas incursões secretas: ah, aquela cigarreira de prata, belíssima a ânfora de
Esmirna, invejável a pulseira da mulher
do seu amigo e como era muito mais
animado o sexo com ela. Assim - de
sexo oral! Giges, até aí considerado
o mais recto dos homens, começou a
congeminar modo de se apoderar da
mulher do amigo e entregou-se aos pequenos furtos. Quem ia notar? O anel
apossou-se da alma de Giges, mudou-lhe o carácter.
O anel de Sócrates é a vaidade, que ele
inexplicavelmente julgava invisível ou
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que camuﬂava com uma retórica de tal
forma grandíloqua que por vezes tinha
o aspecto de coincidir com o curso das
necessidades do país. Aﬁnal, só lhe importava o pavoneio próprio, para além
das ideologias. Como tantos outros políticos-espectáculo da mesma igualha.
Que triste paradigma a de um horizonte político que só tem por causa a vaidade individual. Os chineses da dinastia
Ming tinham um antídoto para aqueles
que ambicionavam a vaidade do poder
– por exemplo, os grandes almirantes
da frota imperial. Castravam-nos. E os
seus testículos eram exibidos em relicários nas costas do trono do imperador
para que ﬁcasse à vista o que lhes faltava e a fraca proporção do seu poder.
A chegada ao poder pagava-se com um
sacrifício.
Parece-me ser isto um justo preço.
Bom, e que se não invalida o sexo oral,
o inibe!
Outra solução me parecia crucial: que
a primeiros-ministros pudessem chegar os menos eloquentes mas melhores
preparados tecnicamente. O melhor era
até serem mudos. Acabava-se o espectáculo televisivo. No parlamento tudo
seria mais ponderado, pois as respostas
ao hemiciclo haviam de ter o ritmo lento da escrita numa pequena ardósia. O
qual oferece tempo para reﬂectir, para
corrigir, para mudar de ângulo e não ser
aquilo que se diz unicamente da boca-para-fora. Brinco e não.
Países-da-boca-para-fora (do mais caprichado sexo oral) é o que temos com
estes mealheiros da vaidade que nos
calharam como líderes de um tempo
caprichosamente fútil. Yoweri Museveni tem razão: fora com a lombriga da
vaidade!
Que cada país leia na exacta proporcionalidade do uso de broches de ouro na
lapela dos seus políticos um sinal simétrico de tropeço do seu futuro no fosso
do descalabro.
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Partilhar com quem
responsabilidade de quê?
Por Carlos Nuno Castel-Branco, PhD

O

PR Filipe Nyusi declarou, recentemente, que
os bancos e “investidores” externos envolvidos
devem partilhar a responsabilidade pelas dívidas (suponho que se
estava a referir à componente secreta e ilicitamente assumida e garantida pelo governo de Armando
Emílio Guebuza (AEG) de dívida
privada, vulgarmente conhecida
como dívidas ocultas, secretas ou
ilícitas).
Embora esta declaração surja com
dois anos de atraso e com “sentido
de oportunidade” perverso (logo a
seguir a uma série de tentativas incompetentes e incoerentes, à la
Maleiane - falhadas de negociação
da dívida com credores), o PR tem
razão no que disse.
No entanto, há três problemas
fundamentais com esta declaração, dado o contexto em que ela
se insere.
Primeiro, partilhar signiﬁca, grosso modo, dividir pelas (mais que
uma) partes. Filipe Nyusi (FJN)
deﬁniu uma das partes, os bancos
e “investidores” externos envolvidos. Mas não deﬁniu a/s outra/s
parte/s. Suponho que essa outra
parte seja nacional, isto é, que
FJN estaria a dizer que os especuladores internacionais deveriam
partilhar a responsabilidade pelas
dívidas ilícitas com as partes nacionais. Mas, quais são as partes
nacionais? O Estado e o povo? Podem, estes, assumir a responsabilidade de pagarem por dívidas que
não pediram, que não aprovaram,
que desconheciam e de que não
beneﬁciaram? O governo cessante,
presidido por AEG, que tem responsabilidade colectiva e solidária
pelos actos do governo, ainda que
uma parte desse governo pudesse
ter sido mantida na ignorância
deste assunto? AEG e os seus aliados próximos, que possivelmente
estariam envolvidos directamente,
como mandantes e executores das
decisões e acções conducentes ao
escândalo das dívidas ilegais? FJN
não pode ser ambíguo sobre isto,
pois, como PR, ele é o primeiro
responsável pela garantia da constituição, da legalidade e da soberania dos cidadãos sobre o Estado e
sobre a sociedade. Ele tem de dizer, claramente, de que lado está e
o que pensa fazer.
Caso contrário, o que FJN acaba
de declarar - que as instituições
ﬁnanceiras internacionais envolvidas devem partilhar responsabilidades - poderá ser entendido
como outra, mais uma, manobra
de diversão para esconder o problema. A primeira manobra de
diversão foi o não reconhecimento
da existência do problema, recor-

rendo-se à mentira, omissão ou
pretensa idiotice (Chang e Maleiane tornaram-se peritos nisto).
A segunda manobra de diversão
foi a campanha para consagrar a
EMATUM como estratégia de
consolidação e desenvolvimento
do empresariado nacional no sector da pesca industrial. A terceira foi a declaração do secretismo
do assunto por causa da defesa
da soberania nacional - de estratégia de pesca, as dívidas ocultas
tornaram-se em assunto de defesa e segurança nacional. A quarta
foi a declaração dos denunciantes
e críticos desta acção como anti-patriotas, a sua perseguição, bem
como a emissão de mandatos de
linchamento e agressão física - estas pessoas continuam, ainda hoje,
ostracizadas no domínio de acção
das instituições públicas, e sob
ameaça física - os casos de Ericino
de Salema e José Jaime Macuane
são dois exemplos disto. A quinta foi a aparente honestidade do
governo em falar das dívidas - o
Primeiro Ministro apresentou a
situação em detalhe no Parlamento - que serviu para esconder as
dívidas ocultas dentro do conjunto
geral do endividamento do Estado, diluindo o assunto. A sexta, foi
o ataque ao FMI e aos doadores
por terem fechado a torneira da
ajuda internacional e por terem
feito ﬁnca pé sobre a necessidade
da auditoria externa - o assunto deixou de ser a ilegalidade da
dívida e as suas implicações económicas e sociais para o País, para
a soberania nacional e para a vida
da maioria da população, para se
tornar numa luta patriótica contra
a afronta imperialista de ingerência nos assuntos internos. Portanto, patriotismo seria unirmo-nos,
incluindo com os mandantes e
executores das decisões/acções
que resultaram no descalabro ﬁnanceiro do país, para nos opormos ao FMI e companhia (quer
dizer, esclarecer a situação não
era interesse nacional soberano e
legítimo, mas apenas ingerência
externa). A sétima foi a farsa da
auditoria externa, para a qual os
mandantes não foram entrevistados, os executantes recusaram dar
informação em nome da defesa da
soberania nacional e da denúncia
da ingerência imperialista. Esta
auditoria pariu menos do que um
rato, no sentido em que pouco
mais informou para além do que
já sabíamos, conﬁrmando apenas
que houve crime (deﬁnido como
violação da constituição e da lei
especíﬁca) e que não é conhecido
o destino dos fundos (factos que já
sabíamos), e não conduzindo a nenhum tipo de acção subsequente.

Nem a PGR se digna continuar a
falar deste assunto. Já houve auditoria, já se “matou” o assunto. A oitava foi a incompetente, incoerente e, mesmo, ridícula forma como
o governo, na pessoa de Maleiane,
tentou (ou não tentou) renegociar
a dívida com os credores - provavelmente, com a intenção de mostrar à sociedade que não há opção
ao pagamento integral da dívida,
por mais odiosa que seja, pelo
povo, porque os especuladores são
intransigentes; ou como forma de
ganhar tempo e granjear alguma
simpatia internacional projectando-nos como vítimas de especuladores internacionais intransigentes (que são, mas ninguém nos
mandou metermo-nos com eles).
Agora, FJN declara que esses especuladores devem ser co-responsabilizados (e tem razão), mas como
não deﬁne o crime nem quais são
a partes nacionais envolvidas nessa
co-responsabilização, o que acaba
de dizer pode ser entendido como
mais uma manobra de diversão.
Será que o PR anda a “dar tiros no
escuro” para ver o que pega e para
ver se acerta em alguma coisa?
Será que ele está disposto a deﬁnir claramente, directamente, a
quem tais especuladores se devem
juntar como co-responsáveis, e de
quê? Será que ele está disposto a
prosseguir acções decisivas e claras
para resolver este assunto em defesa da legalidade, do Estado e da
soberania do povo sobre o Estado
e a sociedade?
Segundo, FJN ainda não deﬁniu o
crime. Sobre o que é que as partes
devem ser co-responsabilizadas?
Qual é o crime? Sem reconhecer
e deﬁnir o objecto sobre o qual
responsabilização recai não faz
sentido falar em co-responsabilização nem é possível deﬁnir as
partes envolvidas. A mensagem
de FJN parece indicar que alguma coisa foi muito mal feita - ele
mencionou, como parte do seu argumento para co-responsabilizar
especuladores internacionais, que
eles não deveriam ter emprestado
tanto dinheiro sem garantias a um
“país pobre” - mas continua ambígua e não vai suﬁcientemente longe. Quem foi pedir muito dinheiro a especuladores internacionais,
sem garantias, mesmo sendo “um
país pobre”? Quem aprovou isso?
Foram respeitadas a constituição
e a lei especíﬁca? Onde está esse
dinheiro e em que foi usado ou
por quem foi apropriado? Como
foi obtido? Como é que o sistema
público de avaliação e gestão da
despesa pública (incluindo das garantias ao sector privado e do investimento público) permitiu isso?
O que vai ser feito para que os en-

volvidos (mandantes e executores
internacionais e os especuladores
internacionais) digam o que aconteceu, de facto, e com todo o detalhe? De facto, de que é que os especuladores internacionais são co-responsabilizados e qual é a base
material dessa declaração? Sem
tornar isto absolutamente claro, e
sem distanciar o Estado e o governo actual das acções do governo
de AEG que culminaram neste
escândalo, não faz sentido falar de
nenhum tipo de responsabilização.
Terceiro, a declaração de FJN
sobre co-responsabilização de especuladores internacionais chega
com dois anos de atraso. Este problema começou a ser conhecido há
quase três anos. Neste período, o
governo de FJN foi extremamente
hesitante, ambíguo, oportunista e
andou sempre a correr atrás dos
acontecimentos - mentiu, omitiu,
assobiou para o lado, hesitou, tentou lavar as mãos, tentou desviar a
atenção do assunto, e nunca agiu
com segurança e com determinação. Neste contexto, será que as
declarações recentes de FJN marcam uma viragem - para deﬁnir
as partes responsáveis, de que são
responsáveis e o que vai ser feito
sobre isso - ou apenas se situam
na mesma trajectória de diversão,
oportunismo, ambiguidade e acção por inacção seguida até aqui?
Para ser levado a sério, o PR tem
de deﬁnir quais são as partes responsáveis, de que são responsáveis
e o que vai ser feito sobre isso.
Estas são as três peças necessárias

para declarar estas dívidas como
odiosas e não pagáveis.
Se o PR precisa de ajuda para seguir estes passos, peça-a. Imagino
que muitos milhões de moçambicanos e de cidadãos do mundo
comprometidos com o progresso
democrático, com a justiça social
e económica e com a luta contra
a ﬁnanceirização estão dispostos a
ajudar.
Não é entre os responsáveis pelo
escândalo das dívidas ilícitas que
FJN encontrará amigos - quando
o assunto foi levantado no CC da
Frelimo e quando ﬁcou quente no
parlamento e no debate público, a
equipa de propaganda que se supõe possa ser pró-AEG (com ou
sem aprovação deste) divulgou
documentos oﬁciais que comprometem FJN com a EMATUM e
Proíndicos; os agentes executores
entrevistados para a auditoria internacional acusaram os nacionais que aprovaram e insistiram
na auditoria de serem agentes do
inimigo estrangeiro personiﬁcado
na equipa de auditores internacionais.
Então, se quer ser levado a sério
e mobilizar empatia e apoio reais,
FJN e o seu governo terão de deﬁnir de que lado estão, e terão de
deixar de tentar equilibrar-se sobre uma corda bamba imaginária
por cima de um precipício habitado por grandes crocodilos, no
meio de uma tempestade. Se quiserem continuar nesse “equilíbrio”,
façam-no sozinhos e não arrastem
o país com eles. Aliás, o País não
se deixará arrastar.

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com
Portal: http://oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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Um

A

ausência de algo é, ao mesmo tempo, a sua presença
através de uma certa forma; o não querer receber alguém é também receber de uma certa maneira; o que
é dito também esconde algo; as palavras e as atitudes
são também a máscara ou o rosto de outras, sempre reveladoras
de algo.
Falas, discursos e práticas formais contêm falas, discursos e práticas informais; aﬁnal, o que importa ter em conta não é a ausência ou a presença de algo, mas a unidade ausência-presença
ou vice-versa.
O estudo dialéctico dos fenómenos sociais - da sua estrutura,
da sua linguagem, dos seus símbolos, das suas formas, dos seus
hibridismos, dos seus jogos - é, na verdade, uma importante área
metodológica. A propósito desse Jano da vida, é possível criar
um aforismo à Heráclito do género: “Presente e ausente são um”.
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Sócrates ao vivo no
Ministério Público

Obstipação mental

L

ogo que o jogo acabou, desliguei o televisor. Estava atordoado e incrédulo.
Perder a eliminatória ainda era como
o outro. Agora, perdê-la em casa, com
uma cabazada daquele tamanho, era areia
demais para a minha carroça. Não estava,
por conseguinte, com fígado para aturar as
atoardas do comentador desportivo em serviço. Preferi dedicar-me ao ritual da automedicação mental.
Pus uma generosa dose de gin no copo, renovei as pedras de gelo e a rodela de limão, e
preenchi o resto do espaço com água tónica.
Antes de começar a tomar a mistura, pus a
selecção de música brasileira que tenho disponível, primeiro porque a língua me facilitaria a comunicação comigo próprio, e segundo porque queria voltar a ouvir a letra de
uma das canções nela incluída. Voltei para
a cadeira, fechei os olhos, tomei o primeiro
gole e fui acompanhando mentalmente o
rodar das canções, até chegar à letra que eu
pretendia, umas duas horas depois.
E passei a cantá-la baixinho, com o autor,
cujo nome nem sequer conhecia, aliás, o que
não tinha muita importância. O que tinha
importância era o que ele me dizia, que era
assim: «Eu não sei dizer / o que quer dizer / o
que vou dizer (…) Se eu digo pare / você não
repare / no que possa parecer / Se eu digo siga /
o que quer que eu diga / você não vai entender
/ Mas se eu digo venha / você traz a lenha / pro
meu fogo acender.»
Recuei até aquele princípio de noite, quando, ao chegar a casa, ela me recebeu com as
malas aviadas, de pé, e disse – «Eu vou.» Tinha tido a possibilidade de lhe propor três
coisas: poderia ter-lhe dito – «Gisela, pára!

João Quadros*

Vamos conversar. Talvez isto tudo não passe
de um mal-entendido.» Passado este tempo todo, ﬁco a pensar e tenho a certeza de
que ela teria parado, teríamos conversado e
a nossa separação não se teria consumado.
Por outro lado, podia ter simplesmente pegado na sua mão e dito – «Gisela, vem!»
Tenho a certeza de que ela viria, de que, no
calor dos braços um do outro, o que nos punha em disputa se dissiparia e certamente
nunca nos teríamos separado. Mas limitei-me a olhar para ela bem nos olhos, e desaﬁando tudo o que seria razoável e racional
da minha parte, disse-lhe – «Segue!» E ela
seguiu. Nunca mais no vimos, nenhum de
nós olhou para trás.
Considero, hoje, que, tendo tido a possibilidade de levar uma vida serena, tranquila e
pacíﬁca, num vale verdejante, com a Gisela,
preferi deixar tudo isso e escalar a montanha. Estou a meio da escalada. Sinto-me
tentado a olhar para trás e voltar ao ponto de partida, mas vejo claramente que isso
seria não só inconsequente, como também
uma regressão. Estaria a perder mais de metade da minha vida, embora, também claramente, isso pudesse resultar num género de
bálsamo para a minha existência. Resta-me
continuar a escalada, não obstante isso me
custar o continuar a sangrar por tudo o que
é a minha alma.
No fundo, nem tudo o que são as grandes
decisões nos trazem paz e alegria. De resto,
a relação que tenho tido com a felicidade
tem sido sempre conﬂituosa.
Eu não sei o que quer dizer o que vou dizer,
mas não paro nem venho: sigo em frente.

SACO AZUL
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ão me apetecia nada que Sócrates
se safasse e processasse o Estado.
Além de um Novo Banco, lá teríamos nós de pagar um novo Sócrates. Seríamos o novo Carlos Santos Silva do
“engenheiro”.
Foi anunciado como: Investigação SIC.
“O confronto”: os momentos decisivos de
Sócrates contra a acusação. “Grande Reportagem da SIC revela interrogatório a
Sócrates”. Mas qual Grande Reportagem?!
Assisti ao primeiro episódio, e o que vi foi
um DVD ﬁlmado na sala do Ministério
Público. Grande Reportagem dá a sensação
de que andou um jornalista com um colete
à prova de balas a recolher provas e a fazer
investigação e aquilo, no fundo, foi apenas
chegar ao Ministério Público de Uber, pedir o DVD e voltar para a SIC. Sai uma
“Grande Reportagem” por 12 euros, ida e
volta. Mas isto é assim? Agora uma Grande
Reportagem é pôr um DVD? A SIC, a seguir, anuncia uma Grande Reportagem da
estação sobre a caçada ao Osama bin Laden
e passa o ﬁlme “Zero Dark Thirty/00:30
Hora Negra”.
Pôr esta gravação do Sócrates a fazer peixeirada no interrogatório, nesta altura, vindo do nada, ﬁca esquisito. Parece que era
suposto haver um jogo de bola dos grandes,
mas choveu e o jogo foi adiado e não havia
mais nada para pôr. Se foi isso, mais valia
anunciarem a estreia do “Titanic” pela quadragésima quarta vez.
O segundo episódio já foi mais emocionante e mais perto de ser uma reportagem. Foi
boa ideia poder ver a jornalista a fazer as
ligações entre as provas com marcadores a
amarelo, como eu fazia nos tempos de estudante. Estava a ﬁcar preocupado porque,

depois do primeiro episódio, que era uma
mera gravação, parecia que os jornalistas da
SIC ainda tinham tido menos trabalho que
os advogados do Sócrates, que ele nunca
deixa falar.
Do que vi, destaco José Sócrates sem ﬁltros, e o que se vê é um indivíduo que perde
várias vezes a calma e grita nos interrogatórios. A certa altura, acusa Rosário Teixeira de mentir e desata os berros: - “Isso
é mentira! O senhor está a inventar!” Não
fosse o tom esganiçado, podia ser Manuel
Serrão no programa “Prolongamento”.
Confesso que chega a ser cansativo ouvir
falar em tantos milhões para lá e para cá. A
juntar à forma como, por exemplo, Salgado,
Zeinal, etc., falam de dezenas de milhões de
euros como se fossem patacas. Se eu fosse
o Rosário Teixeira, de cada vez que ﬁzesse
referências a valores gamados, fazia a entoação dos senhores dos tempos do sorteio da
taluda - Treeeeeeze miiiiiiil e quinheeeeentos miiiiilhõoooooes! - para se perceber
que, apesar do ar de desprezo dos suspeitos,
aquilo é muita massa. Bons tempos em que
se podia praticar a corrupção com robalos
ou com dinheiro que cabia num envelope.
O que me preocupa é o primeiro episódio. É
estranho, porque: ou apanhámos uma parte
má do ﬁlme ou aquilo tem cenas em que
parece haver indícios com pouca substância por parte do Ministério Público. Fiquei
assustado porque há momentos em que o
MP anda ali meio a patinar. Assusta-me,
porque não me apetecia nada que Sócrates
se safasse e processasse o Estado. Além de
um Novo Banco, lá teríamos nós de pagar
um novo Sócrates. Seríamos o novo Carlos
Santos Silva do “engenheiro”.
*Colunista do “Jornal de Negócios”

Por Luís Guevane

Dívida dos outros

C

omo é um país se deu ao luxo de
aceitar determinações do tipo “é
o que combinamos, agora é a minha vez. Mas, no meu lugar ﬁca
fulano?” Onde foi depositada a lisura das
eleições internas partidárias e gerais? O
negócio foi divertido na perspectiva da
inexistência de um preço a pagar pela
“luta”. Mas, hoje, as coisas mudaram. O
percurso do cumprimento cego do que se
combinou na “luta” passou a fazer sentido
só entre os inﬂuentes membros que ainda
comungam essa espécie de directriz que
mais não foi do que a génese da intocabilidade e da criação dos “outros”. Conquistada a independência não se equacionou a aceitabilidade de partidos políticos.
A independência política de Moçambique não coincidiu com a instauração de
um Estado de Direito democrático. O
modelo de “ditadura do proletariado” não
experimentou uma adaptação no terreno;

foi ediﬁcado pelo viés da aberração difusa
que não podia implantar um mínimo do livre
exercício de cidadania.
Mesmo assim, o futuro sempre provocou
ou pós à prova o presente dos “outros”. O
movimento político cresceu e, com ele, novas ﬁguras se revelaram ainda que não estivessem investidas de intocabilidade. Muitas
delas, de longe, com maior qualidade discursiva e activo político invejável relativamente
aos inicialmente idolatrados e heroicizados
por força de uma mistura entre os vícios do
grupismo e do “marxismo”: o grupinho dos
“outros”. Os “históricos” do movimento jamais deixarão de o ser. Entretanto, é importante que se reconheça a ascensão natural de
membros sem a temível ﬁbra circunscrita na
“lei da bala” mas que superam, ultrapassam
e colhem um mar de simpatias por parte de
muitos membros que olham para tudo aquilo
como uma “atitude desaﬁadora”. Até não serem encostados são os que oferecem um novo

dinamismo ao seu partido, secundarizando a
ideia arraigada de que a máquina partidária
funciona em função do princípio de chegada
ao “movimento” ou ao partido político.
Esta “ordem” é tecnicamente uma falácia, politicamente um atraso estruturado e, dentro
do mesmo barril, uma inconsistência. As relações que se estabelecem entre os membros,
os “nepotismos” de vária ordem e tamanho
que orientam e disciplinam as relações entre
eles, a massiﬁcação da ideia de que a antiguidade é um posto e não um imposto devido
pelos “antigos”, só conﬁrmam a relatividade
da “antiguidade” e também da “nova ascenção”. Hoje debatemo-nos com a questão
das “dívidas ocultas”. O fator “antiguidade”
reforça o “factor idolatria”. Novas ﬁguras
que supostamente deveriam ser proactivas
e cumpridoras da lei acomodaram-se na estonteante idolatria produzida e espalhada
partidariamente pelos principais actores das
“dívidas dos outros”. Na percepção do povo

“os outros” são “eles”. Na percepção “deles” os “outros” não são eles, mas sim o
povo. Teimam “eles” em falar de “nós”,
numa campanha a favor da repartição
das culpas internas e externas, como se
defendessem os moçambicanos contra
os verdadeiros culpados, aqueles que
com o tempo desenvolveram uma invejável mão leve. Insistimos; a OMM, a
OJM, a OTM, e outras organizações do
mesmo fórum, os tais braços do partido
no poder, devem marchar repudiando
a dívida e exigindo a responsabilização
interna dos culpados pelas dívidas ocultas. Ainda que supostamente impraticável não deixa de ser uma possibilidade. A responsabilização externa poderá
ser exigida por entidades com poderes
para tal. O “sangue novo” não se deve
deixar levar na onda de que a dívida é
do povo moçambicano.
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Estranha maneira de fazer política
Por Armando Cuna

V

ivendo e trabalhando em
Nampula, acompanhei intensamente os acontecimentos que aqui ocorreram e que
culminaram com a morte do Mahamudo Amurane, Edil da cidade de
Nampula. Pudera! Assessor Político
de Daviz Mbepo Simango, Presidente do MDM e esposo da Maria
Moreno Cuna, membro da Comissão Política Nacional do MDM e
membro do Governo do Amurane,
no Conselho Municipal da Cidade
de Nampula, não tinha como me
manter indiferente ou distante de
tudo o que estava a acontecer. Ao
nível da nossa casa todo o cuidado
era pouco para posicionarmo-nos
correctamente no conflito a cada dia
mais incendiário. Duma coisa nós
tínhamos a certeza absoluta: Não
era ético manter a discussão na praça pública. Discutir o assunto na rua
não dignificava nem engrandecia o
MDM. Mais importante do que
saber quem é que tinha razão, era
fundamental que o MDM trouxesse Mahamudo Amurane, membro
da sua Comissão Política Nacional,
para dentro de uma sala e que as
eventuais discussões que tivessem
que ver com ele, ocorressem dentro
dessa sala.
O recurso frequente à televisão por
parte do Edil de Nampula e de alguns dos seus colaboradores mais
próximos longe de ajudar a serenar
os ânimos e aproximar as partes desavindas, criava uma maior crispação
ao ambiente. Da parte do MDM, a
existência de “zamires” e “pitâgoras”
(não tenho dúvidas de que com a
instrução, silêncio cúmplice ou beneplácito de Luís Boavida, então

Secretário Geral do MDM), recorrendo sempre ao insulto fácil, só aumentavam o ambiente de arruaça e
desordem que em nada ajudavam a
resolver o problema. Na minha casa
sentíamos que os acontecimentos
se poderiam precipitar. Era fundamental que Daviz Mbepo Simango,
Presidente do MDM, rapidamente
se deslocasse para Nampula. Afinal
de contas ele é que era o Presidente.
A responsabilidade principal para se
ultrapassar o problema cabia mais a
ele do que ao Amurane. O Assessor,
o Membro da Comissão Política
Nacional e o Saide Aly (honra lhe
seja feita pelo muito que fez) fizeram
um enorme esforço para trazerem o
Presidente a Nampula. Montaram-se cenários de como e quando é que
ele lá chegaria. Criaram-se formas
de garantir que o Amurane lá estivesse. Para desespero e frustração de
todos nós, o Presidente nunca veio.
E as discussões continuaram a acontecer na praça pública. Por diversas
vezes me dirigi a membros como Job
Mutombene, Fernando Nhaca, Pitágoras apelando para que, com a sua
influência nunca alimentassem essas
discussões que só nos destruíam. Job
Mutombene e Fernando Nhaca foram muito correctos e, tanto quanto
possível, pararam com as investidas
nos facebooks. Já o Raimundo Pitágoras…
As coisas foram sempre acontecendo
num ambiente de muita intriga, de
muita maledicência, de muito tudo.
As acusações contra a honra e o bom
nome das pessoas não precisavam de
ser provadas. Nunca vi tanta estultícia. A origem eram sempre as mesmas pessoas. Dum e doutro lado.

Era preciso encontrar-se uma saída.
Em desespero de causa, decidimos
que a Maria Moreno na qualidade
de Membro da Comissão Política
se deveria deslocar a Beira para falar
com o Presidente e convencê-lo a vir
a Nampula para salvar o que ainda
fosse possível salvar. O Presidente
acompanhado de alguns quadros
seniores do MDM a recebeu na Beira (por uma questão de decoro, não
vou mencionar os nomes das pessoas
que participaram neste encontro).
Foi uma reunião intensa. Franca.
Havia uma posição, na opinião de
alguns dos participantes ao encontro, difícil de aceitar: Mahamudo
Amurane exigia da parte do Daviz
Simango Presidente do Partido um
pedido de desculpas. “O Presidente não se pode humilhar a tanto. É
uma exigência absurda, arrogante e
sem sentido” gritavam coléricas essas
vozes. A minha posição era contrária
a estas vozes. E fiz saber isso ao Presidente. A harmonia no interior do
MDM era algo muito mais importante que, se tudo o que era necessário era apenas um pedido de desculpas, então o Presidente do MDM,
sem hesitações, deveria dar esse passo. Pedir desculpas a quem quer que
fosse, por qualquer coisa, só poderia
engrandecer o Presidente. Era assim
que eu entendia as coisas. E fiz saber
isso ao Presidente. Edwin Honnou
é testemunha desse meu esforço. O
Assessor não faz parte dos órgãos de
linha de uma organização. O Assessor não toma decisões. Apenas sugere. Nunca conseguimos trazer Daviz
Mbepo Simango para Nampula. As
forças que se opunham a que ele lá
fosse venceram. Os acontecimentos

se precipitaram. Meses depois, Mahamudo Amurane é assassinado. E
começaram as interrogações: Quem
matou o Amurane?
Num contexto tão conturbado como
o que se vivia, os tiros que matam
o Amurane podiam ter partido de
qualquer lado. Para muitos é mais
cómodo assumir que provieram do
MDM, tal o ruído que esta organização produziu à volta do assunto,
agravado por alguns pronunciamentos infelizes de algumas figuras de
proa do MDM. Para não poucos
as balas tiveram origem na Frelimo.
Sendo esta a organização que mais
autarquias controla no País exemplos de rebeldia tipo Amurane não
podem ser encorajados nem permitidos.
Da autoria do escritor Frederick
Forsyth li, há uns anos o livro “O dia
do Chacal”, obra que narra uma empolgante história cheia de emoção
e suspense sobre uma tentativa de
assassinato, por um assassino profissional, de Charles de Gaulle, então
Presidente da República Francesa. O
livro mostra, em detalhe, como actuam estes tipos. O crime é planificado com uma frieza tal que quando
o golpe é desferido, a vítima é quase
sempre apanhada de surpresa e sem
nenhuma possibilidade de se defender. Foi assim com o Carlos Cardoso.
Foi assim com o Siba Siba Macuácua. Foi assim com o Gilles Cistac.
Foi assim com o José Jaime Macuane e com o Ericino de Salema (que
não são mortos unicamente porque
a missão do Chacal desta vez era
outra). Foi assim com tantas outras
pessoas que foram sendo executadas
pelo País fora. São execuções efec-

tuadas por um Chacal. Nada é deixado ao acaso. As rotinas da vítima
são estudadas ao pormenor. Quando
o dia chega, o assassino acerca-se do
local e da vítima, desfere o golpe e
sabe como e por onde se retirar. No
meu País quem realiza este tipo de
acções são os esquadrões da morte
de triste memória.
Depois apareceu o Manuel Tocova.
O único termo que encontro para
caracterizar a acção sinistra daquele
tipo é Agente. Agente de uma causa
qualquer que só poderia visar a destruição do MDM. Nada me convence de que Tocova apareceu em cena,
casualmente. Pelo que percebi, e
para não variar, é pela mão do Luís
Boavida que o Tocova aparece. Foi
por ele trazido ao colo pelos bairros
de Nampula. Não consigo encontrar na minha memória alguém que
errasse tanto em tão pouco tempo.
Nem velhas pistolas faltaram para
enegrecer mais o ambiente.
Daviz Mbepo Simango nunca instruiu a Maria Moreno, membro da
sua Comissão Política, a abandonar
o Governo do MDM dirigido por
Amurane. Estranhamente permitiu
que figuras muito próximas do Secretário Geral fizessem insinuações
infundadas (e muitas vezes bestas)
sobre ela. Tocova aparece no Conselho Municipal da Cidade de Nampula com instruções para humilhar
toda a gente. Incluindo a Membro
da Comissão Política Nacional, sem
nenhum pronunciamento do Presidente do Partido. Estranha maneira
de fazer política para um partido que
quer chegar ao poder.

“Façam aquilo que nós dizemos, não façam aquilo que nós fazemos”
- A liderança do MDM, seus processos de indicação de candidatos partidários, e consequências futuras
Por Emmanuel de Oliveira Cortês

N

a sequência do empossamento do novo secretário-geral
do Movimento Democrático
de Moçambique (MDM),
José Domingos, e de outros elementos para órgãos deste partido, algo
que intriga alguns segmentos de opinião, é o processo pelo qual estas figuras são empossadas. Não é a figura
do novo secretário-geral e outros elementos que intriga, suas origens, carisma, ou qualquer outro factor, mas
sim o processo pelo qual estas figuras
são indicadas. E o facto é de que estas pessoas não ocupam os postos por
eleição, como convém as normas democráticas de uma instituição que se
preza democrática, mas sim por nomeação do seu líder, o que demonstra
incoerência quanto ao discurso oficial
desta organização, que prega pela divisão e descentralização do poder.
Numa entrevista conduzida por mim
em Lisboa a um órgão português,
Venâncio Mondlane falou sobre as
declarações de Manuel de Araújo
sobre a necessidade de democratização interna do partido. Mondlane
concordava com Araújo, dizendo que

a eleição de alguns órgãos era uma
necessidade urgente.
Meses antes da sua morte, o ex-autarca de Nampula eleito pelo MDM,
Mahamudo Amurane, abordava
numa entrevista sobre o “monstro
com rosto”, em referência ao líder do
partido, Daviz Simango, que centraliza o poder no partido, mesmo que
Simango ataque a postura de concentração de poder do governo do
dia. Amurane atacava a postura contraditória de Simango que critica o
regime nacional vigente, realçando a
divisão de poderes, mas com um poder centralizado ao nível do partido,
onde até os deputados são escolhidos
a dedo pelo próprio líder do partido.
Entretanto, estes conflitos internos,
oriundos do processo de indicação
de candidatos do partido a certos
órgãos, não iniciaram recentemente.
Logo nos primórdios do MDM, a
antiga membro da Comissão Política
do partido, Ivete Fernandes, já se havia rebelado pelo facto de alguém que
aspirava ser membro do MDM, mas
que ainda ocupava o posto deputado
da Renamo na Assembleia da Repú-

blica, empossasse a Liga da Juventude
do MDM.
Anos mais tarde, o ex-secretário-geral do MDM, Ismael Mussá, em
conjunto com João Colaço e o malogrado Dionísio Quelhas, vieram a
público, através de uma carta dirigida
ao presidente do partido, a demonstrarem certa preocupação pelo rumo
do MDM. Os subscritores da referida
carta que foi publicada em Abril de
2011, e que mais tarde viriam a abandonar o MDM, apontavam alguns
atropelos cometidos pela liderança
do partido, onde dentre vários pontos, reclamavam acerca do processo
de escolha de elementos para órgãos,
o favoritismo de alguns em relação a
outros quadros, a relutância em não
aceitar a existência de problemas,
reflectindo-se numa cultura de falta
de diálogo antidemocrática, e além
do mais, uma lógica de construção e
constituição da organização partidária baseada na figura central do seu
Presidente em que o culto de personalidade, a lealdade e a obediência,
que acabaram por obstruir o profissionalismo, a competência e a con-

fiança dos militantes do Partido.
O politólogo Sérgio Chichava, afirma que as sucessivas crises no MDM,
muita das vezes derivadas destes
processos de indicação de elementos para órgãos, sucedem-se devido
a factores como arrogância, personalização e centralização do poder,
e nepotismo praticado pelo seu líder
Daviz Simango.
Mas o que realmente ocorre é que a
liderança do MDM, como de outros
partidos da oposição como a RENAMO, segue o caminho crónico, perverso, porém natural, dos partidos da
oposição nos sistemas políticos em
que impera um partido dominante autoritário, em que as lideranças
partidárias compostas na sua maioria membros fundadores, criam e
dirigem instituições à sua imagem e
semelhança, não permitindo a inovação por parte de novos recrutas que
possuem um histórico de vida distinto de seus líderes. São instituições
cujos seus líderes dirigem de forma
centralizada e hierarquizada, criando
barreiras para que os novos recrutas
implementem novas ideias, e onde a

personalização do poder e premiação
colocada em lealdades pessoais supera a tecnicidade e pragmatismo.
O núcleo duro do MDM tem seguido o caminho perverso de colocar
primazia a autoridade moral de seu
líder em detrimento da inovação e do
pragmatismo. O compromisso com a
causa partidária - que praticamente
toda a oposição pratica - ajudou a
construir a autoridade moral da liderança, muitas vezes reflectida na
longevidade do activismo partidário.
Entretanto, a curto, médio ou longo
prazo, esta postura rígida da liderança
do MDM, acabará por conduzir a um
descontentamento interno, podendo
conduzir a um abandono de quadros
do partido. E algumas declarações
públicas de descontentamento, como
as de Manuel de Araújo, reflectem
isso.
E até que uma mudança geracional
altere por completo a composição das
lideranças partidárias, tanto o MDM,
como outras formações da oposição
como a RENAMO, dificilmente mudarão o modus operandi centralizado
e personalizado.
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Arlindo Mapande é candidato único para substituir Ernesto Júnior, mas...

Eleições tremidas no Maxaquene
Por Paulo Mubalo

“

Convocamos esta conferência de imprensa para
clarificar algumas situações que tendem manchar
a nossa candidatura, refiro-me
à onda de desinformação que
acontece nas redes sociais”, estas
foram as primeiras palavras de
Dádivo José, porta-voz da candidatura de Arlindo Mapande,
à presidência do Clube dos Desportos da Maxaquene, acto marcado para este sábado.
Para já, Arlindo Mapande é a
única pessoa que formalizou a
sua candidatura, mas, a julgar pelos desenvolvimentos no terreno,
reina muito cepticismo relativamente à realização do pleito, pois
fala-se de uma ala que defende
que o presidente do Maxaquene
deve ter ligações umbilicais com
as empresas LAM e ADM, patrocinadoras do clube. Aliás, exceptuando Raﬁndine Mahomed,
os restantes presidentes tinham
ligações com essas empresas, casos de Nuro Americano, Solomone Cossa e José Neves.
Para Dávido José, que falava não
só em nome do candidato único,
mas dos sócios tricolores, “estas
coisas parecem pequenas, mas
acabam criando dúvidas entre os
sócios, assim como nos amantes
do desporto em geral”.
Em seguida, explicou que associar
a candidatura de Arlindo Mapande ao grupo AFRIN, no controverso e intricado caso da venda
de campo, é totalmente falso.
“Há uma equipa muito jovem, dinâmica e que ama o Maxaquene,
que está a trabalhar para esta candidatura, e se tivesse sabido que o
campo está à venda, nós estaríamos fora. Portanto, é totalmente
falso o que se propala, mas é preciso explicar às pessoas como são
feitas as listas de candidatura no
Maxaquene, para não haver dúvidas” , aﬁrmou.
Ajuntou que, segundo os estatutos, o Conselho Directivo reserva um pelouro para as empresas
integradoras, no caso vertente, o
pelouro responsável pelas infra-estruturas.
Este pelouro, conforme deu a
conhecer, está sob alçada da empresa Linhas Aéreas de Moçambique.
“Então, não se pode dizer às pessoas que temos agenda obscura,
isto é totalmente falso”, reagiu de
forma enérgica.
Acrescentou, em seguida, que
o candidato Arlindo Mapande
apoiou o Maxaquene de muitas
formas, quer pagando salários
aos jogadores, como comprando equipamento, especialmente na época de 2016, quando o
treinador da equipa principal de

O Maxaquene procura reerguer-se no meio de adversidades de vária ordem

futebol era Chiquinho Conde,
actualmente ao serviço da União
Desportiva do Songo.
Aﬁançou que o plano do candidato é ver o campo da baixa a
acolher partidas de Moçambola,
a partir do próximo ano, como,
aliás, acontecia num passado não
muito distante.
Apesar do pleito eleitoral ter sido
marcado para este sábado, a fonte diz que a ansiedade é grande,
de tal forma que o dia “D” tarda
a chegar.
“Para nós, as eleições estão a demorar, mas elas vão acontecer no
sábado e nós só teremos o dia de
domingo para descansar, pois já
na segunda- feira vamos começar
a trabalhar e a primeira acção será
vedar o campo. Não são promessas, é sim, um dado adquirido”,
defendeu-se.

Irregularidades
O porta-voz distancia-se das alegadas irregularidades da candidatura de Arlindo Mapande.
“Preparamos esta candidatura ao
pormenor e tudo está conforme o regulamento do Clube dos
Desportos da Maxaquene. Temos
uma equipa muito vasta que nos
ajudou a preparar tudo, até com
um bocado de excesso de zelo da
nossa parte e não existem irregularidades nenhumas”.
Conta: “já clariﬁcamos isso através de uma carta para a Comissão
Eleitoral”.
Apuramos que o plano de governação de Mapande é um vasto
documento de cerca de 300 páginas, onde são tratados com detalhes vários assuntos.
Enquanto isto, a fonte estranha o
facto de as assinaturas da notiﬁ-

cação que foi enviada ao candidato não serem legíveis, o que “não
faz sentido”.
Aliás, segundo defende, “são irregularidades que quando procuramos no regulamento não as
encontramos, até porque, não há
um histórico nas eleições do clube, em que alguém pede registo
criminal, carta abonatória e declaração de bairro. Nós achamos
que é má-fé porque para tratar
esses documentos leva-se algum
tempo, para além de que essas
exigências estão fora do regulamento”, lamentou.
Igualmente, distanciou-se do
comportamento dos adeptos
tricolores, último domingo, no
Estádio Nacional do Zimpeto,
na partida em que o Maxaquene empatou com o Textáfrica de
Chimoio, a uma bola.
“Os adeptos insurgiram-se contra a actual direcção, mandaram
impropérios e isto é um comportamento condenável. Ora, tentar
associar isso ao nosso candidato é
também uma tentativa muito baixa de manchá-lo”, reagiu.
Na sua opinião, os adeptos estão chateados com a posição que
o Maxaquene ocupa na tabela
classiﬁcativa, sentem-se enxovalhados por causa da forma pouco
digna que a equipa se apresenta
dentro do campo.
“Isto é o que deve constituir tema
de conversa pública dentro do
Maxaquene e nunca tentar manchar a candidatura de Arlindo
Mapande, que procura fazer o

melhor para o clube”.
O porta-voz do candidato à presidência do Maxaquene diz que
os sócios do clube estão atentos
a tentativas de inviabilização das
eleições que estão sendo engendradas, pois, segundo conta, existem movimentações estranhas
nos corredores.
Aliás, esta situação aconteceu
aquando da recondução de Ernesto Júnior à presidência tricolor, quando forças externas
ﬁzeram forte pressão para que
Domingos Langa, que ia avançar
com a sua candidatura, se abdicasse de o fazer, num cenário que
não faz lembrar o diabo.
No outro desenvolvimento, a fonte que temos vindo a citar considera infundadas as informações
postas a circular, dando conta de a
actual candidatura ser de pessoas
estranhas ao clube.
Para dissipar este equívoco, o
porta-voz apresenta nomes de
algumas pessoas que fazem parte
da lista do candidato e que, na sua
opinião, são sobejamente conhecidas no seio do clube, entre elas,
Naldo (da geração pós-independência), Genito, Tony Gravata e
do próprio Arlindo Maponde,
que tem apoiado o clube.
Da lista de Arlindo Mapande,
para além das pessoas já retromencionadas, constam os nomes
de Intiaz, que já desempenhou
várias funções de relevo no clube,
Miguel Vaz, antigo treinador, dirigente e comentador desportivo,
e Simão Mataveia, antigo jogador
e mais tarde treinador de basquetebol.

Escola Superior de Ciências do Desporto da UEM

Cinco galos para um poleiro

C

inco individualidades, a saber, Paulo
Gumende,
Leonardo Nhantumbo,
Lígia Zaqueu, Laurinda
Moisés e Augusto Agostinho são potenciais candidatos à eleição para o cargo de
director da Escola Superior
de Ciências do Desporto,
da Universidade Eduardo
Mondlane, cujo pleito foi
marcado para o próximo dia
6 de Junho.
Na verdade, trata-se de um
processo complicado, pois
dos cinco candidatos, apenas três passarão para a
derradeira fase, sendo que
caberá ao Reitor da UEM,
Orlando Quilambo, escolher um.
Sabe-se que neste momen-

to já foi constituída a Comissão
Eleitoral, a qual é encabeçada por
Abelardo Sambo, membro do
Corpo Técnico Administrativo,
daquela instituição.
As inscrições de candidaturas
terminam já no próximo dia 4 de
Maio, e estão abertas apenas para
nacionais membros da comunidade universitária da UEM.
A votação em princípio vai ser
por via presencial, mas abre espaço para a via electrónica.
Segundo os estatutos em vigor na
UEM, o candidato ao cargo de
director daquela escola deve ser
um moçambicano de reconhecido mérito proﬁssional, competente, idóneo, com capacidade de
agregar e inﬂuenciar várias sensibilidades e grupos de interesse,
quer a nível interno, como a nível
externo, na realização da missão e
objectivos da instituição.

Os cinco
São cinco as individualidades
que já manifestaram interesse em
concorrer ao cargo, mas até ao
momento apenas Paulo Gumende já deu a cara . As restantes são
Lígia Zaqueu, Laurinda Moisés,
Augusto Agostinho e Leonardo
Nhantumbo.
Paulo Gumende é licenciado em
Ciências de Desporto e mestre
em Economia, e foi um dos dinamizadores do desporto universitário e motorizado, especialmente
na Matola, com larga experiência
no associativismo e dirigismo
desportivo.
Lígia Zaqueu foi basquetista de
craveira e, actualmente, é funcionária do Arquivo Histórico de
Moçambique; Laurinda Moisés
é especialista em Linguística e
Augusto Agostinho é especialista
em petróleo; enquanto Leonardo

Nhantumbo transferiu-se da
Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Pedagógica há sensivelmente dois anos, para a
ESCIDE.
Reﬁra-se que esta será a
primeira eleição a acontecer naquela instituição de
ensino, para a indicação de
director, pois, os anteriores,
nomeadamente
Crimildo
Gonçalves e Maria de Lurdes Munguambe ascenderam ao posto por indicação
do Reitor.
Entretanto, esforços para
ouvirmos o presidente da
Comissão Eleitoral, Abelardo Sambo, foram infrutíferos, mas apuramos que
até ao presente momento o
processo está a decorrer normalmente.

PUBLICIDADE
DESPORTO
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A impressionante
lista de recordes de
Cristiano Ronaldo

A

o não marcar na partida
desta quarta-feira diante
do Bayern Munique, Cristiano Ronaldo fixou em
11 o recorde de jogos consecutivos
a marcar na Liga dos Campeões.
Mais um dado a acrescentar à impressionante lista de registos do
internacional português na competição.
A saber:
Maior número de golos em competições da UEFA: 123
Maior número de golos na Liga dos
Campeões: 120

Maior número de golos numa
edição da Liga dos Campeões: 17
(2013/14)
Mais vitórias em ﬁnais da Liga dos
Campeões: 4 (juntamente com Andrés Iniesta e Clarence Seedorf )
Único jogador a marcar em 3 ﬁnais
da Liga dos Campeões
Único jogador a marcar em 6 jogos da fase de grupos da Liga dos
Campeões
Único jogador a marcar em 11 jogos consecutivos da Liga dos Campeões.
Único jogador a marcar 10 golos
a uma única equipa na Liga dos
Campeões ( Juventus)

Visite agora e
mantenha-se informado,
(integridade & independência)
https://www.savana.co.mz
Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

DESTINO
TODO O PAÍS

PERÍODO
Trimestral
Semestral
Anual
1.000,00mt
1.850,00mt 3.500,00mt
USD 20,00
USD 35,00
USD 60,00

PAÍSES DA SADC

USD 40,00

USD 75,00

RESTO DO MUNDO

USD 50,00

USD 100,00 USD 200,00

Assinatura versao
electrónica

USD 25,00

USD 40,00

USD 130,00

USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.
Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:
Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
admc@mediacoop.co.mz
Fax, 21 302402 / 21 304265
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Celebrando o jazz
Por Abdul Sulemane (Texto), Naita Ussene (Fotos)

A

festa de celebração do
Jazz, em Maputo, começou no átrio do Centro
Cultural
Franco-Moçambicano (CCFM) com o sul-africano Sibu Mashiloane. O pianista foi convidado para o “Jazz no
Franco”, na noite de sábado e arrepiou o público com a sua prestação, dando início a uma noite que
fez suar os espectadores amantes
do género musical. Mas foram só
“preliminares” de uma noite de
jazz aguardada por muitos.
O grande momento veio depois.
Por volta das 20h, Ivan Mazuze
subiu ao palco da Sala Grande do
CCFM, acompanhado por instrumentistas de luxo. Antes mesmo de
qualquer sopro, o saxofonista foi
ovacionado, numa clara demonstração de que o público estava carente de um Jazz “tricotado” com
sons africanos e com algum toque
europeu.
Mazuze agarrou no seu saxofone
e mostrou a sua intimidade com o
instrumento. A actuação não poderia ter começado da melhor forma,
o músico mostrou como se toca e o
que é um jazz contemporâneo.
Sem diminuir o poder do seu primeiro álbum, Maganda, e sem
precisar de se esconder no Ndzuti
(seu segundo álbum) Mazuze fez

um rico passeio pelo Ubuntu, seu
último álbum, um trabalho que
espelha sua maturidade enquanto
músico que se tem notabilizado
fora de portas. Aliás, Mazuze fez

questão de afirmar: “Queria ligar
Ubuntu, que significa Humanismo, ao Dia Internacional do Jazz,
porque o jazz leva-nos à comunicação, ao respeito um com o outro”.
E porque o evento esteve inserido
nas celebrações do Dia Internacional do Jazz, o músico fez questão
de repisar que “a UNESCO tem as
suas linhas bem explícitas sobre o
jazz e, realmente, todas essas linhas
são realísticas. Este é um estilo
musical que une pessoas”, selou.
O público não se conteve à execução de cada instrumentista que
acompanhou Mazuze e rendeu-se
com palmas. O calor do público fez
o saxofonista acreditar que tem o
carinho dos moçambicanos e que é
sempre bom voltar a casa. O saxofonista afirma: “senti-me acolhido
a 100%. O público foi fantástico. É
algo que não consigo explicar”.
Mazuze provou aos espectadores,
que lotaram a sala do CCFM, que
o saxofone é a sua vida. A forma
como cada instrumentista respondeu aos sinais de Mazuze aclarou
a mestria dos integrantes da banda
constituída por Stélio Mondlane
(bateria), Hélder Gonzaga (baixo)
e Walter Mabas (guitarra).
Nos instantes finais do concerto,
o público levantou para aplaudir
dando assim crédito ao saxofonista
moçambicano, que se tem notabilizado na Europa e em vários cantos
de África pela sua prestação.
Depois da actuação de Mazuze,
cabeça de cartaz do evento, o “Jazz
no Fraco” terminou com Jam Sassion com todos os músicos convidados, no jardim do CCFM, uma
forma de fechar em grande a primeira edição do evento que tencionou celebrar o Dia Internacional do Jazz, que se assinala a 30 de
Abril, em vários países do mundo.
A.S
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O
AINDA ESTÁ PARA SABER COMO
É QUE O PLEONASMO SE VAI RECENSEAR?
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Abdul Sulemane (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

Não vimos nada

N

ão vamos deixar de comentar acerca da agressão, recentemente, sofrida pelo repórter de imagem da STV por um dos gestores do Super Mares. A atitude deste
gestor mostra que ele não tem capacidade para estar a frente da gestão de um
empreendimento desta natureza. Não sabe estar perante os vários momentos
que um gestor pode encarar no exercício das suas funções.
Tem de haver uma punição exemplar contra aquele a quem tenho diﬁculdades de chamar gestor. Não está preparado para desempenhar as suas funções. O que pretendemos
é que seja punido pelo seu comportamento para aprender de uma vez por todas que não
pode sair à pancada com qualquer pessoa que esteja a fazer o seu trabalho.
Nesta quarta-feira, a Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, apresentou o seu
Informe na escolinha do barulho. Estávamos na expectativa de ouvirmos alguma novidade sobre os casos mais quentes. Mas como é comum, não ouvimos nenhuma novidade.
Recorreu ao argumento de sempre, segundo o qual não pode falar sobre assuntos que
estão em segredo de justiça. Não é por acaso que está a receber consolo da Ministra da
Saúde, Nazira Abdula. Como se estivessem a comungar que há alguns cargos que nos
obrigam a sermos caras de pau ou avestruz que mete a cabeça na terra para não encarar
algumas situações.
Por isso o Ministro da Justiça e Assuntos Religiosos, Isac Chande, diz ao presidente da
CTA, Agostinho Vuma: quando este assunto entrar no meu ministério vou tratar como
deve ser. Para que sirva de exemplo aos que têm tendência para comportamentos do
género. Por sua vez, Agostinho Vuma pede para que Chande seja mais generoso com a
classe empresarial. Nós dizemos basta a comportamentos do género.
A delegação da Renamo, liderada por Ivone Soares, chefe da bancada deste partido na
escolinha do barulho, visitou a mediaCoop. Nesta imagem, o que chama atenção é a forma como estão perﬁlados os membros da Perdiz. Reparem nos seus olhares. Parece que
nunca estiveram num lugar do género. Como se lhes passasse pelas suas mentes: é aqui
onde se produz o jornal independente com maior inﬂuência no país. Temos de nos comportar bem para não fazermos ﬁguras ridículas que possam manchar a nossa imagem e
do partido a que pertencemos.
Para as pessoas que tiveram oportunidade de viver muitos anos e dedicar maior parte
da sua vida à causa divina, quando chega o momento da reforma, aproveitam para levar a vida de forma mais descontraída. Dizemos isso pela conversa travada entre Dom
Alexandre e Rosário Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de Estatística. Pelos
semblantes, devem estar numa conversa afável. É preciso dar espaço na vida para momentos de descontração.
Outros, pela sua inﬂuência, procuram se destacar nas conversas, mesmo sabendo que
quem nos escuta pode ter mais conhecimento em termos académicos. Como sabemos,
pessoas inteligentes têm a postura de ouvir sem se manifestar. Foi o que fez o Reitor
da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilambo, quando o antigo estadista
moçambicano, Joaquim Chissano, fazia papel de sabichão na sua explanação. O conhecimento não é absoluto. Existem coisas que alguns sabem e outros não. Podemos dizer
que não vimos nada disso.
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t 0TDPNÓDJPTQÞCMJDPTPSJFOUBEPTQFMPSFJEPQMBOBMUP FNTVB
própria terra natal e arredores, voltou a dar razão ao escriba
que, em tempos idos, propôs a alteração da língua oﬁcial
na Constituição para acomodar as limitações linguísticas
EPNBJTBMUPNBHJTUSBEPOB/BÎÍP.BMEJUBFMPRVÐODJBRVF
provou que a língua é mesmo uma forte barreira.
t 0HSVQPEFNFEJBRVFRVBOEPPBTTVOUPÏBHSBEBSBHSFgos e troianos não se importa em pontapear as mais básicas
regras de jornalismo acaba de apresentar o seu mais recente
manual da proﬁssão, cuja tese fundamental é um jornalismo
EFBDBMNBSFOÍPBHJUBS'BMUBGB[FTUV RVFSJEBWFSHPOIB RVF
foste passear longe da gente
t 1PSGBMBSEPTNFEJBQBHPTQFMPCPMTPEPDJEBEÍP QBSFDFmDBS
cada vez mais claro o papel do economista pugilista no canal
da 25 de Setembro. De forma paulatina tem sido visível o
SFHSFTTPEPGBNJHFSBEP(OBTIPSBTOPCSFTQBSBDBOUBS
IPTTBOBTBPDIFGFTVQSFNP

Lápide de lançamento da primeira pedra do projecto da
Ponte Maputo-Catembe soterrado pelo empreiteiro da obra

Norte de Cabo Delgado

Terroristas voltam a semear medo

A

pesar de o ministro do Interior, Basílio Monteiro,
ter feito, recentemente, e a
partir do distrito de Palma,
um discurso triunfalista e de exibição de musculatura, o facto é que o
grupo ou grupos com inspiração ao
fundamentalismo islâmico continuam a aterrorizar as populações da
região norte de Cabo Delgado e a
deixar os investidores dos projectos
de gás apreensivos.
É que, desde o primeiro ataque à
Mocímboa da Praia, em ﬁnais de
2017, a região norte de Cabo Delgado não mais conseguiu ser a mesma, do ponto de vista de ordem,
segurança e tranquilidade públicas.
7JWFTF  OP EJBBEJB  VN DMJNB EF
tensão em virtude de os grupos continuarem, de forma sistemática ou
esporádica, a atacar, matar, raptar e
saquear bens das populações.
/JTUP  OB TFYUBGFJSB EJB   BT
acções do grupo incidiram sobre a
BMEFJB EF .BOKVEJ F %JBDB 7FMIB 
QSØYJNP Ë GSPOUFJSB DPN /BOHBEF 
tendo, na incursão, matado pessoas
e saqueado diversos bens, particularmente produtos alimentares.
Já no sábado, o grupo entrou na aldeia de Mwangaza, distrito de Palma, e mais uma pessoa foi morta e
bens alimentares foram saqueados.
/FTUB BMEFJB IÈ BJOEB P SFHJTUP EF
quatro casas incendiadas.

/PEPNJOHP PHSVQPUFSÈSFHSFTTBEPËBMEFJBEF%JBDB7FMIB QSØYJNP
à lagoa Mumu, o que terá obrigado a população local a refugiar-se
OVNB BMEFJB WJ[JOIB  EFOPNJOBEB
"XBTTJ /B JODVSTÍP EF EPNJOHP 
três pessoas terão desaparecido, supostamente capturadas pelo grupo
atacante.
As três últimas incursões do bando
que apresenta manifestação e reivindicação inspiradas no fundamentalismo islâmico acontecem menos de
VNB TFNBOB EFQPJT EF P $IFGF EF
&TUBEP F $PNBOEBOUF FN $IFGF
das Forças de Defesa e Segurança,
'JMJQF /ZVTJ  UFS FTUBEP QPS RVBUSP
dias naquela região.
Aliás, segundo reportamos na semana passada, o grupo teve mesmo a
ousadia de atacar e matar no distrito
EF1BMNB EVSBOUFBWJTJUBEP$IFGF
de Estado.
&N SFTQPTUB B FTUBT JODVSTÜFT  IÈ
o relato de uma perseguição das
Forças de Defesa e Segurança ter
resultado na captura, na noite de
domingo, de 30 pessoas acusadas de
fazerem parte do bando.
0 QPSUBWP[ EP $PNBOEP(FSBM
da Polícia, Inácio Dina, contactado
QFMP NFEJB'"9  QPS TVHFTUÍP EP
porta-voz da Polícia da República
de Moçambique em Cabo Delgado,
"VHVTUP(VUB OÍPOFHPVOFNDPOﬁrmou as ocorrências a que tivemos
acesso.

0SFTQPOTÈWFMQPMJDJBMTJNQMFTNFOUFQFEJViBMHVNUFNQJOIPwQBSBJOGPSNBSTF NFMIPS  QSPNFUFOEP RVF
logo que tivesse dados mais precisos
voltaria a estabelecer contacto.
&OUSFUBOUP BUÏBPGFDIPEBQSFTFOUFFEJÎÍP *OÈDJP%JOBOÍPTFUJOIB
dignado a estabelecer contacto para
o esclarecimento e clariﬁcação do
ponto de situação no norte de Cabo
Delgado em relação às acções do
grupo já, oﬁcialmente, considerado
terrorista.
Contra o grupo, ou seja, contra algumas pessoas acusadas de fazerem
parte do grupo corre seus trâmites
legais, na administração da justiça.
Aliás, o processo já foi remetido
ao Tribunal Judicial Provincial de
Cabo Delgado, pela Procuradoria
Provincial.
A remessa é datada de 16 de Abril,
portanto, sensivelmente sete meses
depois do registo do primeiro ataque.
Segundo consta, o processo tem 234
arguidos, dos quais 155 em prisão
preventiva e os restantes 79 em liberdade provisória.
/P FTTFODJBM  DPOUSB P HSVQP DPSSF
a acusação de porte e uso de armas
QSPJCJEBT  IPNJDÓEJP RVBMJmDBEP F
mercenarismo, mas, especiﬁcamente, as autoridades ainda não conseguiram apurar a origem, motivações
e os mandantes do grupo.
(Redacção)

t .BTVNSFMBUØSJPEBNÍPmSNFEBKVTUJÎBDPOUSBPTQJMIBHBMJOIBT0TWFSEBEFJSPTMFTBQÈUSJBTBUÏFTUBWBNBMJEJBOUF
EBQPCSF1(3 EFMJDJBOEPTFDPNUPEPPFTQFDUÈDVMP1BSB
BOPTTBEFTHSBÎB BJOEBUFNPTEFMIFTQBHBSPTBMÈSJPFUPEBT
BTNPSEPNJBTJOFSFOUFTBPTFVFTUBUVUPDPOEJHOP4FIÈBJOda alguém que duvida que este país foi tomado pela máﬁa,
uma consulta de psiquiatria é recomendável.
t 0T ÞMUJNPT EJBT EB QSFTFOÎB EP .JOJTUSP -BOÎB 1FSGVNF
lá para as terras transatlânticas, onde devia curtir a beleza
da primavera, devem ter sido completamente desgastantes e
EFTHPTUPTPT/ÍPÏRVFFORVBOUPFMFVTBWBVNBQBVUBNBJT
suave para impressionar, lá pelas terras de Sua Majestade, o
TFVDIFGFNFUJBBCPDBOPUSPNCPOF0RVFEÈNFTNPQBSB
QFSHVOUBS QPSRVÐHBTUBSUBOUPEJOIFJSPDPNBTTFTTPSFT
t "OPTTBFTDPMJOIBEPCBSVMIPNPTUSPVRVFBJOEBFTUÈNVJUP
longe de ser um verdadeiro espaço de debates como outros
parlamentos nos mostram pelo mundo fora. É que com
mais 30 minutos pela frente e esgotadas as questões dos
parlamentares decidiu-se pelo encerramento da sessão para
dar lugar a consultas das respostas ao mais alto nível. Será
RVFNBEBNF#VDIJMJUFNJOEFQFOEÐODJBNFTNP 
 0 FYFDVUJWP KÈ FTUÈ B FOHSFOBS OP FTQÓSJUP EF DBNQBOIB
eleitoral ao anunciar o levamento dos actos administrativos para as promoções, das restrições de águas nas cidades
de Maputo, Matola e vila de Boane. Só que se esqueceu de
interpretar bem o aumento do salário mínimo que constitui
uma autêntica frustração.
t "TIPTTBOBTQSPGFSJEBTBPiMÓEFSEFCPBHPWFSOBÎÍPw MÈEBT
CBOEBT EP $IJWFWF  QFMP EFQVUBEP mMØTPGP EBT CBOEBT EP
galo, por ter dirigido democraticamente a reunião do conTFMIPOBDJPOBM BDBCBSBNTFOEPNPUJWPEFDIBDPUBEPTQSØprios colegas que não viram bem as mudanças feitas no gaMJOIFJSP

Em voz baixa
t 0UFNQPQBSFDFFTUBSBEBSSB[ÍPBPxerifeEF8BTIJOHUPO
que um dia denunciou que o mundo de negócios está tomado por lobbistas. Que o digam os antigos precursores do
TPOIPEFVNCBODPHFOVJOBNFOUFNPÎBNCJDBOP RVFQPS
estes dias andam pelas ruas da amargura. Como diz o ditaEP OPNFMIPSQBOPDBJBOØEPB
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BCI e Renault estreitam sinergias

O

Banco Comercial e de
Investimentos (BCI) e
Renault (empresa francesa do ramo automobilístico) firmaram, nesta quarta-feira, na sede do banco em
Maputo, uma parceria que visa
facilitar a aquisição de viaturas
em condições através do financiamento bancário.
O documento foi rubricado pelo
Presidente da Comissão Execu-

tiva do BCI, Paulo Sousa, e pelo
PCA da Renault, Paulo Oliveira.
No mesmo evento, foi apresentado o novo produto da Renault,
“O SUV Renault koleos”. O novo
koleos vem se juntar a outros modelos de alta gama da Renault,
que inclui o crossover Espace, o
Talisman Large Saloon e a Talisman Estate Wagon.
Falando na ocasião, Sousa destacou a importância da parce-

ria e disse que, através deste
memorando, “formalizamos os
princípios de uma campanha de
financiamento para aquisição de
viaturas da marca Renault em
condições especiais, em termos
de taxa de juros e com flexibilidade de adesão. O compromisso
do BCI com o desenvolvimento
de Moçambique está patente na
actividade que desenvolvemos no
país. Hoje, a nossa rede comercial

conta com mais de 204 unidades
de negócio disseminadas por todas as províncias”, disse.
Por sua vez, Paulo Oliveira referiu
que a Renault, Caetano Formula
e o banco reafirmam a sua parceria ao decidir um acordo que
facilitará aos moçambicanos a
aquisição dos vários modelos Renault, incluindo Koleos, através
das condições de financiamento
acordadas: Leasing Auto BCI e

Crédito automóvel.
Recorde-se que o Grupo Salvador
Caetano ganhou o concurso lançado pela Renault em 2013, o que
lhe conferiu o direito de importação da marca para sete países da
África Austral, fazendo investimento directo com Moçambique
e Quénia. Até hoje, a marca já
vendeu mais 500 veículos no país
e, em 2017, atingiu uma quota de
mercado de 24% no segmento de
ligeiros de passageiros.
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Coligação sobre Justiça Fiscal reforça parceria
As Organizações da Sociedade Civil, membros da Coligação
Transparência e Justiça Fiscal
(CTJF), um fórum que trabalha
na área da Descentralização, Boa
Governação, Transparência, Mobilização Doméstica de Recursos
e Alocação Socialmente Justa de
Recursos assinaram, esta semana,
na Vila da Praia de Bilene, província de Gaza, um memorando
de entendimento.
Sedeada pela Actionaid Moçambique, a Coligação é constituída
por 20 organizações da sociedade
civil de todo o país e tem como
um dos objectivos criar bases para
as organizações terem uma plataforma de advocacia ao nível local
e nacional e com ligações de nível
regional e global com outras plataformas que advogam sobre os
mesmos assuntos.
Segundo a Oficial do Projecto
de Governação, Natércia Lichu-

ge, o memorando visa formalizar
o movimento porque “existia há
três anos, mas não tínhamos nenhum documento que materializasse esta relação”.
Lichuge defende que o memorando tem como objectivo fazer
com que os parceiros desta organização internacional “sintam-se
legítimos donos da Coligação”
para que ela (Actionaid) “não seja
vista como sendo a única capaz de
fazer trabalho de monitoria”.
De acordo com o memorando
de entendimento, ora assinado,
os membros da CTJF têm a responsabilidade de supervisionar as
actividades da Coligação; facilitar
a coordenação técnica dos trabalhos e disseminar informação pelos membros.
Questionada em relação ao período em que a Coligação irá
funcionar, a Oficial de Projecto
de Governação na Actionaid res-

pondeu que a mesma “existirá,
enquanto existirem programas de
governação” naquela organização,
para além de os parceiros comungarem com a sua missão, valores
e visão.
“Um dos nossos pilares é o trabalho em rede, pois, sabemos que
não podemos alcançar os nossos
objectivos (erradicação da pobreza) sozinhos”, disse.
Sobre a relação existente entre os
membros do movimento, Natércia Lichuge explicou: “é a mais
democrática possível, onde cada
um dos parceiros dá a sua opinião”.
“Os assuntos são colocados, discutidos e acordados de forma
conjunta. Trata-se de uma parceria de sustentabilidade”, esclareceu, antes de afirmar que, anualmente, a Actionaid aloca cerca de
nove milhões de meticais aos seus
parceiros.

Banco Único lança Academia PME+

O

Banco Único efectuou,
em Maputo, o lançamento da Academia
PME+, uma iniciativa
que consiste em formar com excelência os gestores de PME e
desenvolver as competências ou
conhecimentos práticos de gestão e de liderança.
A Academia PME+ irá combinar
o conhecimento do Banco Único
com a realidade das PME Moçambicanas e conta com o apoio
da FDS Moçambique e um corpo docente de excelência da Nova
School of Business e Economics
(SBE) de Lisboa que vai ministrar os cursos.
Durante a intervenção, o presidente da Comissão Executiva do
Banco Único, António Correia,
informou que a Academia PME+

serve para acrescentar valor real
às PME e contribuir de forma
tangível e eficaz para as ajudar
a vencer os seus desafios e criar
maior inclusão financeira para a
construção de uma economia sólida e robusta.
De acordo com Correia, a Academia PME+ esta dirigida aos gestores de topo de PME, membros
de equipas de gestão de PME,
quadros superiores de PME com
responsabilidades de gestão e ainda para os empregadores que pretendem ter uma visão integrada
da gestão.
A formação, segundo António
Correia, será composta por cinco módulos, de três dias cada que
irão decorrer ao longo de cinco
meses e o primeiro módulo terá
início no dia 2 de Maio. Serão
cobertas as áreas como Liderança,

Gestão Financeira, Planeamento,
Estratégia e Marketing e Simulação empresarial.
Entretanto, Esselina Macombe,
da FDS Moçambique, acredita
que as PME podem impulsionar
no desenvolvimento inclusivo e
sustentável do país, entretanto,
julga pertinente que as mesmas
sejam devidamente apetrechadas
em habilidades e capacidades de
modo a melhorar o seu desempenho.
Por outo lado, Daniel Traça, Director da Universidade da Nova
SBE, que é uma escola de negócios portuguesa e uma das
mais importantes da Europa,
está convencido do impacto que
este programa trará, porque junta o desenvolvimento de talentos
através do saber e experiência de
uma Escola que quer conhecer a
realidade de Moçambique.

Exxon Mobil doa redes mosquiteiras
à escola São José de Lhanguene

N

o âmbito das celebrações
do dia mundial da luta
contra malária, assinalado no passado dia 25
do mês prestes a findar, a Exxon
Mobil, petrolífera norte-americana, procedeu, esta quarta-feira,
à doação de duzentas redes mosquiteiras à Escola Primária São
José de Lhanguene.
A acção está inserida no programa de prevenção e combate à
malária, apadrinhado pela multinacional norte-americana, em

parceria com a Grassroot Soccer,
uma organização ligada à saúde
de adolescentes e jovens.
No contexto do referido programa, a Exxon Mobil concedeu uma subvenção de 150 mil
dólares americanos à Grassroot
Soccer e parceiros locais, para a
implementação de acções de prevenção da malária na província
da Zambézia, concretamente, nos
distritos de Quelimane, Mocuba
e Nicoadala.
A implementação desta iniciativa será feita em parceria com o
Programa Nacional de Controlo

da Malária (PNCM) e a Tchova
Tchova Programas de Comunicação (TTPC), uma organização
local filiada ao Centro de Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins ( JHU-CCP).
Intervindo por ocasião do evento,
Fernando Pegado, director de Relações Públicas e Assuntos Governamentais da Exxon Mobil,
em Moçambique, avançou que a
instituição da qual faz parte tudo
fará para continuar a apoiar os
programas de prevenção e combate à malária.

Por sua vez, Fernando Augusto,
da Associação Moçambicana para
Cidadania Activa (AMOCA),
considera o memorando como
mais um ganho para a Coligação,
pois, servirá de barómetro para
medir “até que ponto os membros
contribuem para o alcance dos
objectivos do movimento”.
Augusto avalia, positivamente,
os três anos da Coligação porque
tem levado a cabo as suas acções
“com sucesso”. Acrescenta que a
mesma herdou os princípios do
primeiro movimento, a “Coligação Anti-Corrupção”, criada para
combater a corrupção.
Refira-se que, para além da assinatura do memorando de entendimento, a CTJF lançou, na
ocasião, a campanha de monitoria dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda
2030), uma iniciativa que decorre até ao fim do presente Plano

Quinquenal do Governo.
Natércia Lichuge afirma que os
objectivos a serem monitorizados
estão enquadrados dentro das
acções desenvolvidas pela Actionaid e, para tal, existem várias
estratégias, desde o treinamento
dos parceiros para o uso das ferramentas de monitoria, como do
Orçamento e da Despesa Pública.
Dos 17 objectivos da Agenda
2030, a CTJF irá concentrar-se em cinco, nomeadamente, o
combate à pobreza em todas as
suas formas, em todos os lugares; assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade;
alcançar a igualdade de género
e empoderar todas as mulheres
e meninas; promover o crescimento económico sustentado,
inclusivo e sustentável; e reduzir
a desigualdade dentro dos países
e entre eles.

Standard bank
participa no MMEC

R

ealizou-se, entre 24
a 26 de Abril corrente, em Maputo,
a sexta edição da
conferência Mining Oil
and Energy (MMEC), um
evento que visa debater
sobre as diversas oportunidades de investimento
que Moçambique oferece
nos sectores de mineração,
energia, petróleo e gás.
O MMEC é a conferência
sobre recursos mais prestigiada em Moçambique que
reúne quadros seniores de
ministérios e de empresas
estatais, parceiros de desenvolvimento e outras partes
interessadas aos executivos
de multinacionais do sector
de petróleo e gás, mineração, energia, investidores
institucionais e provedores
de serviços para conhecer,
compartilhar ideias, interagir e consolidar parcerias
comerciais.
A iniciativa contou com o
apoio do Standard bank, que
no segundo dia da conferência integrou o painel que
discutiu sobre “Visão Geral
do Potencial Energético e
Projectos Estratégicos em
Moçambique” e o “Mercado
de LNG: Impacto dos projectos em curso e estratégia
de monetização”.
A participação do Standard

Bank nesta conferência
incluiu ainda um stand,
na área de exposição, que
permitiu ao banco interagir
com investidores e outros
interessados em saber como
a banca pode ajudar na estruturação, aconselhamento
e financiamento de projectos nas áreas de energia
eléctrica e petróleo e gás.
Fazendo jus à sua larga
experiência e conhecimento profundo neste tipo de
operações, o banco foi a
única instituição financeira
moçambicana envolvida no
financiamento da plataforma flutuante de gás na Bacia do Rovuma, em Cabo
Delgado. Trata-se de um
investimento de aproximadamente 8 biliões de dólares norte-americanos, que
marca o primeiro passo de
Moçambique como produtor e fornecedor regional e
global de gás natural.
De acordo com Alfredo
Mucavela, Director de Marketing e Comunicação do
Standard Bank, “o evento
constitui uma importante
plataforma para atrair investimento para algumas
das principais áreas de
desenvolvimento do País,
nomeadamente: infra-estruturas, energia eléctrica,
mineração e petróleo e gás”.
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SEKELEKANI com novas publicações
O Centro de Estudos e Pesquisas
de Comunicação SEKELEKANI lançou, na passada sexta-feira, em Maputo, publicações
resultantes de certas pesquisas
realizadas no ano de 2017 e fez
a apresentação de um vídeo que
retrata o impacto da mineração
do Rubi em Namanhumbir, distrito de Montepuez, província de
Cabo Delgado.
Na ocasião, Palmira Velasco, oficial do Programa de Recursos
Naturais Ambiente e Género,
fez a apresentação da 1ª Edição
da Revista ligações de gênero que
aborda questões ligadas à forma
como a mulher é tratada diante
dos factores climáticos, tradicionais, bem como as humilhações
que as mesmas passam.
Deste modo, Terezinha da Silva,
que falava em nome da WLSA,
considera que, muita vezes, a cul-

tura é usada para exercer o poder
no corpo de algumas mulheres e
homens, facto que é repudiante e
condena todas as práticas nocivas
que afectam os direitos humanos
das mulheres.
Para HIKONE Moçambique,
nos locais onde se faz a exploração de mineiros há uma desigualdade social e um baixo nível
de alfabetização, pois as empresas
preocupam-se em explorar os
recursos e não capacitam as mulheres. Por outro lado, as políticas
de protecção à mulher são muito
restritas e não protegem, o que
faz com que as mulheres ainda
continuem sendo exploradas.
Na sequência, o vídeo apresentado pelo SEKELEKANI, sobre a
exploração de rubi feita pela empresa Montepuz Ruby Mining,
ilustra de forma descritiva o impacto negativo da mineração de

Agenda Cultural
Cine-Gilberto Mendes
Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30

“Jogo de Intrigas”
Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h
Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h
Música com Zé Barata ou Fernando Luís

Chefs Restaurante
Todas Sextas, 19h

Música ao vivo

Ruby neste distrito, demonstrando claramente a forma como os
residentes vivem e trabalham sem
nenhuma protecção, o que pode
prejudicar a saúde dos mesmos.
Alguns intervenientes no vídeo
dizem que, desde que a mineradora chegou àquele local, as coisas não mudaram, pelo contrário
tendem a piorar, o que está a criar
um verdadeiro caos na região, pois
as meninas acabam por envolver-se com estrangeiros para suprir
as suas necessidades.
Entretanto, diante deste cenário,
a Oxfam Ibis explica que se deve
impulsionar e trazer evidências
para que sejam tomadas as decisões sobre este assunto. Considera ainda que existe um longo
caminho por se percorrer para
trazer exemplos e respostas e acabar com os atropelos aos direitos
humanos. (Cleusia Chirindza)

SAM considerada
a melhor água

A

Ipsos Moçambique,
uma empresa especializada em estudos
de mercado, considerou as águas de Namaacha
como sendo a melhor água
mineral do país.
O estudo foi realizado nas
principais capitais do país,
tendo se baseado em 4391
entrevista, nas quais foram
inquiridos indivíduos dos 15
anos em diante de ambos os
sexos.
Para garantir a fiabilidade,
entrevistas foram presenciais,
registadas em smartphones,
através da plataforma Ipsos
iField, nas quais o controlo de

qualidade é garantido através
de supervisão directa, posicionamento GPS, gravações áudio, entre outros.
A pesquisa contemplou vários
sectores dentre os quais destaque vai para: Banca, Cerveja,
Seguros, Refrigerantes, Bebidas Espirituosas, Vinhos,
operadores de Internet, Telecomunicações, Televisões,
TV por assinatura, Media,
Automóveis, água mineral
entre outros. No categoria das
águas, as águas de Namaacha
foram eleitas a melhor de Moçambique, tendo para o efeito
contado a avaliação de aspectos como disponibilidade nos
pontos de venda, competitividade dos preços entre outros.
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Ainda na senda do dia da mulher moçambicana

BancABC prepara mulheres para assumirem posições de liderança

T

eve lugar, recentemente,
na cidade de Maputo, a
última sessão do Programa de Empoderamento da
Mulher em Liderança, ou simplesmente Women in LeadershipProgram (WIL), na língua
inglesa. A iniciativa foi concebida
pelo BancABC com o intuito de
incentivar e preparar as colaboradoras do BancABC a assumirem

posições de liderança a nível profissional e pessoal.
Segundo o administrador delegado do BancABC, Orlando
Chongo, as mulheres, em particular, moçambicanas, devem ser
encorajadas a assumirem posições
de liderança, pois têm um grande
potencial, o que já provaram em
várias ocasiões e actividades.
“Como instituição, estamos pro-

MPDC celebra 15 anos de concessão e projecta
futuro risonho

Porto de Maputo refém
da operacionalização
da linha férrea

N

uma altura em que parece
consensual a ideia de que
os graves acidentes que
têm estado a registar-se
na Estrada Nacional Número 4
(EN4) são resultado do forte fluxo de camiões de transporte de
minérios para o Porto de Maputo, o concessionário desta infra-estrutura portuária, a Sociedade
de Desenvolvimento do Porto
de Maputo (MPDC) continua a
defender a busca urgente de alternativas.
Até porque a MPDC continua
mesmo a sonhar com a lógica do
sempre a subir no que tange ao
aumento de carga manuseada,
tanto do ponto de vista de exportação, assim como de importação.
É, pois, perspectiva do gestor do
Porto de Maputo conseguir, nos
próximos tempos, incrementar os
níveis de tráfego para 20 milhões
de toneladas até 2020. E a ambição da MPDC não pára por aqui.
A entidade diz estar a trabalhar
para conseguir, até ao ano 2033,
manusear um total de 30 milhões
de toneladas/ano.
Só que estas perspectivas só poderão ser, efectivamente, alcançadas
caso haja conjugação de esforços,
dos quais, talvez o reequilíbrio da

forma como a carga chega ao Porto, assim como a diversificação dos
produtos de importação e exportação, sejam os principais.
Nesta quarta-feira, durante a 6ª
conferência do Porto de Maputo,
realizada sob o lema “plano director: do sonho à realização, estratégias para o futuro”, o director executivo da MPDC, Osório Lucas,
voltou a falar abertamente em relação a estes desafios e objectivos.
“A expectativa da MPDC é de
atingir mais de 20 milhões de toneladas/ano em 2020, mas para
tal, estamos cientes de que devemos investir em infra-estruturas e
recursos humanos”, anotou aquele
dirigente.
A questão da linha férrea, que se
acredita ser a via mais prática e
sustentável para o transporte de
minérios da África do Sul para
o Porto de Maputo, continua a
ser um assunto de discussão permanente, havendo, nos últimos
tempos, consensos entre o governo moçambicano e os diversos e
potenciais parceiros privados interessados pela plena capacidade da
linha férrea e do Porto de Maputo.
Neste processo, além da MPDC,
entram na rota negocial os Caminhos de Ferro de Moçambique e a
cota parte sul-africana, a Transnet
Freight Rail.

fundamente comprometidos com
a questão do empoderamento da
mulher, não só para as nossas colaboradoras, como também para
as mulheres moçambicanas no
geral, através do nosso apoio ao
fórum de negócios Network Mulher” – anotou.
De acordo com a coordenadora do Programa de Empoderamento da Mulher em Liderança,

Christine Ramela, o programa foi
lançado em Maio do ano transacto e, desde então, mais de 200
mulheres já se beneficiaram do
programa através de seminários,
workshops, palestras com oradoras de mérito reconhecido e que
assumem posições de liderança e
com especialidade em desenvolvimento pessoal.
“O programa WIL ajudou-me a

despertar o espírito de liderança
que tenho dentro de mim, aprendi que tudo é possível quando
acreditamos e trabalhamos duro.
Fruto disso, hoje ocupo uma posição de liderança no Banco, assim como, na minha vida pessoal”
disse Erca Xerinda, líder de equipe do atendimento ao cliente do
BancABC.

Savana 27-04-2018

1

RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017
“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
SDWULPRQLDOHƮQDQFHLUDHHPFXPSULPHQWRGR$YLVRQ|*%0HGD&LUFXODUQ|6+&GR%DQFRGH0R¦DPELTXHDSUHVHQWDGHVHJXLGDDLQIRUPD¦¢RUHIHUHQWH
DGH'H]HPEURGH(VWDSXEOLFD¦¢RQ¢R¨XPDYHUV¢RLQWHJUDOGRVHX5HODW²ULRH&RQWDVGHVHQGRTXHRPHVPRVHU GLVSRQLELOL]DGRQRVLWHGR%DQFRš

1.MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2DPELHQWHPDFURHFRQ²PLFRFRQWLQXRXGHVDƮDQWHQRDQRGHWHQGRVHREVHUYDGRXPDGHVDFHOHração do Produto Interno Bruto nacional para um nível historicamente baixo que resultou da fraca procura
DJUHJDGDLQưXHQFLDGDSHODVFRQGL¦´HVPRQHW ULDVUHVWULWLYDVHSHODGLPLQXL¦¢RGRLQYHVWLPHQWRSULYDGR

(1/37)

 3UXG©QFLDQDJHVW¢RGDOLTXLGH]HSRO¬WLFDGHFU¨GLWR
 0DQXWHQ¦¢R GH HOHYDGRV U FLRV GH VROYDELOLGDGH H HƮFL©QFLD JDUDQWLQGR XPD SRVL¦¢R V²OLGD H
GLVWLQWLYDQRPHUFDGR

 'LYHUVLƮFD¦¢RGDRIHUWDHPHOKRULDGDTXDOLGDGHGHVHUYL¦R
 'HƮQL¦¢RGHXPDYLV¢RGLJLWDOFRPIRFRHPGLPHQV´HV([SHUL©QFLDGR&OLHQWHHSURFHVVRV

1XPFRQWH[WRSRO¬WLFRIDYRU YHOYHULƮFRXVHXPDPHOKRULDVXEVWDQFLDOGHDOJXQVLQGLFDGRUHVHFRQ²PLFRV
QRPHDGDPHQWHDHVWDELOL]D¦¢RGR0HWLFDORDEUDQGDPHQWRGDLQưD¦¢RGRP¨VWLFDHFRQVHTXHQWHPHQWHD
UHGX¦¢RJUDGXDOGDVWD[DVGHMXURGHUHIHU©QFLDQRPHUFDGRLQWHUEDQF ULR

Finalmente, uma nota de reconhecimento e agradecimento aos nossos Colaboradores, pelo empenho e
GHGLFD¦¢R FRP TXHOLGDUDP RVGHVDƮRV HQIUHQWDGRVHP  H DRV QRVVRV &OLHQWHVSHOD SUHIHU©QFLD H
FRQƮDQ¦DGHPRQVWUDGD

$LQGDDVVLPRVHIHLWRVGRVFKRTXHVHFRQ²PLFRVTXHHQIUHQWDPRVGHVGHLPSOLFDUDPDDGRS¦¢RGH
XPDSRVWXUDFUHGLW¬FLDFRQVHUYDGRUDGRVLVWHPDEDQF ULRTXHVHUHưHFWLXQRDUUHIHFLPHQWRGRFU¨GLWRHFRQRPLDDRORQJRGH1HVWHFRQWH[WRR0LOOHQQLXPELPFRQWLQXRXDLPSOHPHQWDUPHGLGDVSUHYHQWLYDV
FRPREMHFWLYRGHJDUDQWLUXPDFRPSDQKDPHQWRULJRURVRGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRHPRQLWRUL]D¦¢RGRVULVFRV

-XQWRVFRQVHJXLPRV

$SHVDUGRVGHVDƮRVFRQVHJXLPRVPDQWHUDQRVVDWHQG©QFLDSRVLWLYDGHUHVXOWDGRVFRQVLVWHQWHVHVXVWHQW YHLVVHQGRR%DQFRGRPHUFDGRFRPPHOKRUHVLQGLFDGRUHVGHVROLGH]FDSLWDLVSU²SULRVHƮFL©QFLDHUHQWDELlidade, o que aliado ao rigor e disciplina de gestão, nos permite garantir um adequado nível de solvabilidade
UHJXODPHQWDUHPOLQKDFRPDVERDVSU WLFDVLQVWLWX¬GDVSHODHQWLGDGHGHVXSHUYLV¢REDQF ULD

2.SÍNTESE DE INDICADORES

Com uma visão orientada para a melhoria da qualidade do serviço, factor crítico para reforçar o nosso
posicionamento no mercado como um banco moderno e inovador que contribui activamente para a proPR¦¢RGDLQFOXV¢RILQDQFHLUDHPDXPHQW PRVRQ¹PHURGHFOLHQWHVHPPLOWHQGRVXSHUDGR
DIDVTXLDGHXPPLOK¢RHRLWRFHQWRVPLO3RUVXDYH]DXPHQW PRVDUHGHEDQF ULDSDUDEDOF´HV
HQTXDQWRRSDUTXHGH$70vVH326FUHVFHXHUHVSHFWLYDPHQWH$VDWLVID¦¢RGHPRQVWUDGDSHORV&OLHQWHVGRVQRVVRVFDQDLVUHPRWRV¨IUDQFDPHQWHSRVLWLYDWHQGRRQ¹PHURGHVXEVFULWRUHVGR,=,
DWLQJLGRDPDUFDGHPLOGHPRQVWUDQGRDDGHTXD¦¢RGDVIXQFLRQDOLGDGHVGLVSRQ¬YHLVVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHV7DPE¨PHPDWLQJLPRVXPRXWURPDUFRKLVW²ULFRWHQGRILQDOPHQWHFKHJDGR
DWRGRVRVGLVWULWRVGRSD¬VDWUDY¨VGDQRVVDUHGHGH$JHQWHV- - 
&LHQWHVTXHDLQRYD¦¢ROHYDQRVPDLVORQJHLQDXJXU PRVHP'H]HPEURR%DOF¢R,QRYD¦¢RQR%D¬D0DOOHP
Maputo. Trata-se de um novo conceito, diferenciador no mercado, onde pretendemos proporcionar novas
VROX¦´HVGLJLWDLVHXPFRQFHLWRŠSDSHUOHVVšDRV&OLHQWHVHS¹EOLFRHPJHUDOGHVWDFDQGRVHR6HOI6HUYLFHSDUD
GHS²VLWRVGHQXPHU ULRHWURFDGHFDUW´HVDDVVLQDWXUDGLJLWDOQDVDEHUWXUDVGHFRQWDGHPRQVWUD¦´HVGRV
SURGXWRVHVHUYL¦RVDWUDY¨VGRDFHVVRDWDEOHWVVPDUWSKRQHVPHVDLQWHUDFWLYDZLƮJUDWXLWRFDPSDQKDV
SXEOLFLW ULDVDWUDY¨VGHSDLQ¨LVGLQ¡PLFRVHSUH¦ ULRGLJLWDO
+ DQRVTXHDFUHGLWDPRVTXHR0LOOHQQLXPELP¨PDLVGRTXHDVRPDGDVVXDVHQWUDGDVHVD¬GDV$FUHGLWDPRVTXHDVSHVVRDVV¢RRDFWLYRPDLVLPSRUWDQWHGREDQFR3RLVV¢RHODVDVUHVSRQV YHLVSHORVK ELWRV
FRPSRUWDPHQWRVFUHQ¦DVYDORUHV¨WLFRVHPRUDLVGDLQVWLWXL¦¢RFULDQGRDVVLPXPDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
TXHQRVGLIHUHQFLD1HVWDSHUVSHFWLYDODQ¦ PRVRSURMHFWRŠ$FDGHPLD0LOOHQQLXPELPšTXHYLVDSURPRYHU
a aprendizagem contínua e o desenvolvimento do capital humano.
(VWHDQRR0LOOHQQLXPELPIRLWDPE¨PGLVWLQJXLGRFRPRVSU¨PLRVŠ%DQFRGR$QRšSHODUHYLVWD7KH%DQNHUŠ0HOKRU%DQFRHP0R¦DPELTXHšSHODUHYLVWD(XURPRQH\Š0HOKRU%DQFRHP0R¦DPELTXHšHŠ0HOKRU%DQFRHP7UDGH
)LQDQFHšSHODUHYLVWD*OREDO)LQDQFH2HPSHQKRQDHƮFL©QFLDRSHUDWLYDWURX[HPDLVXPDYH]DGLVWLQ¦¢RGD9,6$
*OREDO6HUYLFH4XDOLW\$ZDUGVQDFDWHJRULDŠ(ƱFLHQF\šDRSDVVRTXHDUHQRYD¦¢RGDFHUWLƮFD¦¢RGHVHJXUDQ¦D
3&,66& 3D\PHQW&DUG,QGXVWU\ś6HFXULW\6WDQGDUGV&RXQFLO PDQW¨PR%DQFRFRPRDSULPHLUDH¹QLFDLQVWLWXL¦¢R
ƮQDQFHLUDHP0R¦DPELTXHHXPDGDVHPWRGRR&RQWLQHQWH$IULFDQRDGHWHUHVWHLPSRUWDQWHUHFRQKHFLPHQWR
&RPRIRFRQDH[FHO©QFLDFRQƮDQ¦DUHVSRQVDELOLGDGHHQIRTXHQR&OLHQWHHDWLWXGHLQRYDGRUDTXHV¢RRV
YDORUHVFRUSRUDWLYRVTXHQRVGHƮQHPR0LOOHQQLXPELPFRQWLQXDU DGLVSRQLELOL]DUVROX¦´HVƮQDQFHLUDVPRGHUQDVHVHJXUDVDRPHUFDGRFRPYLVWDDFRQWULEXLUSDUDRGHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ²PLFRGRSD¬V
YDLFRQWLQXDUDVHUXPDQRGHVDƮDQWHPDVDFUHGLWDPRVQRVQRVVRVYDORUHVHQDVFRPSHW©QFLDVSURƮVVLRQDLV
e qualidades das nossas equipas para alcançar os objectivos a que nos propomos.

Rui Cirne Plácido de Carvalho Fonseca

Milhares de Meticais
2017

2016

Var. % 17/16

Balanço
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Qualidade do Crédito
&U¨GLWRD&OLHQWHV EUXWR
&U¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDV&U¨GLWRWRWDO
,PSDULGDGHGRFU¨GLWR&U¨GLWRYHQFLGR7RWDO
1¹PHURGHEDOF´HV
1¹PHURGH&OLHQWHV PLO







Número de Colaboradores







1HVWHHQTXDGUDPHQWRGHƮQLPRVFRPROLQKDVRULHQWDGRUDVFRPYLVWDDFRQVROLGDUDSRVL¦¢RQRVLVWHPD
ƮQDQFHLURQDFLRQDODVVHJXLQWHV

 1¢RLQFOXLR5HVXOWDGRGR([HUF¬FLRGRDQRHPUHIHU©QFLD

3.SÍNTESE DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2)0,SUHY©TXHR3,%QDFLRQDOFUHV¦DHPXPDGHVDFHOHUD¦¢RGHSEFRPSDUDGRDRDQRDQWHULRU

$VSUHYLV´HVHFRQ²PLFDVGD2&'(DSRQWDPSDUDXPFUHVFLPHQWRJOREDOGHHP2)0,SUHY©XP
FUHVFLPHQWROLJHLUDPHQWHVXSHULRUGH$UHWRPDGRFRP¨UFLRLQWHUQDFLRQDOHLQYHVWLPHQWRSULYDGR
constituem os drivers impulsionadores da aceleração da economia mundial. No entanto, prevalecem alguns
ULVFRVFRPGHVWDTXHSDUD L FRQVHTX©QFLDVGR%UH[LW LL WHQV´HVSRO¬WLFDVQD(XURSD LLL IUDJLOLGDGHGRVHFWRUEDQF ULRHPDOJXQVSD¬VHVHXURSHXV LY DEUDQGDPHQWRHFRQ²PLFRQD&KLQD
1RPHUFDGRSHWURO¬IHURDHVWDELOL]D¦¢RGHSUH¦RVIRUDPDOFDQ¦DGRVDWUDY¨VGRDFRUGRHQWUHRVSD¬VHVGD23(3HD
5¹VVLDFRPYLVWDUHGX¦¢RGDSURGX¦¢RWHQGRSRUREMHFWLYRDVVHJXUDUPDLRUHTXLO¬EULRHQWUHRIHUWDHSURFXUDQR
PHUFDGR6HJXQGRDDJ©QFLDLQWHUQDFLRQDOGHHQHUJLDDSHUVSHFWLYD¨GHFRQVROLGD¦¢RGDUHFXSHUD¦¢RGRVSUH¦RVQRVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDLVVXSRUWDGDQRUHIRU¦RGRULWPRGHDFWLYLGDGHGRVSULQFLSDLVEORFRVHFRQ²PLFRV
$PDLRURXPHQRUGLQ¡PLFDHFRQ²PLFDQRV(8$HQD&KLQDV¢RGHJUDQGHUHOHY¡QFLDSDUDDVVHJXUDUDHVWDbilidade dos mercados das commodities, dado o seu potencial como consumidores e produtores.
1DUHJL¢RGDIULFD6XEVDULDQDR)0,SUHY©TXHDUHWRPDHFRQ²PLFDGHYHU FRQWLQXDUHPHPERUD
hajam factores que limitam uma recuperação mais acelerada, nomeadamente a incerteza política nas duas
SULQFLSDLVHFRQRPLDVGDUHJL¢R1LJ¨ULDHIULFDGR6XO2FUHVFLPHQWRHFRQ²PLFRGHYHU DWLQJLUHP
UHưHFWLQGRHVVHQFLDOPHQWHRERPGHVHPSHQKRGDVHFRQRPLDVH[SRUWDGRUDVGHSHWU²OHR
&RQWXGRSHUVLVWHPIDFWRUHVGHULVFRQRPHDGDPHQWHHOHYDGRVWRFNGHG¬YLGDS¹EOLFDHQ¬YHLVGHVXVWHQWDELOLGDGHDXPHQWRGRFU¨GLWRPDOSDUDGRDIHFWDQGRDHVWDELOLGDGHGRVHFWRUƮQDQFHLUR
1DIULFDGR6XOR)0,UHYLXHPEDL[DDHVWLPDWLYDGRFUHVFLPHQWRHFRQ²PLFRSDUDHPUHFXSHUDQGROLJHLUDPHQWHHPSDUD2DXPHQWRGDYRODWLOLGDGHQRVPHUFDGRVƮQDQFHLURVPXQGLDLVDLQVWDELOLGDGHSRO¬WLFDR
LPSDFWRGDVUHYLV´HVHPEDL[DGRUDWLQJGDG¬YLGDVREHUDQDRVHIHLWRVGR%UH[LWFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLVIDFWRUHVGHULVFR
6HJXQGRRFRPXQLFDGRGD0LVV¢RGR)0,DR$EULJRGR$UWLJR,9RFUHVFLPHQWRHFRQ²PLFRGH0R¦DPELTXH
FRQW¬QXDIUDFRRTXHUHTXHUXPDMXVWDPHQWRHƮFD]GHSRO¬WLFDVSDUDDVVHJXUDUDHVWDELOLGDGHPDFURHFRQ²PLFDHSURPRYHUXPFUHVFLPHQWRVXVWHQW YHOHLQFOXVLYR$FRQGX¦¢RSRO¬WLFDUHVWULWLYDDGRSWDGDSHOREDQFR
FHQWUDOSHUPLWLXDWHQXDUDVSUHVV´HVLQưDFLRQ ULDHFDPELDO$VFRQWDVH[WHUQDVPHOKRUDUDPHPRTXH
FRQWULEXLXSDUDRUHIRU¦RGRVWRFNGHUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDLVVXƮFLHQWHVSDUDJDUDQWLUPHVHVGHFREHUWXUD
GHLPSRUWD¦´HVGHEHQVHVHUYL¦RVQ¢RIDFWRULDLVH[FOXLQGRRVJUDQGHVSURMHFWRV
&RPYLVWDDVVHJXUDURHTXLO¬EULRGDVƮQDQ¦DVS¹EOLFDVR)0,UHFRPHQGRXPDLRUFRQVROLGD¦¢RƮVFDODWUDY¨V
GDHOLPLQD¦¢RGDVLVHQ¦´HVGH,9$HGHRXWURVLPSRVWRVSDUDLQFUHPHQWDUDVUHFHLWDVEHPFRPRUHGX]LUD
despesa corrente, salvaguardando a protecção social e investimento em infraestruturas.

$IUDFDSURFXUDLQWHUQD FRQVXPRS¹EOLFRHSULYDGR GLPLQXL¦¢RGRLQYHVWLPHQWRSULYDGR IRUPD¦¢REUXWD
GHFDSLWDOƮ[R DEUDQGDPHQWRGRFU¨GLWRHFRQRPLDHPSDUWHDVVRFLDGRDVHOHYDGDVWD[DVGHMXURFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLVIDFWRUHVSDUDDGHVDFHOHUD¦¢RGDDFWLYLGDGHHFRQ²PLFD
2FU¨GLWREDQF ULRDRVHFWRUSULYDGRGHVDFHOHURXHPWHUPRVDQXDLVRTXHUHIOHFWHPHQRUSURFXUDGRVDJHQWHVHFRQ²PLFRVGHYLGRDVHOHYDGDVWD[DVGHMXURQRPHUFDGRLQWHUEDQF ULR7HQGRHP
FRQWDRQ¬YHOEDL[RGDLQIOD¦¢RRFRPLW¨GHSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%DQFRGH0R¦DPELTXHGHOLEHURX
HP'H]HPEURGHUHGX]LUDVWD[DVGHMXURGHUHIHU©QFLDHPSEQRPHDGDPHQWHD)DFLOLGDGH
3HUPDQHQWHGH&HG©QFLDGH/LTXLGH]SDUD)DFLOLGDGH3HUPDQHQWHGH'HS²VLWRSDUDWD[D
GHMXURGHSRO¬WLFDPRQHW ULD 0,02 SDUDPDQWHQGRLQDOWHUDGRR&RHILFLHQWHGH5HVHUYDV
2EULJDW²ULDVHP
6HJXQGRGDGRVSXEOLFDGRVSHOR,1(QRIHFKRGH'H]HPEURGHDLQưD¦¢RDQXDOUHJLVWRXXPDYDULD¦¢R
KRP²ORJDGH\\LQIHULRUDP¨GLDGHLQưD¦¢RQDUHJL¢RGD6$'&(PWHUPRVDQXDLVRQ¬YHOJHUDOGH
SUH¦RVDEUDQGRXSRQWRVSHUFHQWXDLVWHQGRDFDWHJRULDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHEHELGDVQ¢RDOFR²OLFDV
registado a maior contribuição no período em referência.
$VV¨ULHVPHQVDLVGRQGLFHGH3UH¦RVGR&RQVXPLGRUHYLGHQFLDPDLQYHUV¢RGRFLFORLQưDFLRQ ULRHP
DUHưHFWLURVHIHLWRVGDSRO¬WLFDPRQHW ULDUHVWULWLYDTXHDIHFWDPDGHPDQGDDJUHJDGD
'RODGRGDRIHUWDRDXPHQWRGDSURGX¦¢RDJU¬FRODUHVXOWDQWHGDPHOKRULDGDVFRQGL¦´HVFOLPDW¨ULFDVDOLDGR
DFLUFXOD¦¢RQRUPDOL]DGDGHSHVVRDVHEHQVFRQWULEX¬UDPSDUDDWHQXDUDSUHVV¢RLQưDFLRQ ULDQXPFRQWH[WR
GHHVWDELOL]D¦¢RQRPHUFDGRFDPELDOHUHIRU¦RGRVWRFNGHUHVHUYDVH[WHUQDV
2PHUFDGRFDPELDOUHFXSHURXDRORQJRGHFRQWULEXLQGRSDUDPHQRUSUHVV¢RLQIODFLRQ ULDH
recuperação das reservas internacionais. Dados divulgados pelo Banco de Moçambique, indicam
TXHRPHWLFDODSUHFLRXHPWHUPRVDQXDLVIDFHDR'²ODUDPHULFDQRFRQWUDR5DQGH
IDFHDR(XUR
$DSUHFLD¦¢RGRPHWLFDOUHIOHFWHHVVHQFLDOPHQWHRHIHLWRFRPELQDGRGDSRO¬WLFDPRQHW ULDUHVWULWLYDHDXPHQWRGDVH[SRUWD¦´HVQDFLRQDLV HPSDUWLFXODUGRFDUY¢RHDOXP¬QLR TXHSHUPLWLX
D FRQVWLWXL¦¢R GH 5HVHUYDV ,QWHUQDFLRQDLV /¬TXLGDV TXH DW¨ 2XWXEUR LQFUHPHQWDUDP SDUD 86'
 PLOK´HV VXILFLHQWHV SDUD FREULU  PHVHV GH LPSRUWD¦´HV GH EHQV H VHUYL¦RV H[FOXLQGR RV
grandes projectos.
'DGRVSURYLV²ULRVGR%DQFRGH0R¦DPELTXHUHIHUHQWHDRWHUFHLURWULPHVWUHGHLQGLFDPXPDGLPLQXL¦¢RKRP²ORJDGRG¨ƮFHH[WHUQRSDUD86'PLOK´HV
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RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 2/37)
$PHOKRULDGRG¨ƮFH¨H[SOLFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHSHORHIHLWRFRPELQDGRGDUHGX¦¢RGDVLPSRUWD¦´HV
DVVRFLDGRDIUDFDSURFXUDGRP¨VWLFDHDXPHQWRGDVH[SRUWD¦´HVGRVJUDQGHVSURMHFWRVHPSDUWLFXODUGR
FDUY¢RHDOXP¬QLRDEHQHƮFLDUGDUHFXSHUD¦¢RGRVSUH¦RVGDVPDW¨ULDVSULPDVQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
$SHVDUGRVGHVDƮRVHQIUHQWDGRVHP2%DQFRPDQWHYHVHVROLGRHUHVLOLHQWHVXVWHQWDGRSRUERDJRYHUQD¦¢RDGHTXDGRQ¬YHOGHFDSLWDOUREXVWH]GREDODQ¦RFRQIRUW YHOSRVL¦¢RGHOLTXLGH]JHVW¢RSUXGHQWH
do risco , adopção de boas praticas de transparência na relação com clientes , bem como no rigor no cumprimento dos normativos regulamentares.
23ODQRHVWUDW¨JLFRSDUDYLVRXRUHIRU¦RGDOLGHUDQ¦DGR%DQFRQRVVHJPHQWRVGDDFWXD¦¢RWHQGRSRU
base a melhoria contínua de qualidade de serviço, por forma a fazer crescer a base de clientes, e a expansão
GRVFDQDLVQRVHQWLGRGHHVWDUFDGDYH]PDLVSU²[LPRGRVFOLHQWHV'HLJXDOPRGRR0LOOHQQLXPELPPDQWHYHRIRFRQRDXPHQWRGDLQFOXV¢RƮQDQFHLUDHGHVHQYROYLPHQWRHFRQ²PLFRGH0R¦DPELTXHFRQVLVWLQGRQD
H[SDQV¢RGDUHGHSHODDEHUWXUDGHEDOF´HVGH0LOOHQQLXPELPHPLQVWDOD¦´HVGRVFRUUHLRVGH0R¦DPELTXH
1R¡PELWRGDH[SDQV¢RGDUHGHIRUDPLQDXJXUDGRVEDOF´HV0DVVDś0DUNHWGRVTXDLVHPSDUFHULD
FRPRV&RUUHLRVGH0R¦DPELTXHH3UHVWLJHHPHOHYDQGRSDUDEDOF´HV)RLWDPE¨PIRUWDOHFLGDDUHGHGH$JHQWHVDXWRUL]DGRVFRPXPDWD[DGHFUHVFLPHQWRGHWHQGRHQFHUUDGRRDQRFRP
DJHQWHV$H[SDQV¢RI¬VLFDGDUHGHSHUPLWLXDODUJDUDEDVHGHFOLHQWHVHPFHUFDGHPLOQRYRVFOLHQWHV
HPWHQGRDWLQJLGRRVPLOK´HV
3DUDDO¨PGHGLVSRQLELOL]DUDUHGHGHEDOF´HVDRVFOLHQWHVR0LOOHQQQLXPELPPDQWHYHRLQYHVWLPHQWRQRV
FDQDLVUHPRWRVHGLJLWDLVWHQGRDWLQJLGRQRƮQDOGRDQR$70H326'HLJXDOIRUPDIRUDPHIHFWXDGRVY ULDVDFWLYLGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRLQIRUP WLFRQD UHDGHEDQFDGLJLWDOHPTXHDJUDQGHLQRYD¦¢R
GHFHQWUDVHQDP TXLQDGHWURFDGHFDUW´HVQ¢RSHUVRQDOL]DGRVHHPƮPGHSUD]RSRUFDUW´HVQRYRV
7XGR¨UHDOL]DGRQD$70GHIRUPDU SLGDHVHJXUD2SDUTXHGH326IRLDPSODPHQWHDODUJDGRHDIDP¬OLD
GHFDUW´HVGHG¨ELWRHFU¨GLWRFUHVFHXFRPRODQ¦DPHQWRGRVFDUW´HV3ODWLQXPHFDUW´HVSDUDHPSUHVDV
0DLVIRUWHVHPDLVVHJXURVR0LOOHQQLXPELP¨D¹QLFDLQVWLWXL¦¢RƮQDQFHLUDHP0R¦DPELTXHDVHUFHUWLƮFDGD
SHOR3&,66& 3D\PHQW&DUG,QGXVWU\ś6HFXULW\6WDQGDUGV&RXQFLO SHORVVLVWHPDVGHVHJXUDQ¦DDSOLFDGRV
XWLOL]D¦¢RGRVFDUW´HVGHFU¨GLWR
1XPFRQWH[WRPDFURHFRQ²PLFRDGYHUVRR0LOOHQQLXPELPSUHWHQGHXUHDƮUPDUDVXDSUHVHQ¦DQRPHUFDGR
HQTXDQWR%DQFR&RPHUFLDO8QLYHUVDOGHUHIHU©QFLDHP0R¦DPELTXHDSURYHLWDQGRDVXDPDLRUSUHVHQ¦DQR
WHUULW²ULR1DFLRQDOHSUR[LPLGDGHHUHOD¦¢RFRPRVFOLHQWHVHHQWUHJDHƮFLHQWHGHVROX¦´HVHGRVVHUYL¦RV
ƮQDQFHLURVDRVVHXVFOLHQWHV
1¢RREVWDQWHRVGHVDƮRVDFRQVLVW©QFLDGRVLQGLFDGRUHVHFRQ²PLFRVHƮQDQFHLURVGR%DQFRDYDOLDGDSHOD
UHQWDELOLGDGHGRVDFWLYRVUREXVWH]GRVIXQGRVSU²SULRVHQ¬YHOGHDGHTXD¦¢RGHFDSLWDOGHFRQVLGHUDYHOPHQWHDFLPDGROLPLWHUHJXODPHQWDUGHUHưHFWHDUHVLOL©QFLDHVROLGH]ƮQDQFHLUDGDLQVWLWXL¦¢R1R
DQRGHRDFWLYRDWLQJLXPLOK´HVGH0HWLFDLVFRPSDUDGRFRPPLOK´HVGH0HWLFDLV
UHJLVWDGRVHPLJXDOSHU¬RGRGH2VUHFXUVRVGHFOLHQWHVDXPHQWDUDPSDUDPLOK´HVGH0HWLFDLV
IDFHDPLOK´HVGH0HWLFDLVUHJLVWDGRVHPLJXDOSHU¬RGRGH$RSDVVRTXHRFU¨GLWRDFOLHQWHV
O¬TXLGRUHGX]LXHPSDUDPLOK´HVGH0HWLFDLV
$PDUJHPƮQDQFHLUDHYROXLXIDFHDRDQRDQWHULRUDODYDQFDGDSHORHIHLWRGRDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRV
GDVWD[DVGRVDFWLYRVJHUDGRUHVGHMXURVTXHPDLVFRPSHQVRXRDXPHQWRGDVWD[DVSDJDVQDVRSHUD¦´HV
de passivo.
Por outro lado, e mantendo a política de gestão conservadora e o racional de solidez do balanço, o MillenQLXPELPDXPHQWRXHPPLOK´HVGH0HWLFDLVDVLPSDULGDGHVIDFHDRSHU¬RGRKRP²ORJRWHQGRFRQVWLWX¬GRPLOK´HVGH0HWLFDLV
$LQGDDVVLPRUHVXOWDGRO¬TXLGRIRLSRVLWLYRHPPLOK´HVGH0HWLFDLVHP5HJLVWDQGRXPFUHVFLPHQWRGHIDFHDRUHVXOWDGRO¬TXLGRGHPLOK´HVGH0HWLFDLVDSXUDGRVHP
2UHVXOWDGRO¬TXLGRGD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXHIRLGHPLOK´HVGH0HWLFDLVHPGH
'H]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPGHFU¨VFLPRGHIDFHDRSHU¬RGRKRP²ORJRGH(VWHGHVHPSHQKR¨H[SOLFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHSHORLPSDFWRQHJDWLYRGDUHDYDOLD¦¢RGRVLP²YHLVHIHFWXDGRV
HPHTXHFRPSDUDFRPXPDHOHYDGDPDLVYDOLDGHLP²YHLVUHJLVWDGDHP([FOXLQGRRHIHLWRGD
UHDYDOLD¦¢RGRVLP²YHLVQRVGRLVH[HUF¬FLRVUHJLVWDPRVXPFUHVFLPHQWRGRUHVXOWDGRO¬TXLGRUHFRUUHQWHHP
FHUFDGHRTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRGH0LOK´HVGH0HWLFDLVHPUHOD¦¢RDRSHU¬RGRKRP²ORJR
O Millenium bim acredita que o excelente desempenho do Banco assenta nos seus colaboradores.
1R¡PELWRGDDSUHQGL]DJHPH'HVHQYROYLPHQWRGRV&RODERUDGRUHVHVWHDQRƮFDPDUFDGRSHORODQ¦DPHQWRGR0LOOHQQLXPELP$FDGHPLD 0%$ FULDGDFRPRSURS²VLWRGHUHIRU¦DUDVFRPSHW©QFLDVHTXDOLƮFD¦´HV
SURƮVVLRQDLVGRVTXDGURVGR%,0QXPDPELHQWHGHDSUHQGL]DJHPFRQW¬QXDFDUDFWHUL]DGRSHODSDUWLOKDGH
conhecimento.
1HVWHSULPHLURDQRPHUHFHGHVWDTXHRSURJUDPDGHIRUPD¦¢RQD UHDFRPHUFLDOŠ(QFDQWDU&OLHQWHVH9HQGHU
6ROX¦´HVšFRPRTXDOVHSURFXURXUHIRU¦DUFRPSHW©QFLDVSDUWLFXODUPHQWHDRQ¬YHOGRVHUYL¦RDRFOLHQWH(VWH
SURJUDPDDEUDQJHXWRGRFHUFDGHEDOF´HV0DVV0DUNHWGLVWULEX¬GRVSRUWRGRRSD¬VFRPXPLPSDFWR
SRVLWLYRM YLV¬YHOQRVUHVXOWDGRV
)RUDPWDPE¨PLQWURGX]LGDVRXWUDVLQLFLDWLYDVWHQGHQWHVDRGHVHQYROYLPHQWRQ¢RV²SURƮVVLRQDOPDVWDPE¨PSHVVRDOGRV&RODERUDGRUHVQRPHDGDPHQWHDWUDY¨VGDSURPR¦¢RGHSDOHVWUDVVREUHGLYHUVRVWHPDV
HQWUHRVTXDLVŠ*HVW¢RHP&RPSOH[LGDGHšŠ&RPR$ODYDQFDUD&DUUHLUDšŠ8PD+LVW²ULDGHVXSHUD¦¢RTXH
,QVSLUDšŠ2TXHRV%DQF ULRVW©PDDSUHQGHUFRPRV%DVTXHWLVWDVšHŠ2,PSDFWR6RFLRHFRQ²PLFRGD3RQWH
0DSXWR.DWHPEHš(VWDVSDOHVWUDVIRUDPFRPSOHPHQWDGDVFRPRXWUDVLQLFLDWLYDVGHGLFDGDVDUWHHFXOWXUD
$LQGDFRPYLVWDDDSRLDUQDDSUHQGL]DJHPHGHVHQYROYLPHQWRGDVTXDOLƮFD¦´HVGRVVHXVTXDGURVR0LOOHQQLXPELPODQ¦RXXPSURJUDPDGHDWULEXL¦¢RGH%ROVDVGH(VWXGRSDUD0HVWUDGRH/LFHQFLDWXUDSDUDRV
Colaboradores que desejem prosseguir os seus estudos.
23URJUDPDŠ0DLV0R¦DPELTXHSDUD0LPšH[SUHVVDDYLV¢RGR%DQFRTXHVHUVRFLDOPHQWHUHVSRQV YHO¨
H[HUFHUXPFRQMXQWRGHGHYHUHVHREULJD¦´HVHPUHOD¦¢RFRPXQLGDGHFULDQGRLQLFLDWLYDVTXHDSURYDPR
GHVHQYROYLPHQWRHFRQ²PLFRHVRFLDOGRSD¬V2%DQFRVXEVFUHYHGHVGHRV3ULQF¬SLRVGR3DFWR*OREDOGD1D¦´HV8QLGDV2REMHFWLYR¨FRQWULEXLUSDUDDFRQVWUX¦¢RGHXPPHUFDGRJOREDOPDLVVXVWHQW YHOH
SDUWLOKDUYDORUHVTXHSHUPLWDPVSRSXOD¦´HVPDLVSREUHVHYXOQHU YHLVRDFHVVRDRSRUWXQLGDGHV$VHPSUHVDVDGHUHQWHVGHYHPDGRSWDUHSURPRYHUXPFRQMXQWRGHYDORUHVFKDYHQDV UHDVGRV'LUHLWRV+XPDQRV
1RUPDV/DERUDLV$PELHQWHH&RPEDWH&RUUXS¦¢R

4.PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Responsabilidade social – “Mais Moçambique pra Mim”
'HVGHR0LOOHQQLXPELPDSRLDHGHVHQYROYHSURMHFWRVTXHFRQWULEXHPSDUDDPHOKRULDGDTXDOLGDGHGHYLGDGDVFRPXQLGDGHVDWUDY¨VGRVHXSURJUDPDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDO0DLV0R¦DPELTXH
SDUD0LP$HVWUDW¨JLDGHDFWXD¦¢RFHQWUDVHQRGHVHQYROYLPHQWRGHXPFRQMXQWRGHLQLFLDWLYDVTXH
DSRVWDPQRFDSLWDOKXPDQRFRPRPRWRUSDUDRGHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ²PLFRGRSD¬V

SREUHVHYXOQHU YHLVRDFHVVRDRSRUWXQLGDGHV$VHPSUHVDVDGHUHQWHVGHYHPDGRSWDUHSURPRYHUXPFRQMXQWRGHYDORUHVFKDYHQDV UHDVGRV'LUHLWRV+XPDQRV1RUPDV/DERUDLV$PELHQWHH&RPEDWH&RUUXS¦¢R
3DUDPDLVGHWDOKHVVREUHDDFWXD¦¢RGREDQFRQD UHDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOFRQVXOWHRSURJUDPD0DLV
Moçambique pra Mim disponível no site do Banco.

5. EMPRESA SUBSIDIARIA
Seguradora Internacional de Moçambique
2UHVXOWDGRO¬TXLGRGD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXHIRLGHPLOK´HVGH0HWLFDLVHPGH
'H]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPGHFU¨VFLPRGHIDFHDRSHU¬RGRKRP²ORJRGH(VWHGHVHPSHQKR¨H[SOLFDGRIXQGDPHQWDOPHQWHSHORLPSDFWRQHJDWLYRGDUHDYDOLD¦¢RGRVLP²YHLVHIHFWXDGRV
HPHTXHFRPSDUDFRPXPDHOHYDGDPDLVYDOLDGHLP²YHLVUHJLVWDGDHP([FOXLQGRRHIHLWRGD
UHDYDOLD¦¢RGRVLP²YHLVQRVGRLVH[HUF¬FLRVUHJLVWDPRVXPFUHVFLPHQWRGRUHVXOWDGRO¬TXLGRUHFRUUHQWHHP
FHUFDGHRTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRGH0LOK´HVGH0HWLFDLVHPUHOD¦¢RDRSHU¬RGRKRP²ORJR

6.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2017
Demonstração dos Resultados Consolidados e do Banco
SDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEURGH

-XURVHFXVWRVHTXLSDUDGRV
0DUJHPƮQDQFHLUD



Banco

2017

2016

2017

2016









 



 

 









5HQGLPHQWRVGHLQVWUXPHQWRVGH
capital











5HVXOWDGRVGHVHUYL¦RVHFRPLVV´HV











5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV











Outros resultados de exploração





















 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Total de proveitos
operacionais
Custos com pessoal
Outros gastos administrativos
$PRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLR
Total de custos operacionais
,PSDULGDGHGRFU¨GLWR



2XWUDVSURYLV´HV




8.064.736

Resultado antes de impostos

 
6.977.737





7.186.890

6.229.917

Impostos
Correntes



 



 

Diferidos



 

 

 

 

 



 

 













-

-





-

-

6.160.622

5.014.497

5.574.017

4.509.677

135,57 MZN

110,01 MZN

123,87 MZN

100,22 MZN

Resultado após impostos

 

5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGRH[HUF¬FLR
DWULEX¬YHOD
Accionistas do Banco
Interesses que não controlam
Resultado do exercício
Resultado por acção



Demonstração Consolidada do Rendimento Integral
SDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEUR

0=1 

2017

2016

,WHQVTXHSRGHU¢RYLUDVHUUHFODVVLƮFDGRVSDUDDGHPRQVWUD¦¢RGRV
resultados
$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQLYHLVSDUDYHQGDDOWHUD¦´HVQRMXVWRYDORU



 

390.256

(654.334)

5HVHUYDVGH-XVWR9DORU

-

-

Impostos

-

-

Perdas actuariais do exercício



 



 

Outro rendimento integral do período depois de impostos



 

,WHQVTXHQ¢RVHU¢RUHFODVVLƮFDGRVSDUDD'HPRQVWUD¦¢RGH5HVXOWDGRV

5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGRH[HUF¬FLR





Total do rendimento integral do exercício

6.869.163

4.254.324











 

$WULEX¬YHOD
Accionistas do Banco
Interesses que não controlam
5HVXOWDGRFRQVROLGDGRGRH[HUF¬FLR
5HVHUYDVGHMXVWRYDORU
Impostos
Perdas actuariais do exercício

Princípios orientadores da responsabilidade social do Banco
2%DQFRVXEVFUHYHGHVGHRV3ULQF¬SLRVGR3DFWR*OREDOGD1D¦´HV8QLGDV2REMHFWLYR¨FRQWULEXLUSDUD
DFRQVWUX¦¢RGHXPPHUFDGRJOREDOPDLVVXVWHQW YHOHSDUWLOKDUYDORUHVTXHSHUPLWDPVSRSXOD¦´HVPDLV

Grupo

Notas

-XURVHSURYHLWRVHTXLSDUDGRV

0=1Ş

Total do rendimento integral do exercício

 


 

62.795

62.931

6.869.163

4.254.324
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 3/37)
Demonstração do Rendimento Integral do Banco

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados e do Banco

SDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEUR

0=1 

2017

SDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEURGH

0=1Ş

2016

Grupo

,WHQVTXHQ¢RVHU¢RFODVVLƮFDGRVSDUDDGHPRQVWUD¦¢RGRVUHVXOWDGRV
$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQLYHLVSDUDYHQGDDOWHUD¦´HVQRMXVWRYDORU



 

Banco

2017

2016

2017

2016

Fluxos de caixa das actividades operacionais

,WHQVTXHSRGHU¢RYLUDVHUUHFODVVLƮFDGRVSDUDD'HPRQVWUD¦¢RGH5HVXOWDGRV

-XURVHFRPLVV´HVUHFHELGDV









*DQKRV3HUGDVDFWXDULDLVGRH[HUF¬FLR

-XURVHFRPLVV´HVSDJDV









 











823.295

(587.037)

Pagamentos a empregados e fornecedores

5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLR





Total do Rendimento integral do exercício

6.397.312

3.922.640

5HFXSHUD¦¢RGHHPSU¨VWLPRVSUHYLDPHQWH
abatidos

Outro rendimento integral do período depois de impostos

SDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEURGH

0=1 

Grupo
2017

Banco
2016

2017

2016

Resultados operacionais antes de alterações
nos fundos operacionais

$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

Caixa e disponibilidades no Banco de
Moçambique

$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
















$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR











&U¨GLWRDFOLHQWHV











$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUD
venda











$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨
maturidade











Investimentos em associadas







-

-

,QYHVWLPHQWRVHP6XEVLGL ULDV



-

-









-

-

















Propriedades de investimento
Activos não correntes detidos para
venda
Outros activos tangíveis



Goodwill e activos intangíveis











Activos por impostos correntes











Activos por impostos diferidos











Outros activos



Total do Activo









137.331.294

138.458.718

134.979.961

133.779.550

Passivo
5HFXUVRVGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGH
FU¨GLWR











5HFXUVRVGHFOLHQWHV











Titulos de divida emitidos



-

-



-

3URYLV´HV











-

-

-



-



-



Passivos por impostos correntes



Passivos por impostos diferidos







-

-

Outros passivos











108.669.902

114.952.348

108.665.097

112.283.611

Total do Passivo
Capitais Próprios
Capital











5HVHUYDVHUHVXOWDGRV
acumulados



23.949.109

18.777.779

21.814.864

16.995.939













-

-

Total do Capital Próprio atribuível
ao Grupo
Interesses que não controlam
Total do Capital Próprio
Total do Capital Próprio e Passivo

'HS²VLWRVHPEDQFRVFHQWUDLV
&U¨GLWRDFOLHQWHV





-

-





-

-

























28.661.392

23.506.370

26.314.864

21.495.939

137.331.294

138.458.718

134.979.961

133.779.550











 



 





 

 

 



 











-



-

 



 



Outros activos operacionais
$XPHQWRVGLPLQXL¦´HVGRVSDVVLYRV
operacionais
'HS²VLWRVGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
'HS²VLWRVGHFOLHQWHVHRXWURVHPSU¨VWLPRV
5HVSRQVDELOLGDGHVUHSUHVHQWDGDVSRUW¬WXORV
Outros passivos operacionais
Fluxos de caixa líquidos das actividades
operacionais

7.509.785

1.585.557

5.750.442

2.104.716

Impostos pagos sobre os lucros









Fluxos de caixa líquidos das actividades
operacionais

4.177.898

490.714

3.808.648

343.888

Fluxos de caixa das actividades de
investimento
&RPSUDUHIRU¦RGHSDUWLFLSD¦´HV

-

 

 

-









 

 

 

 

 



 



Dividendos recebidos
Aquisição de activos tangíveis
9HQGDGHDFWLYRVWDQJ¬YHLV
Fluxos de caixa líquidos das actividades de
investimento

Passivos subordinados




$XPHQWRVGLPLQXL¦´HVGRVDFWLYRV
operacionais

Activo

Disponibilidades em outras
LQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR




3DJDPHQWRGHLQGHPQL]D¦´HVGDDFWLYLGDGH
seguradora

Balanço Consolidado e do Banco

Notas

3U¨PLRVGHVHJXURVUHFHELGRV

(1.012.549)

(855.315)

(653.144)

(533.112)









-

-

 

 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de
ƮQDQFLDPHQWR

(1.578.387)

(1.187.020)

(IHLWRVGDDOWHUD¦¢RGDWD[DGHF¡PELRHP
caixa e equivalentes de caixa

 

Fluxos de caixa das actividades de
ƮQDQFLDPHQWR
Dividendos pagos
$PRUWL]D¦´HVGH'¬YLGD6XERUGLQDGD



(1.578.404)

(1.362.639)

 



Aumento/(diminuição) de caixa e
equivalentes de caixa

(317.316)

290.800

(327.178)

290.558

Caixa e equivalentes de caixa no início do
período









&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRƮPGR
período

5.837.712

6.155.028

5.826.107

6.153.285

Demonstração de alterações do capital próprio consolidado
SDUDRSHUtRGRÀQGRHPGH'H]HPEURGH
Total dos
Capitais
Próprios
Saldos em 01 de Janeiro de
2016
Transferência para reserva
legal

0=1 

Total do
Outras
Interesses
capital
reservas e
que não
próprio
resultados
atribuível ao controlam
acumulados
Grupo

Reserva
Legal

Capital

20.471.252 4.500.000 3.344.470 12.428.936 20.273.406

197.846

-

-





-

-

Dividendos distribuídos em




-

-







5HQGLPHQWRLQWHJUDO



-

-







23.506.370 4.500.000 3.853.193 14.924.586 23.277.779

228.591

Saldos em 31 de Dezembro
de 2016
Transferência para reserva
legal
Aquisição de participação de
GD6,0

-

-





-

-



-

-

-

-



Dividendos distribuídos em




-

-







5HQGLPHQWRLQWHJUDOGH



-

-









-

-







Outros
Saldos em 31 de Dezembro
de 2017

28.661.392 4.500.000 4.529.645 19.419.464 28.449.109

212.283

4
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 4/37)
Demonstração das Alterações nos Capitais Próprios
&RQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH'H]HPEURGH

Saldos em 1 de Janeiro de 2016
Transferência para reserva legal

0=1Ş

Outras
reservas e
resultados
acumulados

Total dos
Capitais
Próprios

Capital

Reserva
Legal

18.760.319

4.500.000

3.344.470

-

-





10.915.849

'LYLGHQGRVGLVWULEX¬GRVHP



-

-



5HQGLPHQWRLQWHJUDO



-

-



21.495.939

4.500.000

3.853.193

13.142.746

-

-





'LYLGHQGRVGLVWULEX¬GRVHP



-

-



5HQGLPHQWRLQWHJUDO



-

-



26.314.864

4.500.000

4.529.645

17.285.219

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Transferência para reserva legal

Saldos em 31 de Dezembro de 2017

7.ANÁLISE FINANCEIRA
Resultados e Balanço
2 %,0 ś %DQFR ,QWHUQDFLRQDO GH 0R¦DPELTXH 6$ HP FRQIRUPLGDGH FRP R GLVSRVWR QR $YLVR Q| 
*%0HGLVSRVL¦´HVFRPSOHPHQWDUHVHPLWLGDVSHOR%DQFRGH0R¦DPELTXHDSUHVHQWDDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUF¬FLRVGHHVHJXQGRDV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWR)LQDQFHLUR 1,5) 

Análise da Rendibilidade
Resultado Líquido
2 GHVHPSHQKRGR UHVXOWDGR O¬TXLGR UHJLVWDGR HP  UHưHFWH HVVHQFLDOPHQWH RV VHJXLQWHV LPSDFWRV
SRVLWLYRV

2FRQWH[WRGHPDLRUSUHVV¢RQRPHUFDGRFDPELDOUHIOHFWLXVHQXPPHQRUYROXPHGHRSHUD¦´HVFDPELDLVEHPFRPRQDUHGX¦¢RGDVPDUJHQVRTXHSURSLFLRXRGHFU¨VFLPRGRVUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HV
financeiras.

Outros resultados de exploração líquidos
2VRXWURVUHVXOWDGRVGHH[SORUD¦¢RO¬TXLGRVWRWDOL]DUDPPLOK´HVGH0HWLFDLVHPFRPSDUDQGR
FRPPLOK´HVGH0HWLFDLVDSXUDGRVHP(VWHDXPHQWRIRLHVVHQFLDOPHQWHLQưXHQFLDGRSHORUHJLVWRHPGHPDLRUHVSURYHLWRVQDSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RV

Outros proveitos líquidos
Rendimentos de instrumentos de capital

 $YDULD¦¢RSRVLWLYDGRYDORUGDVFRPLVV´HVO¬TXLGDVHPSDUWLFXODUGDVFRPLVV´HVDVVRFLDGDVDRQHJ²FLR
GHFDUW´HVHSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RV

&DUW´HV

Margem Financeira

1R DQR GH  R %DQFR GH 0R¦DPELTXH LQWURGX]LX D WD[D GR 0HUFDGR 0RQHW ULR ,QWHUEDQF ULR
0,02 UHIRU¦DQGRRPHFDQLVPRGHIRUPD¦¢RGHWD[DVGH-XURQRPHUFDGR$SDUWLUGH-XQKRWRGDV
QRYDVRSHUD¦´HVGHFU¨GLWRSDVVDUDPDWHUXP¹QLFRLQGH[DQWHHVWDWD[DUHVXOWDGDP¨GLDGDVWD[DVLQWHUEDQF ULDVRYHUQLJKWDFUHVFLGDGRSU¨PLRGRFXVWRGRVLVWHPDTXH¨IL[DGRSHOD$VVRFLD¦¢R
Moçambicana de Bancos.
2FU¨GLWREDQF ULRUHGX]LXHPWHUPRVDFXPXODGRVIDFHDFHUFDGHUHưHFWLQGRXPFHQ ULRGH
fraca procura originado essencialmente pelas altas taxas de juro.
3RUVHXWXUQRDQ¬YHOGRVUHFXUVRVDSHUPDQ©QFLDGHVWHVFRPRSULQFLSDOIRQWHGHƮQDQFLDPHQWRDFWLYLGDGH
EDQF ULDDVVRFLDGDFRQW¬QXDSUHVV¢RQRPHUFDGRQDVXDFDSWD¦¢RLPSOLFRXXPDVXELGDQRFXVWRDWHQXDGD
SHORFHQ ULRPDFURHFRQ²PLFRQRƮQDOGRDQRFDUDFWHUL]DGRSRUXPDGHVDFHOHUD¦¢RGDLQưD¦¢RKRP²ORJDH
SHODUHGX¦¢RGHWD[DVDSDUWLUGR¹OWLPRWULPHVWUHGH
5HODWLYDPHQWHFDUWHLUDGHDFWLYRVƮQDQFHLURVHVVHQFLDOPHQWHFRQVWLWX¬GDSRUW¬WXORVHPLWLGRVSHOR(VWDGR
0R¦DPELFDQRGHVLJQDGDPHQWH%LOKHWHVGR7HVRXURH2EULJD¦´HVGR7HVRXURRHIHLWRSRVLWLYRQDPDUJHP
ƮQDQFHLUDQRDQRGHGHYHXVHVREUHWXGRDRHIHLWRWD[DGHVWHVDFWLYRV
$HYROX¦¢RGDPDUJHPƮQDQFHLUDUHưHFWHRFUHVFLPHQWRGDFDUWHLUDGHDFWLYRVƮQDQFHLURVHGHXPGHVHPSHQKRGHXPDFDUWHLUDFU¨GLWRRQGHR%DQFRSURVVHJXHDDGRS¦¢RGHXPDSRO¬WLFDGHVHOHF¦¢RFULWHULRVD
GDVRSHUD¦´HVDƮQDQFLDUSDUDFRQWURORULJRURVRGRULVFRGHFU¨GLWRUHưHFWLQGRDSULRULGDGHGDGDFDSWD¦¢RHUHWHQ¦¢RGHUHFXUVRVGHFOLHQWHVDWUDY¨VGRUHIRU¦RGHXPDRIHUWDDWUDFWLYDGHSURGXWRVHGHWD[DV
de remuneração atractivas.

Outros proveitos líquidos
2VRXWURVSURYHLWRVO¬TXLGRVDVFHQGHUDPPLOK´HVGH0HWLFDLVHPDEDL[RGRYDORUDSXUDGRHPLJXDOSHU¬RGRGH

Rendimentos de instrumentos de capital
2VUHQGLPHQWRVGHLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOFRUUHVSRQGHPDRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVDVVRFLDGRVSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDGHWLGDQD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$

Comissões líquidas
$VFRPLVV´HVO¬TXLGDVHPDWLQJLUDPPLOK´HVGH0HWLFDLVXPFUHVFLPHQWRGHIDFHDRV
PLOK´HVGH0HWLFDLVDSXUDGRVHPLJXDOSHU¬RGRGH2DXPHQWRGDVFRPLVV´HVIRLVXSRUWDGR
SHODHYROX¦¢RIDYRU YHOGDVFRPLVV´HVGHFDUW´HV
$EDL[DLQWHQVLƮFD¦¢RGRFURVVVHOOLQJWUDGX]LXVHQXPDUHGX¦¢RGHFHUFDGHSHODXWLOL]D¦¢RGDUHGH
QDVRSHUD¦´HVGHEDQFDVVXUDQFH

5HVXOWDGRVHPRSHUDÂÐHVƬQDQFHLUDV
2VUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVDVFHQGHUDPDPLOK´HVGH0HWLFDLVHP(VWHYDORUUHSUHVHQWDXPGHFU¨VFLPRGHIDFHDSRUHIHLWRGHPHQRUYROXPHGHRSHUD¦´HVFDPELDLVHGR
estreitamento das margens de intermediação essencialmente relacionado com a forte volatilidade cambial
no mercado.

Var. 17/16

360,1

286,9

25,5%













&U¨GLWRHJDUDQWLDV
2SHUD¦´HVGHHVWUDQJHLUR







2XWURVVHUYL¦RVEDQF ULRV







Total comissões líquidas

2.255,7

2.177,9

3,6%

5HVXOWDGRVGHRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV







Outros resultados de exploração líquidos







Total outros proveitos líquidos

3.631,6

4.144,7

-12,4%

2XWURVSURYHLWRV3URGXWR%DQF ULR

24%

31%

Custos Operacionais
Os custos operacionais, que incorporam os custos com pessoal, outros gastos administrativos e amortiza¦´HVGRH[HUF¬FLRFLIUDUDPVHHPPLOK´HVGH0HWLFDLVHPUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
IDFHD
0LOK}HV0=1

2016

2015

Var. 16/15

Custos com pessoal







Outros gastos administrativos













5.995,0

5.485,2

9,3%

$PRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLR

$GLFLRQDOPHQWHRUHVXOWDGRO¬TXLGRGHUHưHFWHDLQGDRDXPHQWRPRGHUDGRQRVFXVWRVRSHUDFLRQDLV
HPFRQVRQ¡QFLDFRPRSODQRGHH[SDQV¢RGDUHGHGHEDOF´HVHPFXUVRHGRLPSDFWRFDPELDO

$PDUJHPƮQDQFHLUDDXPHQWRXWRWDOL]DQGRPLOK´HVGH0HWLFDLVHPIDFHDRVPLOK´HVGH0HWLFDLVDSXUDGRVHPLPSXOVLRQDGDSHORHIHLWRSRVLWLYRGDUHQWDELOLGDGHGRVDFWLYRVJHUDGRUHVGHMXURVHPSDUWLFXODUGRFU¨GLWRFRQFHGLGRHGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVGHYLGRDRHIHLWRWD[DDWHQXDGR
SHORDXPHQWRQRFXVWRGRV'HS²VLWRVUHưH[RGDVWD[DGLUHFWRUDVGRPHUFDGR

2016

&RPLVV´HV/¬TXLGDV

 $HYROX¦¢RIDYRU

YHOGDPDUJHPƮQDQFHLUDGHYHXVHHVVHQFLDOPHQWHDPHOKRULDQDUHQWDELOLGDGH
GRFU¨GLWRDFOLHQWHVHDFWLYRVƮQDQFHLURVSRUHIHLWRGDVXELGDGDWD[DDWHQXDGRSHORDXPHQWRGR
FXVWRGRVGHS²VLWRV

0LOK´HV0=1

2017

A evolução dos custos operacionais foi condicionada pelo reforço da estrutura comercial e do suSRUWHHVWUDW¨JLDGHFUHVFLPHQWRHGHVHJPHQWD¦¢RGDUHGHGHEDOF´HVHPFXUVRHGDGLVWULEXL¦¢R
GHPDLV$70ŞV
2DFU¨VFLPRGHHPFXVWRVFRPSHVVRDOHPUHOD¦¢RDRSHU¬RGRKRP²ORJRHVW DVVRFLDGRDRLPSDFWR
da actualização na tabela salarial anual e ainda aos ajustamentos salariais por efeito decorrente da evolução
GDFDUUHLUDSURƮVVLRQDOGRVFRODERUDGRUHV
2VRXWURVJDVWRVDGPLQLVWUDWLYRVDXPHQWDUDPLQưXHQFLDGRVSHORDXPHQWRQDVGHVSHVDVFRPLQIRUP WLFDHFRQVXOWRULDQDVFRPXQLFD¦´HVHDLQGDQDVGHVSHVDVFRP JXDHQHUJLD
$VDPRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLRWRWDOL]DUDPPLOK´HVGH0HWLFDLVHPUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGHIDFHDRYDORUGH2FUHVFLPHQWRGDVDPRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLRUHưHFWHHVVHQFLDOPHQWHDVHTX©QFLDGRVLQYHVWLPHQWRVQDSODWDIRUPDLQIRUP WLFDFRPYLVWDDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRGDUHGHD
qualidade e inovação de um melhor serviço no futuro.

5¼FLRGHHƬFLÅQFLD
2U FLRGHHƮFL©QFLD FRVWWRLQFRPH HPEDVHFRPSDU YHOVLWXRXVHHPHPIDFHDRV
DSXUDGRVHP$PHOKRULDGRU FLRGHYHXVHDRIRUWHFUHVFLPHQWRGRSURGXWREDQF ULRIDFHDRFUHVFLmento moderado nos custos operacionais.

Imparidade do crédito e outras imparidades e provisões
$LPSDULGDGHGRFU¨GLWR O¬TXLGDGHUHFXSHUD¦´HVGHFU¨GLWRDEDWLGR WRWDOL]RXPLOK´HVGH0HWLFDLV
HPIDFHDPLOK´HVGH0HWLFDLVGH(VWDHYROX¦¢RIRLLQGX]LGDSHORUHIRU¦RGDVGRWD¦´HV
SDUDLPSDULGDGHGHFU¨GLWRUHODFLRQDGDVFRPRDXPHQWRGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRFRPPDLRUHVLPSDULGDGHV
QRVFOLHQWHVHPSUHVDVTXHV¢RREMHFWRGDDQ OLVHLQGLYLGXDOFRPHOHYDGRVYDORUHVGHH[SRVL¦¢RTXHV¢RREjecto de acompanhamento regular de risco.
(PR%DQFRSURVVHJXLXRVHVIRU¦RVGHDSHUIHL¦RDPHQWRGRVPHFDQLVPRVGHPRQLWRUL]D¦¢RGHULVFR
HGHXPDSRO¬WLFDGHSURYLVLRQDPHQWRSUXGHQWHTXHYLVDRUHIRU¦RGDFREHUWXUDLQWHJUDOGDFDUWHLUDGHFU¨dito com sinais de imparidade.
2FXVWRGRULVFRDYDOLDGRSHODSURSRU¦¢RGDVGRWD¦´HVSDUDLPSDULGDGHGHFU¨GLWR O¬TXLGDVGHUHFXSHUD¦´HVGHFU¨GLWRDEDWLGR HPIXQ¦¢RGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRVLWXRXVHHPSRQWRVEDVHHPIDFHDRV
SRQWRVDSXUDGRVHP

Análise do Balanço
(PR0LOOHQQLXPELPFRQWLQXRXDSURPRYHUXPDJHVW¢RFULWHULRVDGHDFWLYRVHSDVVLYRV1XPFRQWH[WR
PDFURHFRQ²PLFRGHGHVHVWLPXORFRQFHVV¢RGHFU¨GLWRHFRQRPLDHSUHVHUYDQGRDHVWUXWXUDGREDODQ¦R
DUHGX¦¢RGRFU¨GLWRFRQFHGLGRIRLDFRPSDQKDGDSHORDFU¨VFLPRGRVGHS²VLWRVFDSWDGRVRTXHSHUPLWLX
PDQWHUXPDWD[DGHWUDQVIRUPD¦¢RDEDL[RGRV
2DFWLYRWRWDODWLQJLXPLOK´HVGH0HWLFDLVHPTXHFRPSDUDFRPRVPLOK´HVGH0HWLFDLVDSXUDGRVHPUHJLVWDQGRXPFUHVFLPHQWRGH
2DXPHQWRGRDFWLYRWRWDOIRLLQưXHQFLDGRSHORFUHVFLPHQWRGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
2FU¨GLWRO¬TXLGRDFOLHQWHVUHSUHVHQWDGRDFWLYRWRWDOFRUUHVSRQGHQGRRFU¨GLWREUXWRD
PLOK´HVGH0HWLFDLVRTXHHTXLYDOHDXPDUHGX¦¢RGHIDFHD PLOK´HVGH0HWLFDLV 
(VWDHYROX¦¢RUHIOHFWHDVFRQGL¦´HVDGYHUVDVHPTXHR0LOOHQQLXPELPRSHURXQXPFRQWH[WRGHFRQGL¦´HVPDFURHFRQ²PLFDVGHGHVHVWLPXORHFRQRPLDWHQGRRFUHVFLPHQWRQRVHJPHQWRGHHPSUHVDV
UHGX]LGRD

Savana 27-04-2018
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Activo Total

0LOK}HV0=1

Órgãos sociais

2017



9DU

Caixa e Disponibilidades no BM







Presidente

'LVSRQLELOLGDGHVPRQHW ULDVVREUH,&ŞV







9LFHSUHVLGHQWH

&U¨GLWRD&OLHQWHV







6HFUHW ULR

$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD







$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH







,QYHVWLPHQWRVHPVXEVLGL ULDV







Activos tangíveis e intangíveis













Outros

134.980

133.780

Mesa da Assembleia Geral
SRUQRPHDU
)O YLR3UD]HUHV/RSHV0HQHWH
+RU FLRGH%DUURV&KLPHQH

Conselho Fiscal
Presidente
9RJDO
9RJDO

0,9%

9RJDO6XSOHQWH

7HRW²QLR-DLPHGRV$QMRV&RPLFKH
(XO OLD0 ULR0DGLPH
'DQLHO)LOLSH*DEULHO7HPEH
Maria Iolanda Wane

Crédito a Clientes (bruto)
Conselho de Administração

1XPFRQWH[WRGHGHVLQFHQWLYRFRQFHVV¢RGHFU¨GLWRR0LOOHQQLXPELPDGHTXRXDVXDSRO¬WLFDGHFRQFHVV¢RGHFU¨GLWRDVDGYHUVLGDGHGRPHUFDGRLQWHQVLƮFDQGRDVXDSRO¬WLFDGHSUXG©QFLDQDVHOHF¦¢RGDVRSHUD¦´HVHPIXQ¦¢RGRULVFRHUHQGLELOLGDGHEHPFRPRGDUHGX¦¢RGHH[SRVL¦´HVDJUDQGHFRQFHQWUD¦´HV

Presidente
|9LFH3UHVLGHQWH

2FU¨GLWRDFOLHQWHV EUXWR HPEDVHFRPSDU YHODWLQJLXRVPLOK´HVGHPHWLFDLVHPUHJLVWDQGR
XPDUHGX¦¢RGHIDFHDRVPLOK´HVGHPHWLFDLVDSXUDGRVHP(VWDHYROX¦¢RIRLGHWHUPLQDGDVREUHWXGRSHORFU¨GLWRDHPSUHVDV  DSHVDUGRFU¨GLWRDSDUWLFXODUHVWDPE¨PWHUUHGX]LGR

|9LFH3UHVLGHQWH

$HVWUXWXUDGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRPDQWHYHSDGU´HVLG©QWLFRVGHGLYHUVLƮFD¦¢RRFU¨GLWRDHPSUHVDVPDQW¨PDSRVL¦¢RGRPLQDQWHQDHVWUXWXUDGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRFRQFHGLGRDFOLHQWHVFRPXPSHVRGH
IDFHDRVGH 

5XL&LUQH3O FLGRGH&DUYDOKR)RQVHFD
0LJXHO0D\D'LDV3LQKHLUR
-RV¨5HLQRGD&RVWD

Administrador

0DULDGD&RQFHL¦¢R0RWD62&DOO¨/XFDV

Administrador

0DQXHO$OIUHGRGH%ULWR*DPLWR

Administrador

-DFLQWR=DFDULDV8TXHLR

Administrado

-R¢R0DQXHO57GD&XQKD0DUWLQV

Administrador

-RUJH2FW YLR1HWRVGRV6DQWRV

Qualidade de Crédito

Administrador

0RLV¨V-RUJH

$TXDOLGDGHGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRDYDOLDGDSHODSURSRU¦¢RGHFU¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDVHPIXQ¦¢RGRFU¨GLWRWRWDOVLWXRXVHHPHPFRPSDUDQGRFRPHP(VWHDXPHQWRGHFRUUH
GRDXPHQWRGDVLQLVWUDOLGDGHGRFU¨GLWRDHPSUHVDV&RQWXGRR%DQFRSURVVHJXHXPDSRO¬WLFDGHFU¨GLWR
SUXGHQFLDOFRPLGHQWLƮFD¦¢RGRVVHJPHQWRVGHPDLRUULVFRQRV3DUWLFXODUHVHDFRPSDQKDPHQWRLQGLYLGXDO
QDVHPSUHVDVYLVDQGRUHIRU¦DUDSUHYHQ¦¢RHDGLQDPL]D¦¢RGDUHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWR2U FLRGHFREHUWXUD
GRFU¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDVSHODLPSDULGDGHVLWXRXVHHPHPFRPR%DQFRDPDQWHU
RVFULW¨ULRVGHSUXG©QFLDHWHQGRHIHFWXDGRGRWD¦´HVGHLPSDULGDGHVXƮFLHQWHVSDUDPDQWHURVQ¬YHLVGH
FREHUWXUDGHFU¨GLWRYHQFLGRFRQIRUW YHLV

Administrador

Liliana Marisa Catoja da Costa Lemos

Administrador

Fernando Manuel Nobre de Carvalho

Administrador

1XQR3HGURGD6LOYDGR&DUPR9D]

Administrador

-R¢R1XQR2OLYHLUD-RUJH3DOPD

10.NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Recursos de Clientes
1XPFRQWH[WRGHDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGDFRPSHWLWLYLGDGHHPTXHH[LVWHXPDIRUWHFRQFRUU©QFLDQDFDSWD¦¢RGHUHFXUVRVGHFOLHQWHVR%DQFRPDQWHYHXPDRIHUWDDPSODHGLYHUVLƮFDGDGHSURGXWRVHVHUYL¦RVDVsociada ao desempenho acrescido das redes comerciais, e uma gestão rigorosa do pricing, com maturidades
HUHPXQHUD¦´HVDWUDFWLYDVTXHFRQWULEX¬UDPSDUDTXHRWRWDOGRVUHFXUVRVGRV&OLHQWHVUHJLVWDVVHXPDWD[D
GHFUHVFLPHQWRGHDVFHQGHQGRDPLOK´HVGHPHWLFDLVHP
2HQIRTXHQDUHWHQ¦¢RHFUHVFLPHQWRGRVUHFXUVRVGHFOLHQWHVPDQWHYHVHHPWHQGRVHDSRVWDGR
QXPDPDLRUƮGHOL]D¦¢RHDODUJDPHQWRGDEDVHGHFOLHQWHVVXSRUWDGRSRUXPDPDLRUUHGHGHEDOF´HVSRU
XPDRIHUWDDODUJDGDGHVROX¦´HVGHSHTXHQDSRXSDQ¦DSURJUDPDGDHGHDSOLFD¦´HVDP¨GLRHORQJRSUD]R
vocacionadas para clientes particulares e reforçando o envolvimento ao nível da tesouraria das empresas.
(VWHVIDFWRUHVIRUDPGHWHUPLQDQWHVSDUDRUHVXOWDGRREWLGRHP$FUHVFHDLQGDRUHIRU¦RQDH[FHO©QFLD
e na inovação do serviço ao cliente, como factores distintivos e impulsionadores das capacidades comerciais
das redes de distribuição.

Capital
2VU FLRVGHFDSLWDOUHSRUWDGRVDIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVUHJXODPHQWDUHVGR%DQFRGH0R¦DPELTXH2VIXQGRVSU²SULRVWRWDLVUHVXOWDPGDVRPDGRVIXQGRVSU²SULRVGHEDVH 7LHU, FRPRV
IXQGRVSU²SULRVFRPSOHPHQWDUHV 7LHU,, HGDVXEWUDF¦¢RGDFRPSRQHQWHUHOHYDGDQRDJUHJDGR'HGX¦´HV
2U FLRGHVROYDELOLGDGHHPGH'H]HPEURGHVLWXRXVHHPWHQGRR7LHU,DWLQJLGREDVWDQWHDFLPDGROLPLDUP¬QLPRGHUHFRPHQGDGRSHOR%DQFRGH0R¦DPELTXH

Nota introdutória
2%,0ś%DQFR,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$ ŠR%DQFRšRXŠ%,0š ¨XP%DQFRGHFDSLWDLVHVVHQFLDOPHQWHSULYDGRVFRPVHGHVRFLDOHP0DSXWR(VWDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVV¢RFRPSRVWDV
SHOREDQFRHVXDVVXEVLGL ULDV FROHFWLYDPHQWHŠ*UXSRš 
2*UXSRHR%DQFRDSUHVHQWDPGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVTXHUHưHFWHPRVUHVXOWDGRVGDVVXDVRSHUD¦´HV
SDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGH'H]HPEURGH
2%DQFRWHPSRUREMHFWRSULQFLSDODUHDOL]D¦¢RGHRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVHDSUHVWD¦¢RGHWRGRVRVVHUYL¦RV
permitidos aos Bancos comerciais de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a concessão de
HPSU¨VWLPRVHPPRHGDQDFLRQDOHHVWUDQJHLUDDFRQFHVV¢RGHOHWUDVGHFU¨GLWRHGHJDUDQWLDVEDQF ULDV
WUDQVDF¦´HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDHUHFHS¦¢RGHGHS²VLWRVHPPRHGDQDFLRQDOHHVWUDQJHLUD
Bases de apresentação
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHLQGLYLGXDLVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWR)LQDQFHLUR 1,5)ŞV 
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHLQGLYLGXDLVDJRUDDSUHVHQWDGDVUHưHFWHPRVUHVXOWDGRVGDV
RSHUD¦´HVGR%DQFRHGHWRGDVDVVXDVVXEVLGL ULDV HPFRQMXQWRŠ*UXSRš HDSDUWLFLSD¦¢RQR*UXSRQDV
DVVRFLDGDVSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGH'H]HPEURGH
7RGDVDVUHIHU©QFLDVGHVWHGRFXPHQWRDTXDOTXHUQRUPDWLYRUHSRUWDPVHPSUHUHVSHFWLYDYHUV¢RYLJHQWH
As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente a todas as entidades
GR*UXSRHV¢RFRQVLVWHQWHVFRPDVXWLOL]DGDVQDSUHSDUD¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGRSHU¬RGRDQWHULRU

8.PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
'HDFRUGRFRPDVGLVSRVL¦´HVHVWDWXW ULDVHQRVWHUPRVGD/HJLVOD¦¢R0R¦DPELFDQDHPYLJRUQRPHDGDPHQWHD/HLQ|GDV,QVWLWXL¦´HVGH&U¨GLWRUHODWLYDVFRQVWLWXL¦¢RGH5HVHUYDVTXHDRVUHVXOWDGRVGR
H[HUF¬FLRDSXUDGRVQREDODQ¦RLQGLYLGXDOUHODWLYRDRH[HUF¬FLRGHQRPRQWDQWHGH
0HWLFDLVVHMDGDGDDVHJXLQWHDSOLFD¦¢R
0HWLFDLV

b
5HVHUYD/LYUH
5HVHUYDSDUDHVWDELOL]D¦¢RGHGLYLGHQGRV
Distribuição aos Accionistas

%

Valor













(VWDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHLQGLYLGXDLVV¢RDSUHVHQWDGDVHP0HWLFDLVTXH¨DPRHGD
IXQFLRQDOGR*UXSRH%DQFRWRGRVRVYDORUHVIRUDPDUUHGRQGDGRVDXQLGDGHGHPLOK¢RPDLVSU²[LPDH[cepto quando indicado.
8VRGHMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDV
$SUHSDUD¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV1,5)ŞVUHTXHUTXHD&RPLVV¢R([HFXWLYDIRUPXOHMXOJDmentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos,
SURYHLWRVHFXVWRV$VHVWLPDWLYDVHSUHVVXSRVWRVDVVRFLDGRVV¢REDVHDGRVQDH[SHUL©QFLDKLVW²ULFDHQRXWURVIDFWRUHVFRQVLGHUDGRVUD]R YHLVGHDFRUGRFRPDVFLUFXQVW¡QFLDVHIRUPDPDEDVHSDUDRVMXOJDPHQWRVVREUHRVYDORUHV
GRVDFWLYRVHSDVVLYRVFXMDYDORUL]D¦¢RQ¢R¨HYLGHQWHDWUDY¨VGHRXWUDVIRQWHV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLIHULUGDV
HVWLPDWLYDV$VTXHVW´HVTXHUHTXHUHPXPPDLRU¬QGLFHGHMXOJDPHQWRRXFRPSOH[LGDGHRXSDUDDVTXDLVRVSUHVVXSRVWRVHHVWLPDWLYDVV¢RFRQVLGHUDGRVVLJQLƮFDWLYRVV¢RDSUHVHQWDGRVQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDX 

10.1.POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
(VWDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHLQGLYLGXDLVV¢RDSUHVHQWDGDVHP0HWLFDLVTXH¨DPRHGD
IXQFLRQDOGR*UXSRH%DQFRWRGRVRVYDORUHVIRUDPDUUHGRQGDGRVDXQLGDGHGHPLOK¢RPDLVSU²[LPDH[cepto quando indicado.

9.ESTRUTURA ACCIONISTA
0HWLFDLV

31 de Dezembro de 2017
Accionista

%&3IULFD6*36

Nº acções

% do
Capital
social

Capital
Subscrito e
Realizado





(VWDGRGH0R¦DPELTXH







INSS - Instituto Nacional de Segurança Social







(026((PSUHVD0R¦DPELFDQDGH6HJXURV6$5/



















45.000.000

100,00%

4.500.000.000

FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
2XWURV
Total



2XWURVLQYHVWLGRUHVFRPSDUWLFLSD¦¢RLQGLYLGXDOLQIHULRUDDGTXLULGDVQR¡PELWRGRSURFHVVRGHYHQGDGHDFF¦´HVGR(VWDGR
aos Trabalhadores.

a) Base de consolidação
$ SDUWLU GH  GH -DQHLUR GH  R *UXSR SDVVRX D DSOLFDU D ,)56  UHYLVWD  SDUD R UHFRQKHFLPHQWR
FRQWDELO¬VWLFRGDVFRQFHQWUD¦´HVGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDLV$VDOWHUD¦´HVGHSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDV
GHFRUUHQWHVGDDSOLFD¦¢RGD,)56 UHYLVWD V¢RDSOLFDGDVSURVSHFWLYDPHQWH
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDJRUDDSUHVHQWDGDVUHưHFWHPRVDFWLYRVSDVVLYRVSURYHLWRV
HFXVWRVGR%DQFRHGDVXDVXEVLGL ULD *UXSR HRVUHVXOWDGRVDWULEX¬YHLVDR*UXSRUHIHUHQWHVVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVHPHPSUHVDVDVVRFLDGDV
3DUWLFLSDÂÐHVƬQDQFHLUDVHPVXEVLGL¼ULDV
6XEVLGL ULDVV¢RHQWLGDGHV LQFOXLQGRIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRHYH¬FXORVGHVHFXULWL]D¦¢R FRQWURODGDV
SHOR*UXSR2*UXSRFRQWURODXPDHQWLGDGHTXDQGRHVW H[SRVWRRXWHQKDGLUHLWRVYDULDELOLGDGHQRV
UHWRUQRVSURYHQLHQWHVGRVHXHQYROYLPHQWRFRPHVVDHQWLGDGHHSRVVDDSRGHUDUVHGRVPHVPRVDWUDY¨V
GRSRGHUTXHGHW¨PVREUHDVDFWLYLGDGHVUHOHYDQWHVGHVVDHQWLGDGH FRQWURORGHIDFWR $VGHPRQVWUD¦´HV
ƮQDQFHLUDVGDVVXEVLGL ULDVV¢RLQFOX¬GDVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGHVGHDGDWDHP
TXHR*UXSRDGTXLUHRFRQWURORDW¨GDWDHPTXHRFRQWURORWHUPLQD
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1XPDRSHUD¦¢RGHDTXLVL¦¢RSRUIDVHVTXHUHVXOWHQDDTXLVL¦¢RGHFRQWURORDTXDQGRGRF OFXORGRgoodwillDUHDYDOLD¦¢RGHTXDOTXHUSDUWLFLSD¦¢RDQWHULRUPHQWHDGTXLULGD¨UHFRQKHFLGDSRUFRQWUDSDUWLGDGH
UHVXOWDGRV1RPRPHQWRGHXPDYHQGDSDUFLDOGDTXDOUHVXOWHDSHUGDGHFRQWURORVREUHXPDVXEVLGL ULD
TXDOTXHUSDUWLFLSD¦¢RUHPDQHVFHQWH¨UHDYDOLDGDDRYDORUGHPHUFDGRQDGDWDGDYHQGDHRJDQKRRX
SHUGDUHVXOWDQWHGHVVDUHDYDOLD¦¢R¨UHJLVWDGRSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRV
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVLQFOXHPDSDUWHDWULEX¬YHODR*UXSRGRWRWDOGDVUHVHUYDVH
GRVOXFURVHSUHMX¬]RVUHFRQKHFLGRVGDDVVRFLDGDFRQWDELOL]DGDGHDFRUGRFRPRP¨WRGRGDHTXLYDO©QFLD
SDWULPRQLDO4XDQGRDSDUFHODGRVSUHMX¬]RVDWULEX¬YHLVH[FHGHRYDORUFRQWDELO¬VWLFRGDDVVRFLDGDRYDORU
FRQWDELO¬VWLFRGHYHVHUUHGX]LGRD]HURHRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVIXWXUDV¨GHVFRQWLQXDGRH[FHSWR
QDSDUFHODHPTXHR*UXSRLQFRUUDQXPDREULJD¦¢ROHJDOGHDVVXPLUHVVDVSHUGDVHPQRPHGDDVVRFLDGD
Diferenças de consolidação - Goodwill
$VFRQFHQWUD¦´HVGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDLVV¢RUHJLVWDGDVSHORP¨WRGRGDFRPSUD2FXVWRGHDTXLVL¦¢RHTXLYDOHDRMXVWRYDORUGHWHUPLQDGRGDWDGDFRPSUDGRVDFWLYRVFHGLGRVHSDVVLYRVLQFRUULGRV
ou assumidos.
2UHJLVWRGRVFXVWRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPDDTXLVL¦¢RGHXPDVXEVLGL ULDV¢RGLUHFWDPHQWH
imputados a resultados.
O goodwillSRVLWLYRUHVXOWDQWHGHDTXLVL¦´HV¨UHFRQKHFLGRFRPRXPDFWLYRHUHJLVWDGRDRFXVWRGHDTXLsição, não sendo sujeito a amortização.

WUDQVIHULGRVTXHVHTXDOLƮFDPSDUDGHVUHFRQKHFLPHQWRTXHVHMDPFULDGRVRXUHWLGRVSHOR%DQFRV¢R
reconhecidos como um activo ou passivo separado.
2%DQFRUHDOL]DRSHUD¦´HVHPTXHWUDQVIHUHRVDFWLYRVUHFRQKHFLGRVQREDODQ¦RPDVPDQW¨PWRGRV
ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos activos transferidos ou uma parte deles. Nesses
FDVRVRVDFWLYRVWUDQVIHULGRVQ¢RV¢RGHVUHFRQKHFLGRV([HPSORVGHWDLVWUDQVDF¦´HVV¢RHPSU¨VWLPRV
GHW¬WXORVHWUDQVDF¦´HVGHYHQGDHUHFRPSUD
4XDQGRRVDFWLYRVV¢RYHQGLGRVDWHUFHLURVFRPXPDWD[DVLPXOW¡QHDGHUHWRUQRVZDSVREUHRVDFWLYRV
WUDQVIHULGRV D WUDQVDF¦¢R VHU  FRQWDELOL]DGD FRPR XPD WUDQVDF¦¢R GH ƮQDQFLDPHQWR FRP JDUDQWLD
VHPHOKDQWHDWUDQVDF¦´HVGHYHQGDHUHFRPSUDSRUTXHR%DQFRPDQW¨PWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWH
todos os riscos e benefícios de propriedade de tais activos.
1DVRSHUD¦´HVHPTXHR%DQFRQ¢RUHW¨PQHPWUDQVIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHYDQWDJHQV
GDSURSULHGDGHGRDFWLYRƮQDQFHLURHPDQW¨PRFRQWURORVREUHRDFWLYRR%DQFRFRQWLQXDDUHFRQKHFHU
RDFWLYRQDPHGLGDGRVHXHQYROYLPHQWRFRQWLQXDGRGHWHUPLQDGRSHODH[WHQV¢RDTXHHVW H[SRVWRDV
DOWHUD¦´HVQRYDORUGRDFWLYRWUDQVIHULGR
(PFHUWDVRSHUD¦´HVR%DQFRPDQW¨PDREULJD¦¢RGHHVWDEHOHFHUSDUDRDFWLYRƮQDQFHLURWUDQVIHULGR
HPWURFDGHKRQRU ULRV2DFWLYRWUDQVIHULGR¨GHVUHFRQKHFLGRFDVRFXPSUDRVFULW¨ULRVGHGHVUHFRQKHFLPHQWR8PDFWLYRRXSDVVLYR¨UHFRQKHFLGRSDUDRFRQWUDWRGHPDQXWHQ¦¢RVHDWD[DGHPDQXWHQ¦¢R
¨PDLVTXHVXƮFLHQWH DFWLYR RX¨PHQRUGRTXHDGHTXDGD SDVVLYR SDUDDUHDOL]D¦¢RGDPDQXWHQ¦¢R

O goodwillUHVXOWDQWHGDDTXLVL¦¢RGHSDUWLFLSD¦´HVHPHPSUHVDVVXEVLGL ULDVHDVVRFLDGDV¨GHƮQLGR
como a diferença entre o valor do custo de aquisição e o justo valor total ou proporcional dos activos e
passivos e passivos contingentes da adquirida, consoante a opção tomada.

3DVVLYRVƬQDQFHLURV

Caso o goodwillDSXUDGRVHMDQHJDWLYRHVWH¨UHJLVWDGRGLUHFWDPHQWHHPUHVXOWDGRVGRSHU¬RGRHPTXH
a concentração de actividades ocorre.

(iv) Compensação

2YDORUUHFXSHU YHOGRgoodwill¨HVWLPDGRDQXDOPHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDH[LVW©QFLDGHLQGLFDGRUHV
de imparidade. As eventuais perdas de imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do
SHU¬RGR2YDORUUHFXSHU YHO¨GHWHUPLQDGRFRPEDVHQRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRGRVDFWLYRVHRYDORU
de mercado deduzido dos custos de venda, sendo calculado com recurso a metodologias de avaliação,
VXSRUWDGDVHPW¨FQLFDVGHưX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRVFRQVLGHUDQGRDVFRQGL¦´HVGHPHUFDGRRYDORU
WHPSRUDOHRVULVFRVGHQHJ²FLR
O goodwillQ¢R¨FRUULJLGRHPIXQ¦¢RGDGHWHUPLQD¦¢RƮQDOGRYDORUGRSUH¦RFRQWLQJHQWHSDJRVHQGR
HVWHLPSDFWRUHFRQKHFLGRSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVRXFDSLWDLVSU²SULRVVHDSOLF YHO
Aquisição e diluição de Interesses que não controlam
A aquisição de interesses que não controlam da qual não resulte uma alteração de controlo sobre uma
VXEVLGL ULD¨FRQWDELOL]DGDFRPRXPDWUDQVDF¦¢RFRPDFFLRQLVWDVHFRPRWDOQ¢R¨UHFRQKHFLGRgoodwill
adicional resultante desta transacção. A diferença entre o custo de aquisição e o justo valor dos interesVHVTXHQ¢RFRQWURODPDGTXLULGRV¨UHFRQKHFLGDGLUHFWDPHQWHHPUHVHUYDV'HLJXDOIRUPDRVJDQKRV
RXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHDOLHQD¦´HVGHLQWHUHVVHVTXHFRQWURODPGDVTXDLVQ¢RUHVXOWHXPDSHUGDGH
FRQWURORVREUHXPDVXEVLGL ULDV¢RVHPSUHUHFRQKHFLGRVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVHUYDV
Perda de controlo
2VJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGDGLOXL¦¢RRXYHQGDGHXPDSDUWHGDSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDQXPD
VXEVLGL ULDFRPSHUGDGHFRQWURORV¢RUHFRQKHFLGRVSHOR*UXSRQDGHPRQVWUD¦¢RGRVUHVXOWDGRV
1DVGLOXL¦´HVGHLQWHUHVVHVTXHFRQWURODPVHPSHUGDGHFRQWURORDVGLIHUHQ¦DVHQWUHRYDORUGHDTXLVL¦¢R
e o justo valor dos interesses que não controlam adquiridos são registadas por contrapartida de reservas.
Transacções eliminadas em consolidação
2VVDOGRVHWUDQVDF¦´HVHQWUHHPSUHVDVGR*UXSREHPFRPRRVJDQKRVHSHUGDVQ¢RUHDOL]DGRVUHVXOWDQWHVGHVVDVWUDQVDF¦´HVV¢RDQXODGRVQDSUHSDUD¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV2V
JDQKRVHSHUGDVQ¢RUHDOL]DGRVGHWUDQVDF¦´HVFRPDVVRFLDGDVHHQWLGDGHVFRQWURODGDVFRQMXQWDPHQWH
V¢RHOLPLQDGRVQDSURSRU¦¢RGDSDUWLFLSD¦¢RGR*UXSRQHVVDVHQWLGDGHV
E  ,QVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
(i) Reconhecimento
2%DQFRUHFRQKHFHLQLFLDOPHQWHHPSU¨VWLPRVHDGLDQWDPHQWRVGHS²VLWRVW¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRVH
SDVVLYRVVXERUGLQDGRVQDGDWDHPTXHV¢RRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV LQFOXLQGR
FRPSUDVUHJXODUHVHYHQGDVGHDFWLYRVƮQDQFHLURV V¢RUHFRQKHFLGRVQDGDWDGHQHJRFLD¦¢RTXH¨DGDWD
HPTXHR%DQFRVHWRUQDSDUWHGDVGLVSRVL¦´HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PDFWLYRƮQDQFHLURRXSDVVLYRƮQDQFHLUR¨PHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORMXVWRYDORUDFUHVFLGRSDUDXP
LWHPQ¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHOXFURVRXSUHMX¬]RVGRVFXVWRVGHWUDQVDF¦¢RTXHVHMDPGLUHFWDPHQWH
DWULEX¬YHLVVXDDTXLVL¦¢RRXHPLVV¢R
LL &ODVVLƬFDÂ¾R
2%DQFRFODVVLƮFDRVVHXVDFWLYRVƮQDQFHLURVQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV

 HPSU¨VWLPRVHGHYHGRUHV
 GHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
 GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDH
 DRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHOXFURVRXSUHMX¬]RVHQHVWDFDWHJRULD
 GHWLGRSDUDQHJRFLD¦¢RRX
 GHVLJQDGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHOXFURVRXSUHMX¬]RV
2%DQFRFODVVLƮFDRVVHXVSDVVLYRVƮQDQFHLURVTXHQ¢RVHMDPJDUDQWLDVƮQDQFHLUDVHFRPSURPLVVRVGH
HPSU¨VWLPRVFRPRPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRRXMXVWRYDORUDWUDY¨VGHOXFURVRXSUHMX¬]RV
(iii) Desreconhecimento
$FWLYRVƬQDQFHLURV
2%DQFRGHVUHFRQKHFHXPDFWLYRƮQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVưX[RVGHFDL[DGRDFWLYR
H[SLUDPRXWUDQVIHUHRVGLUHLWRVSDUDUHFHEHURVưX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVQXPDWUDQVDF¦¢RHPTXH
VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHI¬FLRVGHSURSULHGDGHGRDFWLYRƮQDQFHLURV¢RWUDQVIHULGRVRXHP
TXHR%DQFRQ¢RWUDQVIHUHQHPUHW¨PVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHDVYDQWDJHQVGDSURSULHGDGH
HQ¢RUHW¨PRFRQWURORGRDFWLYRƮQDQFHLUR
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPDFWLYRƮQDQFHLURDGLIHUHQ¦DHQWUHRTXDQWLDHVFULWXUDGDGRDFWLYR RXD
TXDQWLDHVFULWXUDGDDORFDGDSDUWHGRDFWLYRGHVUHFRQKHFLGR ¨DVRPD
L  GDUHWULEXL¦¢RUHFHELGD LQFOXLQGRTXDOTXHUDFWLYRQRYRREWLGRPHQRVTXDOTXHUSDVVLYRQRYRDVVXPLGR H
LL  GH TXDOTXHU JDQKR RX SHUGD FXPXODWLYR TXH WHQKD VLGR UHFRQKHFLGR HP RXWURV UHVXOWDGRV
FRPSUHHQVLYRV ¨ UHFRQKHFLGR QRV OXFURV RX SUHMX¬]RV 4XDLVTXHU MXURV HP DFWLYRV ILQDQFHLURV

2%DQFRGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRƮQDQFHLURTXDQGRWHPVXDVREULJD¦´HVFRQWUDWXDLVVDWLVIHLWDVFDQceladas ou quando estas expiram.

2VDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RFRPSHQVDGRVHRYDORUO¬TXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQ¦RTXDQGRH
apenas quando, o Banco tem o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar numa
base líquida ou de realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.
$V UHFHLWDV H GHVSHVDV V¢R DSUHVHQWDGDV QXPD EDVH O¬TXLGD DSHQDV TXDQGR SHUPLWLGR SHODV 1,5)ŞV
RXSDUDJDQKRVHSHUGDVSURYHQLHQWHVGHXPJUXSRGHWUDQVDF¦´HVVHPHOKDQWHVFRPRQDDFWLYLGDGH
comercial do Banco.
(v) Mensuração do custo amortizado
2ŠFXVWRDPRUWL]DGRšGHXPDFWLYRRXSDVVLYRƮQDQFHLUR¨RYDORUSHORTXDORDFWLYRRXSDVVLYRƮQDQFHLUR
¨PHQVXUDGRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOPHQRVRVUHHPEROVRVGHFDSLWDOPDLVRXPHQRVDDPRUWL]D¦¢R
FXPXODWLYDXVDQGRRP¨WRGRGHMXURHIHFWLYRGHTXDOTXHUGLIHUHQ¦DHQWUHDTXDQWLDLQLFLDOUHFRQKHFLGD
HDTXDQWLDQDPDWXULGDGHPHQRVTXDOTXHUUHGX¦¢RTXDQWRLPSDULGDGH
(vi) Mensuração do justo valor
Š-XVWRYDORUš¨RSUH¦RTXHVHULDUHFHELGRSDUDYHQGHUXPDFWLYRRXSDJRSDUDWUDQVIHULUXPSDVVLYRQXPD
transacção normal entre participantes do mercado na data da mensuração inicial ou, na sua ausência, no
mercado activo mais vantajoso para os quais o Banco tem acesso a essa data. O justo valor de um passivo
UHưHFWHRVHXULVFRGHLQFXPSULPHQWR
4XDQGRGLVSRQ¬YHOR%DQFRPHQVXUDRMXVWRYDORUGHXPLQVWUXPHQWRXWLOL]DQGRRSUH¦RFRWDGRQXP
PHUFDGRDFWLYRSDUDHVVHLQVWUXPHQWR8PPHUFDGR¨YLVWRFRPRDFWLYRFDVRDVWUDQVDF¦´HVSDUDRDFWLYRRXSDVVLYRRFRUUDPFRPIUHTX©QFLDHYROXPHVXƮFLHQWHSDUDIRUQHFHULQIRUPD¦´HVVREUHRVSUH¦RV
de forma contínua.
6HQ¢RKRXYHUXPSUH¦RFRWDGRQXPPHUFDGRDFWLYRR%DQFRXWLOL]DW¨FQLFDVGHDYDOLD¦¢RTXHPD[LPL]DPRXVRGRVGDGRVREVHUY YHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DRXVRGHGDGRVQ¢RREVHUY YHLV$W¨FQLFDGH
avaliação escolhida incorpora todos os factores que os participantes do mercado tenham em conta ao
determinar o preço de uma transacção.
$PHOKRUHYLG©QFLDGRMXVWRYDORUGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO¨QRUmalmente o preço da transacção - ou seja, o justo valor da retribuição dada ou recebida. Se o Banco
determinar que o justo valor no reconhecimento inicial difere do preço da transacção e o justo valor
¨HYLGHQFLDGRQHPSRUXPSUH¦RFRWDGRQXPPHUFDGRDFWLYRSDUDXPDFWLYRRXSDVVLYRLG©QWLFR
QHPFRPEDVHQXPDW¨FQLFDGHDYDOLD¦¢RTXHXVDDSHQDVGDGRVGHPHUFDGRVREVHUY YHLVHQW¢R
R LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR ¨ LQLFLDOPHQWH PHQVXUDGR SHOR MXVWRYDORU DMXVWDGR SDUD WHU HP FRQWD
a diferença entre o justo valor no reconhecimento inicial e o preço da operação. Posteriormente,
HVVDGLIHUHQ¦D¨UHFRQKHFLGDHPOXFURVRXSUHMX¬]RVHPXPDEDVHDGHTXDGDDRORQJRGDYLGDGR
LQVWUXPHQWRPDVRPDLVWDUGDUTXDQGRDDYDOLD¦¢R¨WRWDOPHQWHVXSRUWDGDSRUGDGRVREVHUY YHLV
de mercado ou a transacção seja fechada.
Se um activo ou um passivo mensurado pelo justo valor tem um preço de compra e um preço de venda,
HQW¢RR%DQFRPHQVXUDRVDFWLYRVHSRVL¦´HVORQJDVDXPSUH¦RGHRIHUWDHRVSDVVLYRVHSRVL¦´HVFXUWDV
a um preço de venda.
$VFDUWHLUDVGHDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVTXHHVW¢RH[SRVWRVDRULVFRGHPHUFDGRHULVFRGHFU¨GLWR
TXH V¢R JHULGRV SHOR %DQFR HP IXQ¦¢R GD H[SRVL¦¢R O¬TXLGD DRV PHUFDGRV RX R ULVFR GH FU¨GLWR V¢R
mensurados com base no preço que seria recebido para vender uma posição líquida longa (ou pago para
WUDQVIHULU XPD SRVL¦¢R O¬TXLGD FXUWD  SDUD XPDH[SRVL¦¢R GH ULVFR HPSDUWLFXODU (VVHV DMXVWDPHQWRV
de nível de carteira são atribuídos aos activos e passivos individuais com base no ajustamento de risco
relativo de cada um dos instrumentos individuais na carteira.
2MXVWRYDORUGHXPGHS²VLWRRUGHPQ¢R¨LQIHULRUDRYDORUDVHUSDJRRUGHPGHVFRQWDGRGHVGHD
primeira data em que o pagamento da quantia podia ser exigido.
2%DQFRUHFRQKHFHDVWUDQVIHU©QFLDVHQWUHRVQ¬YHLVGDKLHUDUTXLDGRMXVWRYDORUDSDUWLUGRƮPGRSHU¬RGR
de relato no qual ocorre a mudança.
2%DQFRWHPDFWLYRVƮQDQFHLURVFODVVLƮFDGRVQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV
1) Crédito a Clientes
$UXEULFD&U¨GLWRD&OLHQWHVLQFOXLRVHPSU¨VWLPRVRULJLQDGRVSHOR%DQFRSDUDRVTXDLVQ¢RH[LVWHXPD
intenção de venda no curto prazo, sendo o seu registo efectuado na data em que os fundos são disponibilizados aos Clientes.
2GHVUHFRQKHFLPHQWRGHVWHVDFWLYRVQREDODQ¦RRFRUUHQDVVHJXLQWHVVLWXD¦´HV L XWLOL]D¦¢RGHSHUGDV
GHLPSDULGDGHTXDQGRHVWDVFRUUHVSRQGHPDGRYDORUGRVFU¨GLWRV LL RVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGR
*UXSRH[SLUDPRX LLL R*UXSRWUDQVIHULXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHI¬FLRVDVVRFLDGRVD
HVVHVFU¨GLWRV
$VUHFXSHUD¦´HVSRVWHULRUHVGHVWHVFU¨GLWRVV¢RFRQWDELOL]DGDVFRPRGLPLQXL¦¢RGHSHUGDVSRULPSDULdade no exercício em que ocorram.
2&U¨GLWRD&OLHQWHV¨UHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHDRVHXMXVWRYDORUDFUHVFLGRGRVFXVWRVGHWUDQVDF¦¢R
H¨VXEVHTXHQWHPHQWHYDORUL]DGRDRFXVWRDPRUWL]DGRFRPEDVHQRP¨WRGRGDWD[DHIHFWLYDVHQGR
apresentado em balanço deduzido de perdas por imparidade.

Savana 27-04-2018

RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 7/37)


 $FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
2VDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDV¢RRVGHWLGRVFRPRREMHFWLYRGHVHUHPPDQWLGRVSHOR
*UXSRGHVLJQDGDPHQWHREULJD¦´HVW¬WXORVGRWHVRXURRXDF¦´HVHV¢RFODVVLƮFDGRVFRPRGLVSRQ¬YHLV
SDUDYHQGDH[FHSWRVHIRUHPFODVVLƮFDGRVQXPDRXWUDFDWHJRULDGHDFWLYRVƮQDQFHLURV
2VDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDV¢RSRVWHULRUPHQWHPHQVXUDGRVDRVHXMXVWRYDORU$VDOWHUD¦´HVQRMXVWRYDORUV¢RUHJLVWDGDVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVHUYDVGHMXVWRYDORUDW¨DRPRPHQWRHPTXHV¢R
YHQGLGRVRXTXDQGRH[LVWHPSHUGDVGHLPSDULGDGH1DDOLHQD¦¢RGHDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUD
venda, os ganhos ou as perdas acumuladas reconhecidas como reservas de justo valor são reconhecidas
QDUXEULFDGH5HVXOWDGRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRV
Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de juro efectiva, considerando a
YLGD¹WLOHVSHUDGDGRDFWLYR1DVVLWXD¦´HVHPTXHH[LVWHSU¨PLRRXGHVFRQWRDVVRFLDGDDRVDFWLYRVR
SU¨PLRRXGHVFRQWR¨PHQVXDOL]DGRDW¨DRYHQFLPHQWRHUHFRQKHFLGRQDVUHVSHFWLYDVFRQWDVGHFXVWRV
proveitos como juros o que representa a expressão da taxa efectiva de forma linear. Os dividendos são
reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao recebimento.



 $FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
1HVWDFDWHJRULDV¢RUHFRQKHFLGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVQ¢RGHULYDGRVFRPSDJDPHQWRVƮ[RVRXGHWHUPLQ YHLVHPDWXULGDGHƮ[DSDUDRVTXDLVR%DQFRWHPLQWHQ¦¢RHFDSDFLGDGHGHPDQWHUDW¨DPDWXULGDGHH
Q¢RIRUDPGHVLJQDGRVSDUDQHQKXPDRXWUDFDWHJRULDGHDFWLYRVƮQDQFHLURV(VWHV$FWLYRV)LQDQFHLURVV¢R
reconhecidos ao seu justo valor no momento inicial do seu reconhecimento e mensurados subsequentePHQWHDRFXVWRDPRUWL]DGR2MXUR¨FDOFXODGRDWUDY¨VGRP¨WRGRGDWD[DGHMXURHIHFWLYDHUHFRQKHFLGR
QD0DUJHPƮQDQFHLUD$VSHUGDVSRULPSDULGDGHV¢RUHFRQKHFLGDVHPUHVXOWDGRVTXDQGRLGHQWLƮFDGRV
4XDOTXHUUHFODVVLƮFD¦¢RRXYHQGDGHDFWLYRVƮQDQFHLURVUHFRQKHFLGRVQHVWDFDWHJRULDTXHVHMDUHDOL]DGD
SU²[LPDGDPDWXULGDGHRXFDVRQ¢RHVWHMDHQTXDGUDGRQDVH[FHS¦´HVSUHYLVWDSHODVQRUPDVREULJDU 
R%DQFRDUHFODVVLƮFDULQWHJUDOPHQWHHVWDFDUWHLUDSDUDDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDDYHQGDH
ƮFDU GXUDQWHGRLVDQRVLPSRVVLELOLWDGRGHFODVVLƮFDUTXDLVTXHUDFWLYRVƮQDQFHLURVQHVWDFDWHJRULD



 2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
2VRXWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RWRGRVRVSDVVLYRVƮQDQFHLURVTXHQ¢RVHHQFRQWUDPUHJLVWDGRVQD
FDWHJRULDGHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV(VWDFDWHJRULDLQFOXLWRPDGDVHP
PHUFDGRPRQHW ULRGHS²VLWRVGHFOLHQWHVHGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVG¬YLGDHPLWLGDHQWUHRXWURV
(VWHVSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDRMXVWRYDORUHVXEVHTXHQWHPHQWHDRFXVWR
amortizado. Os custos de transacção associados fazem parte da taxa de juro efectiva. Os juros calculados
SHORP¨WRGRGDWD[DGHMXURHIHFWLYDV¢RUHFRQKHFLGRVQDPDUJHPƮQDQFHLUD
$VPDLVHPHQRVYDOLDVDSXUDGDVQRPRPHQWRGDUHFRPSUDGHRXWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RUHFRQKHFLGDVHPŠ5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVšQRPRPHQWRHPTXHRFRUUHP
,PSDULGDGHGRVLQVWUXPHQWRVƬQDQFHLURV
(PFDGDGDWDGHUHODWR¨HIHFWXDGDXPDDYDOLD¦¢RGDH[LVW©QFLDGHHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGH8PDFWLYR
ƮQDQFHLURRXJUXSRGHDFWLYRVƮQDQFHLURVHQFRQWUDVHHPLPSDULGDGHVHPSUHTXHH[LVWDHYLG©QFLDREMHFWLYDGH
LPSDULGDGHUHVXOWDQWHGHXPRXPDLVHYHQWRVTXHRFRUUHUDPDS²VRVHXUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOWDLVFRPR L SDUDRV
W¬WXORVFRWDGRVXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGDRXGHYDORUVLJQLƮFDWLYRQDVXDFRWD¦¢RH LL SDUDW¬WXORVQ¢RFRWDGRV
TXDQGRHVVHHYHQWR RXHYHQWRV WHQKDXPLPSDFWRQRYDORUHVWLPDGRGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVGRDFWLYRƮQDQFHLUR
RXJUXSRGHDFWLYRVƮQDQFHLURVTXHSRVVDVHUHVWLPDGRFRPUD]RDELOLGDGH'HDFRUGRFRPDVSRO¬WLFDVGR*UXSR
GHGHVYDORUL]D¦¢RQRMXVWRYDORUGHXPLQVWUXPHQWRGHFDSLWDO¨FRQVLGHUDGDXPDGHVYDORUL]D¦¢RVLJQLƮFDWLYD
HRSHU¬RGRGHDQR¨DVVXPLGRFRPRXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGDGRMXVWRYDORUDEDL[RGRFXVWRGHDTXLVL¦¢R
6HIRULGHQWLƮFDGDLPSDULGDGHQXPDFWLYRƮQDQFHLURGLVSRQ¬YHOSDUDYHQGDDSHUGDDFXPXODGD PHQVXUDGD
como a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas por imparidade anteriormente
UHFRQKHFLGDVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRV ¨WUDQVIHULGDGHUHVHUYDVHUHFRQKHFLGDHPUHVXOWDGRV&DVRQXP
SHU¬RGRVXEVHTXHQWHRMXVWRYDORUGRVLQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDFODVVLƮFDGRVFRPRGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDDXPHQWDU
HHVVHDXPHQWRSXGHUVHUREMHFWLYDPHQWHDVVRFLDGRDXPHYHQWRRFRUULGRDS²VRUHFRQKHFLPHQWRGDSHUGDSRU
LPSDULGDGHQDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVDSHUGDSRULPSDULGDGH¨UHYHUWLGDSRUFRQWUDSDUWLGDGH5HVXOWDGRV
$UHFXSHUD¦¢RGDVSHUGDVSRULPSDULGDGHUHFRQKHFLGDVHPLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOFODVVLƮFDGRVFRPR
DFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD¨UHJLVWDGDFRPRPDLVYDOLDHPUHVHUYDVGHMXVWRYDORUTXDQGR
RFRUUH Q¢RH[LVWLQGRUHYHUV¢RSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRV 
$SRO¬WLFDGHLPSDULGDGHVREUHDFDUWHLUDGHFU¨GLWRD&OLHQWHVHQFRQWUDVHGHVFULWDDEDL[R
$SRO¬WLFDGR*UXSRFRQVLVWHQDDYDOLD¦¢RUHJXODUGDH[LVW©QFLDGHHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGHQD
VXDFDUWHLUDGHFU¨GLWR$VSHUGDVSRULPSDULGDGHLGHQWLƮFDGDVV¢RUHJLVWDGDVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVVHQGRVXEVHTXHQWHPHQWHUHYHUWLGDVSRUUHVXOWDGRVFDVRVHYHULƮTXHXPDUHGX¦¢RGRPRQWDQWH
da perda estimada num período posterior.
$S²VRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPFU¨GLWRRXXPDFDUWHLUDGHFU¨GLWRVVREUH&OLHQWHVGHƮQLGDFRPRXP
FRQMXQWRGHFU¨GLWRVGHFDUDFWHU¬VWLFDVGHULVFRVHPHOKDQWHVSRGHU VHUFODVVLƮFDGDFRPLPSDULGDGH
quando existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes
WHQKDPLPSDFWRQRYDORUHVWLPDGRGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVGRFU¨GLWRRXFDUWHLUDGHFU¨GLWRVVREUH
&OLHQWHVTXHSRVVDVHUHVWLPDGRGHIRUPDƮ YHO
'HDFRUGRFRPD,$6H[LVWHPGRLVP¨WRGRVSDUDRF OFXORGDVSHUGDVSRULPSDULGDGH L DQ OLVHLQGLYLGXDOH LL DQ OLVHFROHFWLYD
L $Q OLVHLQGLYLGXDO
$DYDOLD¦¢RGDH[LVW©QFLDGHSHUGDVSRULPSDULGDGHHPWHUPRVLQGLYLGXDLV¨GHWHUPLQDGDDWUDY¨VGH
XPDDQ OLVHGDH[SRVL¦¢RWRWDOGHFU¨GLWRFDVRDFDVR3DUDFDGDFU¨GLWRFRQVLGHUDGRLQGLYLGXDOPHQWH
VLJQLƮFDWLYRR%DQFRDYDOLDHPFDGDGDWDGHUHSRUWHDH[LVW©QFLDGHHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGH
1DGHWHUPLQD¦¢RGDVSHUGDVSRULPSDULGDGHHPWHUPRVLQGLYLGXDLVV¢RFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVIDFWRUHV

 DH[SRVL¦¢RWRWDOGHFDGD&OLHQWHMXQWRGR*UXSRHDH[LVW©QFLDGHFU¨GLWRYHQFLGR
 DYLDELOLGDGH HFRQ²PLFR  ƮQDQFHLUD GR QHJ²FLR GR &OLHQWH H D VXD FDSDFLGDGH GH JHUDU PHLRV
VXƮFLHQWHVSDUDID]HUIDFHDRVVHUYL¦RVGDG¬YLGDQRIXWXUR

 DH[LVW©QFLDQDWXUH]DHRYDORUHVWLPDGRGRVFRODWHUDLVDVVRFLDGRVDFDGDFU¨GLWR
 DGHWHULRUD¦¢RVLJQLƮFDWLYDQRUDWLQJGR&OLHQWH
 RSDWULP²QLRGR&OLHQWHHPVLWXD¦´HVGHOLTXLGD¦¢RRXIDO©QFLD
 DH[LVW©QFLDGHFUHGRUHVSULYLOHJLDGRV
 o montante e os prazos de recuperação estimados.
$VSHUGDVSRULPSDULGDGHV¢RFDOFXODGDVDWUDY¨VGDFRPSDUD¦¢RGRYDORUDFWXDOGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURV
HVSHUDGRVGHVFRQWDGRVWD[DGHMXURHIHFWLYDRULJLQDOGHFDGDFRQWUDWRHDTXDQWLDHVFULWXUDGDGHFDGD
FU¨GLWRVHQGRDVSHUGDVUHJLVWDGDVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRV
2YDORUFRQWDELO¬VWLFRGRVFU¨GLWRVFRPLPSDULGDGH¨DSUHVHQWDGR QR EDODQ¦R O¬TXLGR GDV SHUGDV SRU
imparidade.

3DUDRVFU¨GLWRVFRPXPDWD[DGHMXURYDUL YHODWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDFRUUHVSRQGHWD[DGHMXUR
HIHFWLYDDQXDODSOLF YHOQRSHU¬RGRHPTXHIRLGHWHUPLQDGDDLPSDULGDGH
2F OFXORGRYDORUDFWXDOGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVGHXPFU¨GLWRFRPJDUDQWLDVUHDLVFRUUHVSRQGHDRVưX[RVGHFDL[DTXHSRVVDPUHVXOWDUGDUHFXSHUD¦¢RHYHQGDGRFRODWHUDOGHGX]LGRGRVFXVWRV
LQHUHQWHVVXDUHFXSHUD¦¢RHYHQGD
2VFU¨GLWRVTXHQ¢RFXPSUDPRVUHTXLVLWRVGHFODVVLƮFD¦¢RSDUDDDQ OLVHLQGLYLGXDOV¢RDJUXSDGRVHP
FDUWHLUDVFRPFDUDFWHU¬VWLFDVGHULVFRGHFU¨GLWRVHPHOKDQWHVDVTXDLVV¢RDYDOLDGDVFROHFWLYDPHQWH
LL $Q OLVHFROHFWLYD
$VSHUGDVSRULPSDULGDGHEDVHDGDVQDDQ OLVHFROHFWLYDSRGHPVHUFDOFXODGDVDWUDY¨VGHGXDVSHUVSHFWLYDV

 SDUDJUXSRVKRPRJ¨QHRVGHFU¨GLWRVQ¢RFRQVLGHUDGRVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLƮFDWLYRV DQ OLVHSDUDP¨WULFD RX
 HPUHOD¦¢RDSHUGDVLQFRUULGDVPDVQ¢RLGHQWLƮFDGDV ,%15 HPFU¨GLWRVSDUDRVTXDLVQ¢RH[LVWH
HYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGH YHUSDU JUDIR L DQWHULRU 
$VSHUGDVSRULPSDULGDGHHPWHUPRVFROHFWLYRVV¢RGHWHUPLQDGDVFRQVLGHUDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

 H[SHUL©QFLDKLVW²ULFDGHSHUGDVHPFDUWHLUDVGHULVFRVHPHOKDQWH
 FRQKHFLPHQWR GD DFWXDO HQYROYHQWH  HFRQ²PLFD H FUHGLW¬FLD H GD VXD LQưX©QFLD VREUH R Q¬YHO GDV
SHUGDVKLVW²ULFDVH

 SHU¬RGRHVWLPDGRHQWUHDRFRUU©QFLDGDSHUGDHDVXDLGHQWLƮFD¦¢R
$PHWRGRORJLDHRVSUHVVXSRVWRVXWLOL]DGRVSDUDHVWLPDURVưX[RVGHFDL[DIXWXURVV¢RUHYLVWRVUHJXODUmente pelo Banco de forma a monitorizar as diferenças entre as estimativas de perdas e as perdas reais.
2VFU¨GLWRVSDUDRVTXDLVQ¢RIRLLGHQWLƮFDGDHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGHV¢RDJUXSDGRVWHQGR
por base características de risco semelhantes com o objectivo de determinar as perdas por imparidade
HPWHUPRVFROHFWLYRV(VWDDQ OLVHSHUPLWHDR%DQFRRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVFXMDLGHQWLƮFD¦¢RHP
WHUPRVLQGLYLGXDLVV²RFRUUHU¢RHPSHU¬RGRVIXWXURV
c) Instrumentos de capital
8PLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR¨FODVVLƮFDGRFRPRLQVWUXPHQWRGHFDSLWDOTXDQGRQ¢RH[LVWHXPDREULJD¦¢R
FRQWUDWXDOGHDVXDOLTXLGD¦¢RVHUHIHFWXDGDPHGLDQWHDHQWUHJDGHGLQKHLURRXGHRXWURDFWLYRƮQDQFHLUR
a terceiros, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de
XPDHQWLGDGHDS²VDGHGX¦¢RGHWRGRVRVVHXVSDVVLYRV
2VFXVWRVGHWUDQVDF¦¢RGLUHFWDPHQWHDWULEX¬YHLVHPLVV¢RGHLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOV¢RUHJLVWDGRV
SRUFRQWUDSDUWLGDGRFDSLWDOSU²SULRFRPRXPDGHGX¦¢RDRYDORUGDHPLVV¢R2VYDORUHVSDJRVHUHFHELGRVSHODVFRPSUDVHYHQGDVGHLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOV¢RUHJLVWDGRVQRFDSLWDOSU²SULRO¬TXLGRVGRV
custos de transacção.
$VDF¦´HVSUHIHUHQFLDLVHPLWLGDVSHOR*UXSRV¢RFODVVLƮFDGDVFRPRFDSLWDOTXDQGRRUHHPEROVRRFRUUH
DSHQDVSRURS¦¢RGR*UXSRHRVGLYLGHQGRVV¢RSDJRVSHOR*UXSRQXPDEDVHGLVFULFLRQ ULD
2VUHQGLPHQWRVGHLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDO GLYLGHQGRV V¢RUHFRQKHFLGRVTXDQGRRGLUHLWRDRVHXUHFHELPHQWR¨HVWDEHOHFLGRHGHGX]LGRVDRFDSLWDOSU²SULR
d) Empréstimos de títulos e transacções com acordo de recompra
L (PSU¨VWLPRGHW¬WXORV
2VW¬WXORVFHGLGRVDWUDY¨VGHDFRUGRVGHHPSU¨VWLPRGHW¬WXORVFRQWLQXDPDVHUUHFRQKHFLGRVQREDODQ¦R
e são reavaliados de acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem. O montante reFHELGRSHORHPSU¨VWLPRGHW¬WXORV¨UHFRQKHFLGRFRPRXPSDVVLYRƮQDQFHLUR2VW¬WXORVREWLGRVDWUDY¨V
GHDFRUGRVGHHPSU¨VWLPRGHW¬WXORVQ¢RV¢RUHFRQKHFLGRVSDWULPRQLDOPHQWH2PRQWDQWHFHGLGRSHOR
HPSU¨VWLPRGHW¬WXORV¨UHFRQKHFLGRFRPRXPG¨ELWRSDUDFRPFOLHQWHVRXLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDV2V
SURYHLWRVRXFXVWRVUHVXOWDQWHVGHHPSU¨VWLPRGHW¬WXORVV¢RSHULRGLƮFDGRVGXUDQWHRSHU¬RGRGDVRSHUD¦´HVHV¢RLQFOX¬GRVHPMXURVHSURYHLWRVRXFXVWRVHTXLSDUDGRV PDUJHPƮQDQFHLUD 
LL $FRUGRVGHUHFRPSUD
2*UXSRUHDOL]DFRPSUDVYHQGDVGHW¬WXORVFRPDFRUGRGHUHYHQGDUHFRPSUDGHW¬WXORVVXEVWDQFLDOPHQWH
LG©QWLFRVQXPDGDWDIXWXUDDXPSUH¦RSUHYLDPHQWHGHƮQLGR2VW¬WXORVDGTXLULGRVTXHHVWLYHUHPVXMHLWRVD
acordos de revenda numa data futura não são reconhecidos em balanço. Os montantes pagos são reconhecidos
HPFU¨GLWRDFOLHQWHVRXDSOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR2VYDORUHVDUHFHEHUV¢RFRODWHUL]DGRVSHORVW¬WXORV
DVVRFLDGRV2VW¬WXORVYHQGLGRVDWUDY¨VGHDFRUGRVGHUHFRPSUDFRQWLQXDPDVHUUHFRQKHFLGRVQREDODQ¦RH
são reavaliados de acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem. Os recebimentos da
YHQGDGHLQYHVWLPHQWRVV¢RFRQVLGHUDGRVFRPRGHS²VLWRVGHFOLHQWHVRXGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
$GLIHUHQ¦DHQWUHDVFRQGL¦´HVGHFRPSUDYHQGDHDVGHUHYHQGDUHFRPSUD¨SHULRGLƮFDGDGXUDQWHR
SHU¬RGRGDVRSHUD¦´HVH¨UHJLVWDGDHPMXURVHSURYHLWRVRXMXURVHFXVWRVHTXLSDUDGRV
e) Activos não correntes detidos para venda
Os grupos de activos não correntes detidos para venda (grupos de activos em conjunto com os respectivos
SDVVLYRVTXHLQFOXHPSHORPHQRVXPDFWLYRQ¢RFRUUHQWH V¢RFODVVLƮFDGRVFRPRGHWLGRVSDUDYHQGD
quando existe a intenção de alienar os referidos activos e passivos e os activos ou grupos de activos estão
GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDLPHGLDWDHDVXDYHQGD¨PXLWRSURY YHO
2*UXSRWDPE¨PFODVVLƮFDFRPRDFWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGDRVDFWLYRVQ¢RFRUUHQWHVRX
grupos de activos adquiridos apenas com o objectivo de venda posterior, que estão disponíveis para venda
LPHGLDWDHFXMDYHQGD¨PXLWRSURY YHO
,PHGLDWDPHQWHDQWHVGDVXDFODVVLƮFD¦¢RFRPRDFWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGDDPHQVXUD¦¢R
de todos os activos não correntes e todos os activos e passivos incluídos num grupo de activos para
YHQGD¨HIHFWXDGDGHDFRUGRFRPDV1,5)DSOLF YHLV$S²VDVXDUHFODVVLƮFD¦¢RHVWHVDFWLYRVRXJUXSRV
de activos são mensurados ao menor entre o seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.
$VVXEVLGL ULDVDGTXLULGDVH[FOXVLYDPHQWHFRPRREMHFWLYRGHYHQGDQRFXUWRSUD]RV¢RFRQVROLGDGDV
DW¨DRPRPHQWRGDVXDYHQGD
2 *UXSR FODVVLƮFD LJXDOPHQWH HP DFWLYRV Q¢R FRUUHQWHV GHWLGRV SDUDYHQGD RV LP²YHLV GHWLGRV SRU
UHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRTXHVHHQFRQWUDPPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORPHQRUHQWUHRVHXMXVWRYDORU
O¬TXLGRGHFXVWRVGHYHQGDHRYDORUFRQWDELO¬VWLFRGRFU¨GLWRH[LVWHQWHQDGDWDHPTXHIRLHIHFWXDGDD
dação ou arrematação judicial do bem.
2MXVWRYDORU¨EDVHDGRQRYDORUGHPHUFDGRVHQGRHVWHGHWHUPLQDGRFRPEDVHQRSUH¦RH[SHFW YHOGH
YHQGDREWLGRDWUDY¨VGHDYDOLD¦´HVSHUL²GLFDVHIHFWXDGDVSHOR*UXSR
$PHQVXUD¦¢RVXEVHTXHQWHGHVWHVDFWLYRV¨HIHFWXDGDDRPHQRUGRVHXYDORUFRQWDELO¬VWLFRHRFRUUHVSRQdente justo valor, líquido dos custos de venda, não sendo sujeitos a amortização. Caso existam perdas não
realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida de resultados do exercício.
8PDSHUGDSRULPSDULGDGH¨UHFRQKHFLGDSHORPRQWDQWHHPTXHDTXDQWLDHVFULWXUDGDGRDFWLYRH[FHGHU
RVHXYDORUUHFXSHU YHO3DUDHIHLWRVGDDYDOLD¦¢RGDLPSDULGDGHRVDFWLYRVV¢RDJUXSDGRVDRQ¬YHOPDLV
EDL[RSDUDRTXDOH[LVWDPưX[RVGHFDL[DVHSDUDGDPHQWHLGHQWLƮF YHLV XQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[D 
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f)

Locação Financeira

1D²SWLFDGRORFDW ULRRVFRQWUDWRVGHORFD¦¢RƮQDQFHLUDV¢RUHJLVWDGRVQDGDWDGRVHXLQ¬FLRFRPRDFWLYR
HSDVVLYRSHORMXVWRYDORUGDSURSULHGDGHORFDGDTXH¨HTXLYDOHQWHDRYDORUDFWXDOGDVUHQGDVGHORFD¦¢R
YLQFHQGDV$VUHQGDVV¢RFRQVWLWX¬GDVSHORHQFDUJRƮQDQFHLURHSHODDPRUWL]D¦¢RƮQDQFHLUDGRFDSLWDO
2VHQFDUJRVƮQDQFHLURVV¢RLPSXWDGRVDRVSHU¬RGRVGXUDQWHRSUD]RGHORFD¦¢RDƮPGHSURGX]LUXPD
WD[DGHMXURSHUL²GLFDFRQVWDQWHVREUHRVDOGRUHPDQHVFHQWHGRSDVVLYRSDUDFDGDSHU¬RGR
1D²SWLFDGRORFDGRURVDFWLYRVGHWLGRVVREORFD¦¢RƮQDQFHLUDV¢RUHJLVWDGRVQREDODQ¦RFRPRFDSLWDOHP
ORFD¦¢RSHORYDORUHTXLYDOHQWHDRLQYHVWLPHQWRO¬TXLGRGHORFD¦¢RƮQDQFHLUD$VUHQGDVV¢RFRQVWLWX¬GDV
SHORSURYHLWRƮQDQFHLURHSHODDPRUWL]D¦¢RƮQDQFHLUDGRFDSLWDO2UHFRQKHFLPHQWRGRUHVXOWDGRƮQDQFHLUR
UHưHFWHXPDWD[DGHUHWRUQRSHUL²GLFDFRQVWDQWHVREUHRLQYHVWLPHQWRO¬TXLGRUHPDQHVFHQWHGRORFDGRU
g) Reconhecimento de juros
2VUHVXOWDGRVUHIHUHQWHVDMXURVGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVDFWLYRVHSDVVLYRVPHQVXUDGRVDRFXVWR
amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares
PDUJHPƮQDQFHLUD SHORP¨WRGRGDWD[DGHMXURHIHFWLYD
2V MXURV  WD[D HIHFWLYD GH DFWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUDYHQGD WDPE¨P V¢R UHFRQKHFLGRV HP
PDUJHPƮQDQFHLUDDVVLPFRPRGRVDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
$WD[DGHMXURHIHFWLYDFRUUHVSRQGHWD[DTXHGHVFRQWDRVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRVIXWXURVHVWLPDGRVGXUDQWHDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR RXTXDQGRDSURSULDGRSRUXPSHU¬RGRPDLV
FXUWR SDUDRYDORUO¬TXLGRDFWXDOGHEDODQ¦RGRDFWLYRRXSDVVLYRƮQDQFHLUR
3DUDDGHWHUPLQD¦¢RGDWD[DGHMXURHIHFWLYDR*UXSRSURFHGHHVWLPDWLYDGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVFRQVLGHUDQGR
WRGRVRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR SRUH[HPSORRS¦´HVGHSDJDPHQWRDQWHFLSDGR Q¢R
FRQVLGHUDQGRHYHQWXDLVSHUGDVSRULPSDULGDGH2F OFXORLQFOXLDVFRPLVV´HVSDJDVRXUHFHELGDVFRQVLGHUDGDV
FRPRSDUWHLQWHJUDQWHGDWD[DGHMXURHIHFWLYDFXVWRVGHWUDQVDF¦¢RHWRGRVRVSU¨PLRVRXGHVFRQWRVGLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPDWUDQVDF¦¢RH[FHSWRSDUDDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
1RFDVRGHDFWLYRVƮQDQFHLURVRXJUXSRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURVVHPHOKDQWHVSDUDRVTXDLVIRUDPUHconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na
WD[DGHMXURXWLOL]DGDSDUDGHVFRQWRGHưX[RVGHFDL[DIXWXURVQDPHQVXUD¦¢RGDSHUGDSRULPSDULGDGH
(VSHFLƮFDPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRSRO¬WLFDGHUHJLVWRGRVMXURVGHFU¨GLWRYHQFLGRV¢RFRQVLGHUDGRV
RVVHJXLQWHVDVSHFWRV

 2V MXURV GH FU¨GLWRVYHQFLGRV FRP JDUDQWLDV UHDLV DW¨ TXH VHMD DWLQJLGR R OLPLWH GH FREHUWXUD
SUXGHQWHPHQWHDYDOLDGRV¢RUHJLVWDGRVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPD,$6QR
SUHVVXSRVWRGHTXHH[LVWHXPDUD]R YHOSUREDELOLGDGHGDVXDUHFXSHUD¦¢RH

 2VMXURVM

UHFRQKHFLGRVHQ¢RSDJRVUHODWLYRVDFU¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDVTXHQ¢RHVWHMDP
cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando recebidos
SRUVHFRQVLGHUDUQR¡PELWRGD,$6TXHDVXDUHFXSHUD¦¢R¨UHPRWD

2VUHVXOWDGRVGHVHUYL¦RVHFRPLVV´HVV¢RUHFRQKHFLGRVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVFULW¨ULRV

 4XDQGRV¢RREWLGRVPHGLGDTXHRVVHUYL¦RVV¢RSUHVWDGRVRVHXUHFRQKHFLPHQWRHPUHVXOWDGRV¨
HIHFWXDGRQRSHU¬RGRDTXHUHVSHLWDP

 4XDQGRUHVXOWDPGHXPDSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RVRVHXUHFRQKHFLPHQWR¨HIHFWXDGRTXDQGRRUHIHULGR
VHUYL¦RHVW FRQFOX¬GR
4XDQGRV¢RXPDSDUWHLQWHJUDQWHGDWD[DGHMXURHIHFWLYDGHXPLQVWUXPHQWRƮQDQFHLURRVSURYHLWRV
UHVXOWDQWHVGHVHUYL¦RVHFRPLVV´HVV¢RUHJLVWDGRVQDPDUJHPƮQDQFHLUD
L  5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV
2VUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVLQFOXHPRVJDQKRVHSHUGDVTXHUHVXOWDUHPGHWUDQVDF¦´HVGH
FRPHUFLDOL]D¦¢RGHPRHGDHVWUDQJHLUDHGDFRQYHUV¢RSDUDPRHGDQDFLRQDOGHLWHQVPRQHW ULRVHP
moeda estrangeira.
5HJLVWDWDPE¨PRVJDQKRVHDVSHUGDVGHDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVFODVVLƮFDGRVFRPRGLVSRQ¬YHLV
para venda e os dividendos associados a essas carteiras.
j) Outros activos tangíveis
Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas
DPRUWL]D¦´HVDFXPXODGDVHSHUGDVSRULPSDULGDGH
2VFXVWRVVXEVHTXHQWHVV¢RUHFRQKHFLGRVFRPRXPDFWLYRVHSDUDGRDSHQDVVHIRUSURY YHOTXHGHOHV
UHVXOWDU¢REHQHI¬FLRVHFRQ²PLFRVIXWXURVSDUDR*UXSR
$VGHVSHVDVFRPPDQXWHQ¦¢RHUHSDUD¦¢RV¢RUHFRQKHFLGDVFRPRFXVWRPHGLGDTXHV¢RLQFRUULGDVGH
acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
$VDPRUWL]D¦´HVV¢RFDOFXODGDVSHORP¨WRGRGDVTXRWDVFRQVWDQWHVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVSHU¬RGRV
GHYLGD¹WLOHVSHUDGD
Número de anos
,P²YHLV



Obras em edifícios alheios



Outros activos tangíveis

Software
2*UXSRUHJLVWDHPDFWLYRVLQWDQJ¬YHLVRVFXVWRVDVVRFLDGRVDRVRIWZDUHDGTXLULGRDHQWLGDGHVWHUFHLUDV
HSURFHGHVXDDPRUWL]D¦¢ROLQHDUSHORSHU¬RGRGHYLGD¹WLOHVWLPDGRHPDQRV2*UXSRQ¢RFDSLWDOL]D
FXVWRVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHUHODWLYRVDRGHVHQYROYLPHQWRGHVRIWZDUH
Goodwill
O goodwillGDDTXLVL¦¢RGHVXEVLGL ULD¨DSUHVHQWDGRHPDFWLYRVLQWDQJ¬YHLV$PHQVXUD¦¢RLQLFLDOUHSUHVHQWDDGLIHUHQ¦DHQWUHRYDORUSDJRRMXVWRYDORUGRVDFWLYRVGDVXEVLGL ULD
Subsequentemente ao reconhecimento inicial o Goodwill ¨ PHQVXUDGR SHOR FXVWR PHQRV DV SHUGDV
acumuladas por imparidade.
2VDFWLYRVTXHWHQKDPXPDYLGD¹WLOLQGHƮQLGDQ¢RV¢RDPRUWL]DGRVGHIRUPDSURJUDPDGDPDVV¢R
WHVWDGRVDQXDOPHQWHTXDQWRLPSDULGDGH$VSHUGDVSRULPSDULGDGHSDUDHVWHWLSRGHDFWLYRQ¢RV¢R
revertidas.
l) Caixa e equivalentes de caixa
3DUDHIHLWRVGDGHPRQVWUD¦¢RGHưX[RVGHFDL[DDUXEULFDFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHQJOREDRVYDORUHV
registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de relato, onde se incluem
DFDL[DHDVGLVSRQLELOLGDGHVHPRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DH[FOXHPRVGHS²VLWRVGHQDWXUH]DREULJDW²ULDUHDOL]DGRVMXQWRGR%DQFR
de Moçambique.
m) Transacções em moeda estrangeira
$VWUDQVDF¦´HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDV¢RFRQYHUWLGDVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOWD[DGHF¡PELRHP
YLJRUQDGDWDGDWUDQVDF¦¢R2VDFWLYRVHSDVVLYRVPRQHW ULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDV¢R
FRQYHUWLGRVSDUD0HWLFDLVWD[DP¨GLDGLYXOJDGDSHOR%DQFRGH0R¦DPELTXHGDWDGHUHODWRVHQGR
as diferenças cambiais resultantes desta conversão reconhecidas em lucros ou prejuízos, no período a
que dizem respeito.
2VDFWLYRVHSDVVLYRVQ¢RPRQHW ULRVUHFRQKHFLGRVDRFXVWRKLVW²ULFRH[SUHVVRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
V¢RFRQYHUWLGRVWD[DGHF¡PELRGDWDGDWUDQVDF¦¢R$FWLYRVHSDVVLYRVQ¢RPRQHW ULRVH[SUHVVRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUDUHJLVWDGRVDRMXVWRYDORUV¢RFRQYHUWLGRVWD[DGHF¡PELRHPYLJRUQDGDWDHPTXH
o justo valor foi determinado.
As diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em lucros ou prejuízos.
n) Benefícios a empregados
L 3ODQRGHEHQHI¬FLRVGHƮQLGRV

h) Reconhecimento Resultados de serviços e comissões

(TXLSDPHQWR

$DPRUWL]D¦¢R¨LPSXWDGDFRQWDGHUHVXOWDGRVVHJXQGRRFULW¨ULRGDVTXRWDVFRQVWDQWHVGXUDQWHR
SHU¬RGRGHYLGD¹WLOHVSHUDGD

D
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6HPSUH TXH H[LVWD XPD LQGLFD¦¢R GH TXH XP DFWLYR WDQJ¬YHO SRVVD WHU LPSDULGDGH ¨ HIHFWXDGD XPD
HVWLPDWLYDGRVHXYDORUUHFXSHU YHOGHYHQGRVHUUHFRQKHFLGDXPDSHUGDSRULPSDULGDGHVHPSUHTXHR
YDORUO¬TXLGRGHVVHDFWLYRH[FHGDRYDORUUHFXSHU YHO
2YDORUUHFXSHU YHO¨GHWHUPLQDGRFRPRRPDLVHOHYDGRHQWUHRVHXMXVWRYDORUGHGX]LGRGRVFXVWRVGH
YHQGDHRVHXYDORUGHXVRVHQGRHVWHFDOFXODGRFRPEDVHQRYDORUDFWXDOGRVưX[RVGHFDL[DHVWLPDGRV
IXWXURVTXHVHHVSHUDYLUDREWHUFRPRXVRFRQWLQXDGRGRDFWLYRHGDVXDDOLHQD¦¢RQRƮQDOGDYLGD¹WLO
As perdas por imparidade de activos tangíveis são reconhecidas em resultados do período.
k) Propriedades de investimento
As propriedades de investimento são inicialmente reconhecidas ao custo de aquisição, incluindo os
custos de transacção, e subsequentemente são mensuradas ao justo valor. O justo valor da propriedade
GHLQYHVWLPHQWRGHYHUHưHFWLUDVFRQGL¦´HVGHPHUFDGRGDWDGHUHODWR$VYDULD¦´HVGHMXVWRYDORUV¢R
reconhecidas em resultados do exercício na rubrica de Outros proveitos operacionais.

2*UXSRDWULEXLDRV&RODERUDGRUHVXPSODQRGHEHQHI¬FLRVGHƮQLGRVRTXDO¨ƮQDQFLDGRDWUDY¨VGHXP
VHJXURTXH¨JHULGRSHODVXDVXEVLGL ULD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$
3DUDRSODQRGHEHQHI¬FLRVR*UXSRƮQDQFLDXPDSHQV¢RUHPLGDTXHJDUDQWHDRVVHXV&RODERUDGRUHV
DWUDY¨VGHXPFRPSOHPHQWRGHUHIRUPDTXHIXQFLRQDQXPDEDVHDXW²QRPD
$SHQV¢RUHPLGDVHU DWULEX¬GDDRV&RODERUDGRUHVQRDFWLYRDGPLWLGRVDW¨GH'H]HPEURGHQR
PRPHQWRHPTXHDWLQMDPRVDQRVQRFDVRGRVKRPHQVHQRFDVRGDVPXOKHUHVVHQGRFRQGL¦¢R
REULJDW²ULDTXHR&RODERUDGRUM HVWHMDDEHQHƮFLDUGHSHQV¢RGHYHOKLFHDWULEX¬GDSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH6HJXUDQ¦D6RFLDO ,166 RXFDVRD&RPLVV¢R([HFXWLYDDVVLPRGHFLGD
$UHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGDGR*UXSRFRPRSODQRGHEHQHI¬FLRGHƮQLGR¨HVWLPDGDDQXDOPHQWHFRP
referência a 31 de Dezembro.
$UHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGDGR*UXSRUHODWLYDDRSODQR¨FDOFXODGDDWUDY¨VGDHVWLPDWLYDGRYDORUGHEHnefícios futuros que cada colaborador deve receber em troca pelo seu serviço no período corrente e em
SHU¬RGRVSDVVDGRV2EHQHI¬FLR¨GHVFRQWDGRGHIRUPDDGHWHUPLQDURVHXYDORUDFWXDOVHQGRDSOLFDGDD
WD[DGHGHVFRQWRFRUUHVSRQGHQWHWD[DGHREULJD¦´HVGHDOWDTXDOLGDGHGHVRFLHGDGHVFRPPDWXULGDGH
VHPHOKDQWHGDWDGRWHUPRGDVREULJD¦´HVGRSODQR
$ UHVSRQVDELOLGDGH O¬TXLGD ¨ GHWHUPLQDGD DS²V D GHGX¦¢R GR MXVWRYDORU GRV DFWLYRV D FREULU DV
responsabilidades.
2SURYHLWRFXVWRGHMXURVFRPRSODQRGHSHQV´HV¨FDOFXODGRSHOR*UXSRPXOWLSOLFDQGRRDFWLYRUHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGRFRPSHQV´HVGHUHIRUPD UHVSRQVDELOLGDGHVGHGX]LGDVGRMXVWRYDORUGRVDFWLYRV 
SHODWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDSDUDHIHLWRVGDGHWHUPLQD¦¢RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVFRPRSODQRHDWU V
UHIHULGD1HVVDEDVHRSURYHLWRFXVWRO¬TXLGRGHMXURVLQFOX¬RFXVWRGRVMXURVDVVRFLDGRVUHVSRQVDELOLdades com o plano e o rendimento esperado dos activos do fundo, ambos mensurados com base na taxa
GHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRF OFXORGDVUHVSRQVDELOLGDGHV
2VJDQKRVHSHUGDVGHPHQVXUD¦¢RQRPHDGDPHQWH L RVJDQKRVHSHUGDVDFWXDULDLVUHVXOWDQWHVGDV
GLIHUHQ¦DVHQWUHRVSUHVVXSRVWRVDFWXDULDLVXWLOL]DGRVHRVYDORUHVHIHFWLYDPHQWHYHULƮFDGRV JDQKRVH
SHUGDVGHH[SHUL©QFLD HGDVDOWHUD¦´HVGHSUHVVXSRVWRVDFWXDULDLVH LL RVJDQKRVHSHUGDVGHFRUUHQWHV
da diferença entre o rendimento esperado dos activos e os valores obtidos, são reconhecidos por conWUDSDUWLGDGHFDSLWDOSU²SULRQDUXEULFDGHRXWURUHQGLPHQWRLQWHJUDO
2*UXSRUHFRQKHFHQDVXDGHPRQVWUD¦¢RGRVUHVXOWDGRVXPYDORUWRWDOO¬TXLGRTXHLQFOXL L RFXVWRGR
VHUYL¦RFRUUHQWH LL RSURYHLWRFXVWRO¬TXLGRGHMXURVFRPRSODQRGHSHQV´HV LLL RHIHLWRGDVUHIRUPDV
DQWHFLSDGDV LY FXVWRVFRPVHUYL¦RVSDVVDGRVH Y RVHIHLWRVGHTXDOTXHUOLTXLGD¦¢RRXFRUWHRFRUULGRVQR
SHU¬RGR2SURYHLWRFXVWRO¬TXLGRFRPRSODQRGHSHQV´HV¨UHFRQKHFLGRFRPRMXURVHSURYHLWRVVLPLODUHVRX
juros e custos similares consoante a sua natureza. Os encargos com reformas antecipadas correspondem ao
aumento de responsabilidades decorrente da reforma ocorrer antes do empregado atingir a idade da reforma.
(ii) Benefícios a empregados de curto prazo
%HQHI¬FLRVGHFXUWRSUD]RFRQVLVWHPHPVDO ULRVHTXDLVTXHUEHQHI¬FLRVQ¢RPRQHW ULRVWDLVFRPRFRQWULEXL¦´HVGHDMXGDP¨GLFDHPTXHV¢RPHQVXUDGRVQXPDEDVHQ¢RGHVFRQWDGDHV¢RFRQWDELOL]DGDV
como despesas quando o serviço relacionado seja prestado.
8PSDVVLYR¨UHFRQKHFLGRSHORYDORUDVHUSDJRVHR*UXSRWHPXPDREULJD¦¢RSUHVHQWHOHJDORXFRQVtrutiva de pagar esse valor em função do serviço passado prestado, pelo empregado, e a obrigação para
ser estimada com segurança.
LLL &HVVDÂ¾RGHEHQHIÈFLRV

Activos intangíveis

2VEHQHI¬FLRVLQHUHQWHVFHVVD¦¢RGRY¬QFXORODERUDOV¢RUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDTXDQGRR*UXSRQ¢R
HVW HPSRVL¦¢RGHSRGHUUHYRJDURVFRPSURPLVVRVIRUPDOPHQWHDVVXPLGRVDQWHVGDGDWDGHUHIRUPDRX
TXDQGRUHODFLRQDGRVFRPEHQHI¬FLRVQHJRFLDGRVUHVXOWDQWHVGXPDUHVFLV¢RYROXQW ULDGR&RODERUDGRU

2VDFWLYRVLQWDQJ¬YHLVDGTXLULGRVSHOR*UXSRV¢RUHJLVWDGRVDRFXVWRGHDTXLVL¦¢RGHGX]LGRGDVUHVSHFWLYDVDPRUWL]D¦´HVDFXPXODGDVHSHUGDVSRULPSDULGDGH

&DVRQ¢RVHMDH[SHFW YHOTXHRVEHQHI¬FLRVYHQKDPDVHUOLTXLGDGRVQXPSUD]RGHPHVHVRVPHVPRV
são descontados.
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o) Impostos sobre lucros
2*UXSRHDVXDVXEVLGL ULDFRPVHGHHP0R¦DPELTXHHVW¢RVXMHLWRVDRUHJLPHƮVFDOFRQVDJUDGRSHOR
&²GLJRGRV,PSRVWRVVREUHR5HQGLPHQWRHVWDQGRRVOXFURVLPSXW YHLVDFDGDH[HUF¬FLRVXMHLWRVLQFLG©QFLDGR,PSRVWRVREUHR5HQGLPHQWRGH3HVVRDV&ROHFWLYDV ,53& 
Os impostos sobre lucros são registados em resultados.
2LPSRVWR¨UHFRQKHFLGRQDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVH[FHSWRTXDQGRUHODFLRQDGRFRPLWHQVTXH
VHMDPPRYLPHQWDGRVHPFDSLWDLVSU²SULRVIDFWRTXHLPSOLFDRVHXUHFRQKHFLPHQWRHPFDSLWDLVSU²SULRV
QRPHDGDPHQWHDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD 
2VLPSRVWRVFRUUHQWHVFRUUHVSRQGHPDRYDORUTXHVHHVSHUDSDJDUVREUHRUHQGLPHQWRWULEXW YHOGR
H[HUF¬FLRXWLOL]DQGRDVWD[DVSUHVFULWDVSRUOHLRXTXHHVWHMDPHPYLJRUGDWDGRUHODWRHTXDLVTXHU
ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.
2VLPSRVWRVGLIHULGRVV¢RFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRP¨WRGRGRSDVVLYRFRPEDVHQREDODQ¦RVREUH
DVGLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVHQWUHRVYDORUHVFRQWDELO¬VWLFRVGRVDFWLYRVHSDVVLYRVHDVXDEDVHƮVFDOXWLOL]DQGRDVWD[DVGHLPSRVWRDSURYDGDVRXVXEVWDQWLYDPHQWHDSURYDGDVGDWDGHUHODWRHTXHVHHVSHUD
TXHYHQKDPDVHUDSOLFDGDVTXDQGRDVGLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVVHUHYHUWHUHP
2VDFWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVV¢RUHFRQKHFLGRVTXDQGR¨SURY YHODH[LVW©QFLDGHOXFURVWULEXW YHLV
IXWXURVTXHDEVRUYDPDVGLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVGHGXW¬YHLVSDUDHIHLWRVƮVFDLV LQFOXLQGRSUHMX¬]RVƮVFDLV
UHSRUW YHLV 
2*UXSRSURFHGHFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD,$6SDU JUDIRFRPSHQVD¦¢RGRVDFWLYRVHSDVVLYRV
SRULPSRVWRVGLIHULGRVVHPSUHTXH L WHQKDRGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXW YHOGHFRPSHQVDUDFWLYRVSRU
LPSRVWRVFRUUHQWHVHSDVVLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHVH LL RVDFWLYRVHSDVVLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRV
VHUHODFLRQDUHPFRPLPSRVWRVVREUHRUHQGLPHQWRODQ¦DGRVSHODPHVPDDXWRULGDGHƮVFDOVREUHDPHVPD
HQWLGDGHWULEXW YHORXGLIHUHQWHVHQWLGDGHVWULEXW YHLVTXHSUHWHQGDPOLTXLGDUSDVVLYRVHDFWLYRVSRU
impostos correntes numa base líquida, ou realizar os activos e liquidar os passivos simultaneamente,
em cada período futuro em que os passivos ou activos por impostos diferidos se esperem que sejam
liquidados ou recuperados.
p) Relato por segmentos
8PVHJPHQWRGHQHJ²FLR¨XPDFRPSRQHQWHLGHQWLƮF YHOGR*UXSRTXHVHGHVWLQDDIRUQHFHUXPSURGXWR
ou serviço individual ou um conjunto de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito a riscos
HEHQHI¬FLRVTXHVHMDPGLIHUHQFL YHLVGRVUHVWDQWHVVHJPHQWRVGHQHJ²FLR
2*UXSRFRQWURODDVXDDFWLYLGDGHDWUDY¨VGRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVSULQFLSDLV

 %DQFDGH5HWDOKR
 &RUSRUDWH%DQNLQJH
 Seguros.
q) Provisões
6¢RUHFRQKHFLGDVSURYLV´HVTXDQGR L R*UXSRWHPXPDREULJD¦¢RSUHVHQWH OHJDORXGHFRUUHQWHGH
SU WLFDVSDVVDGDVRXSRO¬WLFDVSXEOLFDGDVTXHLPSOLTXHPRUHFRQKHFLPHQWRGHFHUWDVUHVSRQVDELOLGDGHV 
LL VHMDSURY YHOTXHRVHXSDJDPHQWRYHQKDDVHUH[LJLGRH LLL TXDQGRSRVVDVHUIHLWDXPDHVWLPDWLYD
Ʈ YHOGRYDORUGHVVDREULJD¦¢R
$PHQVXUD¦¢RGDVSURYLV´HVWHPHPFRQWDRVSULQF¬SLRVGHƮQLGRVQR,$6QRTXHUHVSHLWDPHOKRUHVWLPDWLYD
GRFXVWRH[SHFW YHODRUHVXOWDGRPDLVSURY YHOGDVDF¦´HVHPFXUVRHWHQGRHPFRQWDRVULVFRVHLQFHUWH]DV
LQHUHQWHVDRSURFHVVR1RVFDVRVHPTXHRHIHLWRGRGHVFRQWR¨PDWHULDOSURYLV´HVFRUUHVSRQGHQWHVDRYDORU
DFWXDOGRVSDJDPHQWRVIXWXURVHVSHUDGRVGHVFRQWDGRVDXPDWD[DTXHFRQVLGHUDRULVFRDVVRFLDGRREULJD¦¢R
$VSURYLV´HVV¢RUHYLVWDVQRƮQDOGHFDGDGDWDGHUHSRUWHHDMXVWDGDVSDUDUHưHFWLUDPHOKRUHVWLPDWLYD
VHQGRUHYHUWLGDVSRUUHVXOWDGRVQDSURSRU¦¢RGRVSDJDPHQWRVTXHQ¢RVHMDPSURY YHLV
$V SURYLV´HV V¢R GHVUHFRQKHFLGDV DWUDY¨V GD VXD XWLOL]D¦¢R SDUD DV REULJD¦´HV SDUD DV TXDLV IRUDP
inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se observar.
r) Resultado por acção
2VUHVXOWDGRVSRUDF¦¢RE VLFRVV¢RFDOFXODGRVGLYLGLQGRRUHVXOWDGRO¬TXLGRDWULEX¬YHODDFFLRQLVWDVGR
%DQFRSHORQ¹PHURP¨GLRGHDF¦´HVRUGLQ ULDVHPLWLGDVHHPFLUFXOD¦¢R
s) Contratos de seguros
2*UXSRHPLWHFRQWUDWRVTXHLQFOXHPULVFRGHVHJXURULVFRƮQDQFHLURRXXPDFRPELQD¦¢RGRVULVFRV
VHJXURHƮQDQFHLUR8PFRQWUDWRHPTXHR*UXSRDFHLWDXPULVFRGHVHJXURVLJQLƮFDWLYRGHRXWUDSDUWH
DFHLWDQGRFRPSHQVDURVHJXUDGRQRFDVRGHXPDFRQWHFLPHQWRIXWXURLQFHUWRHVSHF¬ƮFRDIHFWDUDGYHUVDPHQWHRVHJXUDGR¨FODVVLƮFDGRFRPRXPFRQWUDWRGHVHJXUR
8PFRQWUDWRHPLWLGRSHOR*UXSRFXMRULVFRGHVHJXURWUDQVIHULGRQ¢R¨VLJQLƮFDWLYRPDVFXMRULVFRƮQDQFHLURWUDQVIHULGR¨VLJQLƮFDWLYRFRPSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRVGLVFULFLRQ ULD¨FRQVLGHUDGRFRPRXP
FRQWUDWRGHLQYHVWLPHQWRUHFRQKHFLGRHPHQVXUDGRGHDFRUGRFRPDVSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDVDSOLF YHLV
aos contratos de seguro.
8PFRQWUDWRHPLWLGRSHOR*UXSRTXHWUDQVIHUHDSHQDVULVFRƮQDQFHLURVHPSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRV
GLVFULFLRQ ULD¨UHJLVWDGRFRPRXPLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR
Os contratos de seguro e os contratos de investimento com participação nos resultados são reconhecidos
HPHQVXUDGRVFRPVHJXH
L 3U¨PLRV
2VSU¨PLRVEUXWRVHPLWLGRVV¢RUHJLVWDGRVFRPRSURYHLWRVQRH[HUF¬FLRDTXHUHVSHLWDPLQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRPHQWRGRVHXSDJDPHQWRRXUHFHELPHQWRGHDFRUGRFRPRSULQF¬SLRGHDFU¨VFLPRVH
diferimentos.
2VSU¨PLRVGHUHVVHJXURFHGLGRV¢RUHJLVWDGRVFRPRFXVWRVQRH[HUF¬FLRDTXHUHVSHLWDPGDPHVPD
IRUPDTXHRVSU¨PLRVEUXWRVHPLWLGRV
3URYLV¢RSDUDSU¨PLRVQ¢RDGTXLULGRVGHVHJXURGLUHFWRHUHVVHJXURFHGLGR
$SURYLV¢RSDUDSU¨PLRVQ¢RDGTXLULGRV¨EDVHDGDQDDYDOLD¦¢RGRVSU¨PLRVHPLWLGRVDQWHVGRƮQDOGR
H[HUF¬FLRPDVFRPYLJ©QFLDDS²VHVVDGDWD$VXDGHWHUPLQD¦¢R¨HIHFWXDGDPHGLDQWHDDSOLFD¦¢RGR
P¨WRGRSURUDWDWHPSRULVSRUFDGDUHFLERHPYLJRU
LL 3URYLV¢RSDUDVLQLVWURV
A provisão para sinistros corresponde ao valor previsível dos encargos com sinistros ainda não regulari]DGRVRXM UHJXODUL]DGRVPDVDLQGDQ¢ROLTXLGDGRVQRƮQDOGRH[HUF¬FLR
(VWDSURYLV¢RIRLGHWHUPLQDGDFRPRVHVHJXH
$SDUWLUGDDQ OLVHGRVVLQLVWURVSHQGHQWHVQRƮQDOGRH[HUF¬FLRHGDFRQVHTXHQWHHVWLPDWLYDGDUHVSRQVDELOLGDGHH[LVWHQWHQHVVDGDWDH

Pela provisão, fundamentada em bases estatísticas, sobre o valor dos custos com sinistros do exercício,
SRUIRUPDDID]HUIDFHUHVSRQVDELOLGDGHFRPVLQLVWURVGHFODUDGRVDS²VRIHFKRGRH[HUF¬FLR ,%15 
$UHVHUYDPDWHP WLFDGRUDPRDFLGHQWHVGHWUDEDOKR¨FDOFXODGDSDUDDVSHQV´HVM KRPRORJDGDVSHOR
Tribunal do Trabalho e para as estimativas resultantes de processos cujos sinistrados se encontram em
VLWXD¦¢RGHŠFXUDFO¬QLFDš
LLL 3URYLV¢RSDUDSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRV
3URYLV¢RSDUDSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRVDDWULEXLU VKDGRZDFFRXQWLQJ 
Os ganhos e perdas não realizados dos activos afectos a responsabilidades de contractos de seguro e de
LQYHVWLPHQWRFRPSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRVGLVFULFLRQ ULDV¢RDWULEX¬GRVDRVWRPDGRUHVGHVHJXURQD
parte estimada da sua participação, tendo por base a expectativa de que estes irão participar nesses gaQKRVHSHUGDVQ¢RUHDOL]DGDVTXDQGRVHUHDOL]DUHPDWUDY¨VGRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDUHVSRQVDELOLGDGH
A estimativa dos montantes a atribuir aos tomadores de seguro sob a forma de participação nos resultaGRVHPFDGDPRGDOLGDGHRXFRQMXQWRGHPRGDOLGDGHV¨FDOFXODGDWHQGRSRUEDVHXPSODQRDGHTXDGR
aplicado de forma consistente, tendo em consideração o plano de participação nos resultados, a maWXULGDGHGRVFRPSURPLVVRVRVDFWLYRVDIHFWRVHDLQGDRXWUDVYDUL YHLVHVSHF¬ƮFDVGDPRGDOLGDGHRX
modalidades em causa.
3URYLV¢RSDUDSDUWLFLSD¦¢RQRVUHVXOWDGRVDWULEX¬GD
&RUUHVSRQGHDRVPRQWDQWHVDWULEX¬GRVDRVWRPDGRUHVGHVHJXURRXDRVEHQHƮFL ULRVGRVFRQWUDFWRVD
título de participação nos resultados, e que ainda não tenham sido distribuídos, nomeadamente mediante
LQFOXV¢RQDSURYLV¢RPDWHP WLFDGRVFRQWUDFWRV
t) Estimativas Contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas
$V 1,5)ŞV HVWDEHOHFHP XP FRQMXQWR GH WUDWDPHQWRV FRQWDELO¬VWLFRV TXH UHTXHUHP TXH D &RPLVV¢R
([HFXWLYD XWLOL]H MXOJDPHQWRV H ID¦D HVWLPDWLYDV QHFHVV ULDV GH IRUPD D GHFLGLU TXDO R WUDWDPHQWR
contabilístico mais adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na
DSOLFD¦¢RGRVSULQF¬SLRVFRQWDELO¬VWLFRVSHOR*UXSRV¢RDQDOLVDGRVQRVSDU JUDIRVVHJXLQWHVQRVHQWLGRGHPHOKRUDURHQWHQGLPHQWRGHFRPRDVXDDSOLFD¦¢RDIHFWDRVUHVXOWDGRVUHSRUWDGRVGR*UXSR
e a sua divulgação.
&RQVLGHUDQGRTXHHPDOJXPDVVLWXD¦´HVDVQRUPDVFRQWDELO¬VWLFDVSHUPLWHPXPWUDWDPHQWRFRQWDELO¬VWLFRDOWHUQDWLYRHPUHOD¦¢RDRDGRSWDGRSHOD&RPLVV¢R([HFXWLYDRVUHVXOWDGRVUHSRUWDGRVSHOR
*UXSRSRGHULDPVHUGLIHUHQWHVFDVRXPWUDWDPHQWRGLVWLQWRIRVVHHVFROKLGR$&RPLVV¢R([HFXWLYD
FRQVLGHUDTXHRVFULW¨ULRVDGRSWDGRVV¢RDSURSULDGRVHTXHDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVDSUHVHQWDPGHIRUPDDGHTXDGDDSRVL¦¢RƮQDQFHLUDGR*UXSRHGDVVXDVRSHUD¦´HVHPWRGRVRVDVSHFWRV
materialmente relevantes.
Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no
HQWHQGLPHQWRGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVHQ¢RW©PLQWHQ¦¢RGHVXJHULUTXHRXWUDVDOWHUQDWLYDVRX
estimativas possam ser mais apropriadas.
,PSDULGDGHGRVDFWLYRVƬQDQFHLURVGLVSRQÈYHLVSDUDYHQGD
2*UXSRGHWHUPLQDTXHH[LVWHLPSDULGDGHQRVVHXVDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDTXDQGR
H[LVWHXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGDRXGHYDORUVLJQLƮFDWLYRQRVHXMXVWRYDORU$GHWHUPLQD¦¢RGHXPD
GHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGDRXGHYDORUVLJQLƮFDWLYRUHTXHUMXOJDPHQWR1RMXOJDPHQWRHIHFWXDGRR*UXSR
DYDOLDHQWUHRXWURVIDFWRUHVDYRODWLOLGDGHQRUPDOGRVSUH¦RVGRVDFWLYRVƮQDQFHLURV'HDFRUGRFRPDV
SRO¬WLFDVGR*UXSRGHGHVYDORUL]D¦¢RQRMXVWRYDORUGHXPLQVWUXPHQWRGHFDSLWDO¨FRQVLGHUDGD
XPDGHVYDORUL]D¦¢RVLJQLƮFDWLYDHRSHU¬RGRGHDQR¨DVVXPLGRFRPRXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGD
do justo valor abaixo de custo de aquisição.
$GLFLRQDOPHQWHDVDYDOLD¦´HVV¢RREWLGDVDWUDY¨VGHSUH¦RVGHPHUFDGRRXGHPRGHORVGHDYDOLD¦¢R
os quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de
estimativas de justo valor.
Metodologias alternativas a utilização de diferentes pressupostos e estimativas poderiam resultar num
nível diferente de perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados
FRQVROLGDGRVGR*UXSR
Perdas por imparidade em créditos a clientes
2*UXSRHIHFWXDXPDUHYLV¢RSHUL²GLFDGDVXDFDUWHLUDGHFU¨GLWRGHIRUPDDDYDOLDUDH[LVW©QFLDGHSHUGDV
SRULPSDULGDGHFRQIRUPHUHIHULGRQDQRWDF 
2SURFHVVRGHDYDOLD¦¢RGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRGHIRUPDDGHWHUPLQDUVHXPDSHUGDSRULPSDULGDGHGHYHVHU
UHFRQKHFLGD¨VXMHLWRDGLYHUVDVHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV(VWHSURFHVVRLQFOXLIDFWRUHVFRPRDSUREDELOLGDGHGHLQFXPSULPHQWRDVQRWD¦´HVGHULVFRRYDORUGRVFRODWHUDLVDVVRFLDGRDFDGDRSHUD¦¢RDVWD[DV
GHUHFXSHUD¦¢RHDVHVWLPDWLYDVTXHUGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVTXHUGRPRPHQWRGRVHXUHFHELPHQWR
Metodologias alternativas, utilização de outros pressupostos e estimativas poderiam resultar em níveis
diferentes das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados consoOLGDGRVGR*UXSR
Entidades incluídas no perímetro de consolidação
3DUDGHWHUPLQD¦¢RGDVHQWLGDGHVDLQFOXLUQRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢RR*UXSRDYDOLDHPTXHPHGLGD
HVW H[SRVWRRXWHQKDGLUHLWRVYDULDELOLGDGHQRVUHWRUQRVSURYHQLHQWHVGRVHXHQYROYLPHQWRFRPHVVD
HQWLGDGHHSRVVDDSRGHUDUVHGRVPHVPRVDWUDY¨VGRSRGHUTXHGHW¨PVREUHHVVDHQWLGDGH FRQWUROR
GHIDFWR 
$GHFLV¢RGHTXHXPDHQWLGDGHWHPTXHVHUFRQVROLGDGDSHOR*UXSRUHTXHUDXWLOL]D¦¢RGHMXOJDPHQWR
SUHVVXSRVWRVHHVWLPDWLYDVSDUDGHWHUPLQDUHPTXHPHGLGDR*UXSRHVW H[SRVWRYDULDELOLGDGHGR
UHWRUQRHFDSDFLGDGHGHVHDSRGHUDUGRVPHVPRDWUDY¨VGRVHXSRGHU
2XWURVSUHVVXSRVWRVHHVWLPDWLYDVSRGHULDPOHYDUDTXHRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢RGR*UXSRIRVVH
diferente, com impacto directo nos resultados consolidados.
,PSRVWRVVREUHRVOXFURV
2*UXSRHQFRQWUDVHVXMHLWRDRSDJDPHQWRGHLPSRVWRVVREUHOXFURV3DUDGHWHUPLQDURPRQWDQWHJOREDO
GHLPSRVWRVVREUHRVOXFURVIRLQHFHVV ULRHIHFWXDUGHWHUPLQDGDVLQWHUSUHWD¦´HVHHVWLPDWLYDV([LVWHP
GLYHUVDVWUDQVDF¦´HVHF OFXORVSDUDRVTXDLVDGHWHUPLQD¦¢RGRVLPSRVWRVDSDJDU¨LQFHUWDGXUDQWHR
FLFORQRUPDOGHQHJ²FLRV
2XWUDVLQWHUSUHWD¦´HVHHVWLPDWLYDVSRGHULDPUHVXOWDUQXPQ¬YHOGLIHUHQWHGHLPSRVWRVVREUHRVOXFURV
correntes e diferidos, reconhecidos no período.
$$XWRULGDGH7ULEXW ULDGH0R¦DPELTXHWHPDSRVVLELOLGDGHGHUHYHURF OFXORGDPDW¨ULDFROHFW YHOHIHFWXDGRSHOR%DQFRHSHODVXDVXEVLGL ULDUHVLGHQWHGXUDQWHXPSHU¬RGRGHTXDWURRXVHLVDQRVQRFDVRGH
KDYHUSUHMX¬]RVUHSRUW YHLV'HVWDIRUPD¨SRVV¬YHOTXHKDMDFRUUHF¦´HVPDW¨ULDFROHFW YHOUHVXOWDQWHV
SULQFLSDOPHQWHGHGLIHUHQ¦DVQDLQWHUSUHWD¦¢RGDOHJLVOD¦¢RƮVFDOTXHSHODVXDSUREDELOLGDGHD&RPLVV¢R
([HFXWLYDFRQVLGHUDTXHQ¢RWHU¢RHIHLWRPDWHULDOPHQWHUHOHYDQWHDRQ¬YHOGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
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3HQVÐHVHRXWURVEHQHIÈFLRVDHPSUHJDGRV
$GHWHUPLQD¦¢RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSHORSDJDPHQWRGHSHQV´HVUHTXHUDXWLOL]D¦¢RGHSUHVVXSRVWRV
HHVWLPDWLYDVLQFOXLQGRDXWLOL]D¦¢RGHSURMHF¦´HVDFWXDULDLVUHQWDELOLGDGHHVWLPDGDGRVLQYHVWLPHQWRV
HRXWURVIDFWRUHVTXHSRGHPWHULPSDFWRQRVFXVWRVHQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRSODQRGHSHQV´HV

10.6 Outros resultados de exploração

Imparidade do Goodwill
2YDORUUHFXSHU YHOGRgoodwillUHJLVWDGRQRDFWLYRGR*UXSR¨UHYLVWRDQXDOPHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
da existência de sinais de imparidade.
3DUDRHIHLWRRYDORUGHEDODQ¦RGDHQWLGDGHGR*UXSRSDUDDVTXDLVVHHQFRQWUDUHFRQKHFLGRQRDFWLYRR
respectivo goodwill¨FRPSDUDGRFRPRVHXYDORUUHFXSHU YHOUHFRQKHFLGDXPDSHUGDSRULPSDULGDGHDVsociada ao goodwillTXDQGRRYDORUUHFXSHU YHOGDHQWLGDGHDVHUWHVWDGD¨LQIHULRUDRVHXYDORUGHEDODQ¦R
1DDXV©QFLDGHXPYDORUGHPHUFDGRGLVSRQ¬YHORPHVPR¨FDOFXODGRFRPEDVHHPW¨FQLFDVGHYDORUHV
GHVFRQWDGRVXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRTXHFRQVLGHUDRULVFRDVVRFLDGRXQLGDGHDVHUWHVWDGD$
GHWHUPLQD¦¢RGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVDGHVFRQWDUHGDWD[DGHGHVFRQWRDXWLOL]DUHQYROYHMXOJDPHQWR

2017

2016

5HQGLPHQWRVGHLP²YHLV









Prestação de serviços










5HHPEROVRGHGHVSHVDV
3U¨PLRVGHVHJXURV
Outros proveitos de exploração

Impostos
'RQDWLYRVHTXRWL]D¦´HV
Custos com sinistros

0=1 

2017

Banco
2016

2017









-XURVGHGHS²VLWRVHRXWUDVDSOLFD¦´HV









-XURVGHW¬WXORVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

















20.719.581

14.684.346

20.422.948

14.420.365

-XURVGHW¬WXORVGHWLGRVDW¨DPDWXULGDGH
Juros e custos equiparados



-XURVGHW¬WXORVHPLWLGRV





-

-













8.302.368

4.973.627

8.993.879

5.233.084

12.417.213

9.710.719

11.429.069

9.187.281

Outros custos e juros equiparados

0DUJHPƬQDQFHLUD













-

-





































-

-









1.134.976

713.428

111.353

103.420

703.383

955.955

234.387

161.736

2YDORUGHRXWURVSURYHLWRVGH([SORUD¦¢RHP'H]HPEURGHQR*UXSRLQFOXLRUHFRQKHFLPHQWRQR
FRQVROLGDGRGRVGHVYLRVDFWXDULDLVƮQDQFHLURVSRVLWLYRVQRYDORUGHPLOKDUHVGH0HWLFDLV 
PLOKDUHVGH0HWLFDLV 

10.7 Custos com pessoal

0=1 

Grupo

Banco

2017

2016

2017

2016









(QFDUJRVVRFLDLVREULJDW²ULRV









(QFDUJRVVRFLDLVIDFXOWDWLYRV









5HPXQHUD¦´HV

-XURVGHGHS²VLWRVHRXWURVUHFXUVRV

Outros custos









2.655.699

2.496.053

2.571.651

2.401.090

2Q¹PHURHIHFWLYRP¨GLRGHFRODERUDGRUHVHPVHUYL¦RQR*UXSRHQR%DQFRGLVWULEX¬GRSRUJUDQGHVFDWHJRULDVSURƮVVLRQDLV¨GHPRQVWUDGRFRPRVHVHJXH
Grupo

10.3 Rendimentos de instrumentos de capital

0=1 

Grupo

5HQGLPHQWRVGHLQYHVWLPHQWRVHPVXEVLGL ULDV
5HQGLPHQWRVGHW¬WXORVGLVSRQLYHLVSDUDYHQGD

Banco

2017

2016

2017

2016

-

-









-

-

1.355

1.806

360.103

286.935

$UXEULFD5HQGLPHQWRVGH,QYHVWLPHQWRVHPVXEVLGL ULDVFRUUHVSRQGHSDUDR%DQFRDGLYLGHQGRVUHFHELGRV
DVVRFLDGRVSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDGHWLGDQD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$HSDUDR*UXSR
DGLYLGHQGRVUHFHELGRVGHRXWUDVSDUWLFLSD¦´HVGHWLGDVSHOD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$

10.4 Resultados de serviços e comissões

0=1 

Grupo
2017

Banco

2017

2016

2017

Administração e Direcção









(VSHF¬ƮFDV7¨FQLFDV









2XWUDVIXQ¦´HV









2,348

2,526

2,207

2,374

$UXEULFDGHFXVWRVFRPSHVVRDOLQFOXLDLQGDRVFXVWRVDVVRFLDGRVVUHVSRQVDELOLGDGHVFRPSHQV´HVSDUD
R*UXSRHSDUD%DQFRQRH[HUF¬FLRƮQGRHPGH'H]HPEURGHQRPRQWDQWHGHPLOKDUHVGH
0HWLFDLVHGHPLOKDUHVGH0HWLFDLVUHVSHFWLYDPHQWH PLOKDUHVGH0HWLFDLVH
PLOKDUHVGH0HWLFDLV 

Banco
2016

2017

2016

10.8 Imparidade do crédito

0=1 

Grupo

3RUVHUYL¦RVEDQF ULRVSUHVWDGRV
&RPLVV´HVGDDFWLYLGDGHVHJXUDGRUD
2XWUDVFRPLVV´HV

2016

2YDORUWRWDOGDVUHPXQHUD¦´HVDWULEX¬GDVSHOR*UXSRHSHOR%DQFRDRV²UJ¢RVGH$GPLQLVWUD¦¢RH)LVFDOL]D¦¢RQRH[HUF¬FLRƮQGRHPGH'H]HPEURGHUHJLVWDGRQDUXEULFDGH5HPXQHUD¦´HVIRLGH
PLOKDUHVGH0HWLFDLVHPLOKDUHVGH0HWLFDLVUHVSHFWLYDPHQWH PLOKDUHVGH0HWLFDLV
HPLOKDUHVGH0HWLFDLV 

Serviços prestados
Por garantias prestadas

2016

2016

Juros e proveitos equiparados
-XURVGHFU¨GLWR

2017

Outros custos de exploração

Outros custos de exploração
Grupo

Banco

Outros proveitos de exploração

$OWHUD¦´HVDHVWHVSUHVVXSRVWRVSRGHULDPWHUXPLPSDFWRVLJQLƮFDWLYRQRVYDORUHVGHWHUPLQDGRV

0DUJHPƮQDQFHLUD

0=1 

Grupo





















-

-









2.567.205

2.483.337

2.531.407

2.452.724









Banco

2017

2016

2017

2016









&U¨GLWRFRQFHGLGRDFOLHQWHV
Dotação líquida do exercício
5HFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRHGHMXURVDEDWLGRVDR
activo

 

 

 

 

2.003.513

1.644.298

2.003.513

1.644.298

6HUYLÂRVUHFHELGRV
Por garantias recebidas
3RUVHUYL¦RVEDQF ULRVSUHVWDGRV









&RPLVV´HVGDDFWLYLGDGHVHJXUDGRUD





-

-

2XWUDVFRPLVV´HV









Resultados de serviços e comissões









2.180.358

2.129.471

2.255.660

2.177.900

5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV

0=1 

Grupo
2017

Banco
2016

2017

2016

2XWUDVRSHUD¦´HV

































3UHMXÈ]RVHPRSHUDÂÐHVƬQDQFHLUDV
2SHUD¦´HVFDPELDLV
2XWUDVRSHUD¦´HV

10.9 Outras provisões

0=1 

Grupo
2017

Banco
2016

2017

2016

3URYLV´HVSDUDULVFRVGHFU¨GLWRLQGLUHFWR
Dotação do exercício









5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

 

 

 

 

Dotação do exercício









5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

 

-

 

-

3URYLV´HVSDUDULVFRVEDQF ULRVJHUDLV

2XWUDVSURYLV´HVSDUDULVFRVHHQFDUJRV

/XFURVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV
2SHUD¦´HVFDPELDLV

$UXEULFD,PSDULGDGHGRFU¨GLWRUHJLVWDDHVWLPDWLYDGHSHUGDVLQFRUULGDVGDWDGHƮPGRH[HUF¬FLRGHWHUPLQDGDVGHDFRUGRFRPDDYDOLD¦¢RGDHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGHFRQIRUPHGHVFULWRQDQRWDF 

Dotação do exercício

-



-



406.521

90.262

34.711

774.842

1.749.068

781.354

1.518.186







Dotação do exercício





-

-





-

-









3URYLV´HVSDUDRXWURVDFWLYRV
Dotação do exercício

298.185



3URYLV´HVW¨FQLFDVGHVHJXURV

3URYLV´HVSDUDDFWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRV
para venda
Dotação do exercício
5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

 
(80.335)

-

 

-

348.675

(124.810)

(27.390)
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10.10 Impostos

0=1 

Grupo

Imposto corrente

Banco

2017

2016

2017

2016









Imposto diferido
















Activos Tangíveis
Total de custo do impostos
Reconciliação do custo efectivo do imposto
5HVXOWDGRDQWHVGHLPSRVWRV

8.064.736

6.977.737

7.186.890

6.229.917

Impostos correntes

2.622.362

2.300.704

2.299.805

2.014.295

Impacto das despesas não dedutíveis









Impacto de custos não dedutíveis









$MXVWDPHQWRVDRLPSRVWR

5HQGLPHQWRVLVHQWRVGHLPSRVWRRXQ¢R
WULEXW YHLV

 

 

 

 

Amortização do custo diferido

 

 

 

 

Impacto dos desvios actuariais



-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

%HQHI¬FLRVƮVFDLV
5HQGLPHQWRVGHW¬WXORVGH'¬YLGD3¹EOLFDWD[D
OLEHUDW²ULD
,PSRVWRWD[DOLEHUDW²ULDGHMXURVGD'¬YLGD
Pública









Custo de impostos

1.895.569

1.952.423

1.604.330

1.709.423

10.11 Resultado por acção

0=1

Grupo

5HVXOWDGRO¬TXLGR
1¹PHURGHDF¦´HV

Banco

2017

2016

2017

2016

















O quadro seguinte apresenta, por classes de incumprimento, a desagregação da imparidade para riscos de
FU¨GLWRH[LVWHQWHHPGH'H]HPEURGH

$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

0=1 

Grupo

Banco

2017

2016

2017

2016









-



-

-









$F¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWR
YDUL YHO









,PSDULGDGHGHDF¦´HVHRXWURVW¬WXORVGH
UHQGLPHQWRYDUL YHO

 

 

 

 

2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWR
Ʈ[R
De emissores públicos
De outros emissores

29.800.919

9.582.843

29.294.603

$UXEULFDGH$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD¨DQDOLVDGDFRPRVHVHJXH
$UXEULFDGH$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDFRUUHVSRQGHHVVHQFLDOPHQWHDW¬WXORVHPLWLGRVSHOR
(VWDGRGH0R¦DPELTXHGHVLJQDGDPHQWH%LOKHWHVGR7HVRXURH2EULJD¦´HVGR7HVRXUR
1¢RVHUHJLVWDUDPPRYLPHQWRVQDLPSDULGDGHDVVRFLDGDFDUWHLUDGHDFWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUD
venda.

$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨DPDWXULGDGH

0=1 

Grupo
Resultado por acção







8.877.880



Banco

2017

2016

2017

2016

2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHWLGRVDW¨D
maturidade

10.12 Aplicações em instituições de crédito

0=1 

Grupo

De emissores públicos

Banco

2017

2016

2017

2016

$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRQRSD¬V









$SOLFD¦´HVLQVWFU¨GLWRQRHVWUDQJHLUR









10.149.843

11.612.719

10.142.888

11.598.205









4.861.340

7.635.754

4.579.489

6.067.068

$UXEULFDGH$FWLYRV)LQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH¨FRPSRVWDHVVHQFLDOPHQWHSRU2EULJD¦´HVGR
7HVRXURHPLWLGRVSHORHVWDGR0R¦DPELFDQRFRPWD[DƮ[D

10.16 Investimentos em subsidiárias e associadas
10.13 Créditos a clientes
Grupo
2017

&U¨GLWRFRPJDUDQWLDVUHDLV

Banco
2016

2017

2016

























&U¨GLWRDRVHFWRUS¹EOLFR









&U¨GLWRHPORFD¦¢RƮQDQFHLUD









&U¨GLWRFRPRXWUDVJDUDQWLDV
&U¨GLWRVHPJDUDQWLDV

&U¨GLWRWRPDGRHPRSHUD¦´HVGHIDFWRULQJ

&U¨GLWRYHQFLGRPHQRVGHGLDV
&U¨GLWRYHQFLGRPDLVGHGLDV

,PSDULGDGHSDUDULVFRVGHFU¨GLWR









64.211.700

81.016.391

64.211.700

81.016.391

























(6.570.995)

(6.146.761)

(6.570.995)

(6.146.761)

61.413.093

78.283.110

61.413.093

78.283.110

0=1 

0=1 

Grupo

0=1 

Banco

2017

2016

2017

2016

-

-





-

-

416.148

356.148

6XEVLGL ULD
Seguradora Internacional de Moçambique, S.A

2LQYHVWLPHQWRQDVXEVLGL ULD6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$QRYDORUGHPLOKDUHV
GH0HWLFDLVFRUUHVSRQGHDRFXVWRGHDTXLVL¦¢RGDSDUWLFLSD¦¢RVRFLDO(PGH'H]HPEURGHRVFDSLWDLVSU²SULRVGDVXEVLGL ULDDVFHQGHPDPLOKDUHVGH0HWLFDLV HP'H]HPEUR
PLOKDUHVGH0HWLFDLV 
(PGH'H]HPEURGHDSHUFHQWDJHPGDSDUWLFLSD¦¢RGR%DQFRQDVXEVLGL ULD¨GHPRQVWUDGDFRPR
VHVHJXH
0=1

Subsidiária

Sede

Capital
Social

Actividade
Económica

% de
participação

Método de
consolidação

Seguradora Internacional de
Moçambique, S.A

Maputo



Seguros



,QWHJUDO

3DUDHIHLWRVGHUHSRUWHDR%DQFRGH0R¦DPELTXHHQRFXPSULPHQWRGR$YLVRQU*%0R%DQFRFRQVROLGDSHORP¨WRGRGH
(TXLYDO©QFLDSDWULPRQLDO

Classes de incumprimento
Mais de
1 ano

Total

Até 6 meses

De 6 meses a
1 ano

&U¨GLWRYHQFLGRFRPJDUDQWLD









Imparidade existente









&U¨GLWRYHQFLGRVHPJDUDQWLD









Imparidade existente









7RWDOGHFU¨GLWRYHQFLGR









7RWDOGDLPSDULGDGHSDUDFU¨GLWRYHQFLGR









$SDUWLFLSD¦¢RGR*UXSRQD6,0ś6HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXHVRIUHXDOWHUD¦¢RHPUHOD¦¢RDR
DQRDQWHULRUGHFRUUHQWHGDDTXLVL¦¢RHPGH-DQHLURGHSHOR*UXSRGHDF¦´HVUHSUHVHQWDWLYDV
GHGDSDUWLFLSD¦¢RGD7'0QD6,0QRYDORUJOREDOGHPLOK´HVGH0HWLFDLV
(PGH'H]HPEURGHDSHUFHQWDJHPGDSDUWLFLSD¦¢RGR*UXSRQDVDVVRFLDGDV¨GHPRQVWUDGDFRPR
VHVHJXH
0=1 

Associada

Constellation, S.A

7RWDOGDLPSDULGDGHSDUDFU¨GLWRYLQFHQGR
7RWDOGDLPSDULGDGHSDUDULVFRVGHFU¨GLWR




Beira Nave

Sede

Maputo
Beira

Capital
Social

Actividade
Económica

Participação
Efectiva (%)

Valor de
Balanço

2017

2016

2017

2016



*HVW¢R
,PRELOL ULD











(VWDOHLURV
navais









267.500

267.500
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10.17 Outros activos tangíveis

0=1 

Grupo

,P²YHLV

Grupo

2016

2017

2016

























(TXLSDPHQWR

2017

0 TXLQDV
(TXLSDPHQWRLQIRUP WLFR

























,QVWDOD¦´HVLQWHULRUHV
9LDWXUDV









(TXLSDPHQWRGHVHJXUDQ¦D









Outros activos tangíveis









Investimentos em curso









Amortizações e imparidade acumuladas

9.186.321

8.450.453

8.234.765

7.575.904

(3.507.788)

(3.096.381)

(3.234.780)

(2.854.742)

5.678.533

5.354.072

4.999.985

4.721.162

2016

Activos
,53&DUHFXSHUDU

Passivos

Activos

Passivos



-

-

-

-



527.595

-

17.319

926.042

,53&DSDJDU

0RELOL ULR

0=1 

Banco

2017

2EUDVHPHG¬ƮFLRVDUUHQGDGRV

10.19 Activos e Passivos por impostos correntes



-

Banco
2017

2016

Activos

,53&DUHFXSHUDU

Passivos

Activos

Passivos



-



-

-

-

-



354.783

-

17.319

910.578

,53&DSDJDU

10.20 Activos e passivos por impostos diferidos
2VPRYLPHQWRVGDUXEULFDGH2XWURVDFWLYRVWDQJ¬YHLVGXUDQWHRDQRGHSDUDR*UXSRHSDUDR%DQFR
V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHVHJXH

2VDFWLYRVHSDVVLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVIRUDPJHUDGRVSRUGLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVGDVHJXLQWHQDWXUH]D
0=1 

2VPRYLPHQWRVGDUXEULFDGH2XWURVDFWLYRVWDQJ¬YHLVGXUDQWHRDQRGHSDUDR%DQFRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHVHJXH

Grupo
2017

0=1 

Saldo em
Saldo em 31
Aquisições / Alienações /
01 Janeiro
Transferências Dezembro
Dotações
Abates
2017
2017

Custo
,P²YHLV
2EUDVHPHGLƮFLRVDUUHQGDGRV





-









-





Activos

Passivos

Activos
-





$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

-



-



Outros

-



-



2.349

21.930

10.892

19.046

,PSRVWRVGLIHULGRDFWLYRSDVVLYR

 

0RELOL ULR





 





0 TXLQDV





 

-



Passivos



Activos tangíveis

(TXLSDPHQWR

(TXLSDPHQWRLQIRUP WLFR

2016

 
Banco

2017

2016





 





,QVWDOD¦´HVLQWHULRUHV





 





9LDWXUDV





 

-



Activos tangíveis



-



-

(TXLSDPHQWRGHVHJXUDQ¦D











Activos por impostos diferidos



-



-











Outros activos tangíveis





-

 







 

-



,P²YHLV

 

 

-

-

 

2EUDVHPHGLƮFLRVDUUHQGDGRV

 

 

-

-

 

 

 



-

 

Imobilizado em curso

Activos

Passivos

Activos

Passivos

2PRYLPHQWRGRH[HUF¬FLRGDUXEULFDGHLPSRVWRVGLIHULGRVO¬TXLGRV¨RVHJXLQWH

Amortizações acumuladas

0=1 

(TXLSDPHQWR
0RELOL ULR
0 TXLQDV
(TXLSDPHQWRLQIRUP WLFR

 

 



-

 



 



-

 

,QVWDOD¦´HVLQWHULRUHV

 

 



-

 

9LDWXUDV

 

 



-

 

(TXLSDPHQWRGHVHJXUDQ¦D

 

 



-

 

 

 



-

 



 



-

 

4.721.162

275.742

3.081

-

4.999.985

Outros activos tangíveis
Valor líquido

Grupo
2017

Grupo

Banco

2017

2016

2017

2016









Activos intangíveis
'Software'





































-

-

Investimentos em curso
Amortizações acumuladas
Diferenças de consolidação e de reavaliação (Goodwill)
Seguradora Internacional de Moçambique, S.A





















Outros movimentos

 



-

-

 

 





10.21 Outros activos

0=1 

Grupo

Saldo em 01
Janeiro 2017

Aquisições /
Dotações

Alienações /
Transferências
Abates

Saldo em 31
Dezembro
2017

2017

2016

2017

2016















Despesas antecipadas









Saldos a receber da actividade Seguradora





-

-

Contas Diversas









3URYLV´HVUHVVHJXURFHGLGR
Imparidade para outros activos





-

-










1.936.935

Software
Imobilizado em curso





-





-

 










-

-



$PRUWL]D¦´HVDFXPXODGDV
Software
9DORUO¬TXLGR

 


 


-

-

-

-

 



2.883.230


1.357.099


1.289.717

10.22 Recursos de outras instituições de crédito

0=1 

Grupo

Banco
2016

2017

2016









-



-













Recursos do Banco de Moçambique
(PSU¨VWLPRVDP¨GLRORQJRSUD]R
'HS²VLWRVGH%DQFRV&HQWUDLV
Recursos de outras instituições de crédito no
país
'HS²VLWRVDRUGHP

Custo

Banco



2017

0=1 

2016





2V PRYLPHQWRV GD UXEULFD GH DFWLYRV LQWDQJ¬YHLV GXUDQWH R DQR GH  SDUD R %DQFR V¢R DQDOLVDGRV
FRPRVHVHJXH

2017

Saldo em 1 de Janeiro

Outros proveitos a receber
0=1 

2016

Dotação do exercício

Devedores

10.18 Goodwill e activos intangíveis

Banco

Recursos de outras instituições de crédito no
estrangeiro
'HS²VLWRVDRUGHP







(PSU¨VWLPRVDFXUWRSUD]R









(PSU¨VWLPRVDP¨GLRORQJRSUD]R









1.483.213

7.778.010

1.483.214

7.778.010
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10.23 Recursos de clientes

0=1 

Grupo

Banco

2017

2016

2017

2016

'HS²VLWRVRUGHP









'HS²VLWRVDSUD]R

















99.621.641

97.818.868

(103.223.308)

(100.686.608)

2XWURV5HFXUVRV

10.29. Garantias e outros compromissos
2VYDORUHVH[WUDSDWULPRQLDLVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHVHJXH
0=1 

Grupo
2016

2017

2016

























*DUDQWLDVUHDLV









Compromissos perante terceiros

































124.700

377.313

124.700

377.313

*DUDQWLDVSUHVWDGDV
*DUDQWLDVSHVVRDLV
*DUDQWLDVUHDLV

10.24. Títulos de dívida emitidos

0=1 

Grupo

Banco

2017

2016

2017

2016

-

-



-

-

-

1.042.167

-

2EULJD¦´HV%,0

*DUDQWLDVHDYDOHVUHFHELGRV
*DUDQWLDVSHVVRDLV

(PSU¨VWLPRVREULJDFLRQLVWDV

2SHUD¦´HVFDPELDLVYLVWD
Compras

0=1Ş

Descrição de
emissão

2EULJD¦´HV%,0


Data de
emissão

Data de
reembolso

 

Taxa de
juro %

Valor
nominal

Reembolsos

Valor de
Balanço 2017





ś



Banco

2017

9HQGDV
2SHUD¦´HVFDPELDLVDSUD]R
Compras
9HQGDV

7D[DFRUUHVSRQGHQWHWD[DGR0HUFDGR0RQHW ULR,QWHUEDQF ULRDUUHGRQGDGDSDUDGHSRQWRSHUFHQWXDODFUHVFLGDGHXPDPDUJHP
GH

10.30. Caixa e equivalentes de caixa
10.25 Provisões

0=1 

Grupo

Banco

0=1 

2017

2016

2017

2016

3URYLV´HVSDUDFU¨GLWRLQGLUHFWR









3URYLV´HVSDUDULVFRVEDQF ULRVJHUDLV









3URYLV´HVSDUDRXWURVULVFRVHHQFDUJRV













-

-

4.613.983

5.382.315

526.056

751.708

3URYLV´HVW¨FQLFDVGDDFWLYLGDGHVHJXUDGRUD

10.26 Outros passivos

Credores diversos
,9$DOLTXLGDU
Impostos retidos

Grupo

Disponibilidades em caixa
'LVSRQLELOLGDGHVHP,QVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRQR
país
'LVSRQLELOLGDGHVHP,QVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRQR
estrangeiro

Banco

2017

2016

2017

2016

























5.837.712

6.155.029

5.826.107

6.153.286

0=1 

Grupo

Fornecedores

3DUDƮQVGDGHPRQVWUD¦¢RGRVưX[RVGHFDL[DDOLQKD&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D¨DVVLPFRPSRVWD

Banco

2017

2016

2017

2016

































&RQWULEXL¦´HVSDUD6HJXUDQ¦D6RFLDO

-



-



Custos a pagar









Custos com pessoal a pagar









5HFHLWDVFRPSURYHLWRVGLIHULGRV









5HFXUVRVFRQVLJQDGRV









Outras exigibilidades









2.929.135

3.028.067

2.390.352

2.156.690

10.31. Outros Benefícios aos empregados
Benefícios pós emprego
2*UXSRFRQWULEXLSDUDRVHJXLQWHSODQRGHEHQHI¬FLRVGHƮQLGRVS²VHPSUHJR
2V&RODERUDGRUHVQRDFWLYRDGPLWLGRVDW¨GH'H]HPEURGHW©PGLUHLWRDXPDSHQV¢RUHPLGDQR
PRPHQWRHPTXHDWLQMDPRVDQRVQRFDVRGRVKRPHQVHQRFDVRGDVPXOKHUHVVHQGRFRQGL¦¢RREULJDW²ULDTXHR&RODERUDGRUM HVWHMDDEHQHƮFLDUGHSHQV¢RGHYHOKLFHDWULEX¬GDSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
6HJXUDQ¦D6RFLDO ,166 RXFDVRD&RPLVV¢R([HFXWLYDDVVLPRGHFLGD
2*UXSRGHWHUPLQRXTXHGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHDVFRQGL¦´HVGRSODQRGHEHQHI¬FLRVGHUHIRUPD
HGHDFRUGRFRPRQRUPDWLYRORFDORYDORUSUHVHQWHGRVUHHPEROVRVRXUHGX¦´HVGDVIXWXUDVFRQWULEXL¦´HVQ¢R¨LQIHULRUDRWRWDOGRMXVWRYDORUGRSODQRGHDFWLYRVGHGX]LGRGRYDORUSUHVHQWHGDVREULJD¦´HV
Adicionalmente existem responsabilidades com reformas e pensionistas associados a complementos de
UHIRUPDDWULEX¬GRVDWUDY¨VGHUHQGDVGHFRODERUDGRUHVTXHWUDQVLWDUDPGDVLQVWLWXL¦´HVDGTXLULGDVSHOR
*UXSRHP2EHQHI¬FLRGDUHQGD¨UHYHUV¬YHOHPLQGHSHQGHQWHPHQWHGRQ¹PHURGHEHQHƮFL ULRV

Financiamento
GDWDGHUHSRUWHRQ¹PHURGHSDUWLFLSDQWHVGR%DQFR¨FRPRVHJXH

10.27. Capital social
2&DSLWDOVRFLDOGR%DQFRQRPRQWDQWHGHPLOKDUHVGH0HWLFDLV¨UHSUHVHQWDGRSRU
DF¦´HVGHYDORUQRPLQDOGH0HWLFDLVFDGDHHQFRQWUDVHLQWHJUDOPHQWHVXEVFULWRHUHDOL]DGR
$HVWUXWXUDDFFLRQLVWDDGH'H]HPEURGHDSUHVHQWDVHFRPRVHVHJXH
2017
Nº Acções

%&3IULFD6*36

%
participação
capital

Activos
2016
Nº Acções

%
participação
capital









(VWDGRGH0R¦DPELTXH









INSS - Instituto Nacional de Segurança Social









(026((PSUHVD0R¦DPELFDQDGH6HJXURV
6$5/









FDC - Fundação para Desenvolvimento da
Comunidade
*HVWRUHV7¨FQLFRVH7UDEDOKDGRUHV *77V





0=1Ş

Número de participantes



5HIRUPDGRVHSHQVLRQLVWDV









100,00%

45.000.000

100,00%

2017

Outras reservas e resultados acumulados
5HVXOWDGRGRH[HUF¬FLR



509



2.021

2.105

0=1Ş

2017

2016

5HVSRQVDELOLGDGHVSRUEHQHI¬FLRVSURMHWDGRV
5HIRUPDGRVH3HQVLRQLVWDV

 

 

 

 

 

 





Activos





Desvios actuariais acumulados reconhecidos em outro rendimento integral

723.553

64.754

0=1 

Grupo

5HVHUYDOHJDO

1.512

'HDFRUGRFRPDSRO¬WLFDGHVFULWDQDQRWDR DVUHVSRQVDELOLGDGHVGR%DQFRSRUSHQV´HVGHUHIRUPDHRXWURVEHQHI¬FLRVHUHVSHFWLYDVFREHUWXUDVHPGH'H]HPEURV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHVHJXH

Pessoal no activo

10.28 Reservas e resultados acumulados

2016

5HVSRQVDELOLGDGHVHUHVSHFWLYDVFREHUWXUDV



45.000.000

2017

9DORUGRVDFWLYRV

Banco
2016

2017

2016

























23.949.109

18.777.779

21.814.864

16.995.939

(YROXÂ¾RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRUEHQHIÈFLRVSURMHFWDGRV
$HYROX¦¢RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRUEHQHI¬FLRVSURMHFWDGRV¨DQDOLVDGDFRPRVHVHJXH
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0=1Ş

2017
Pensões de
reforma

Saldo a 01 de Janeiro

Complemento
de reforma

1.028.677

1.195.639

2SU¨PLRGHDQWLJXLGDGH¨DWULEX¬GRDRVFRODERUDGRUHVGR*UXSRHGR%DQFRHPIXQ¦¢RGRVDQRVGHVHUYL¦RSUHVWDGRVVHQGRSDJRVXPGRLVHWU©VVDO ULRVTXDQGRDWLQJLGRVTXLQ]HYLQWHHWULQWDDQRVGHVHUYL¦R
respectivamente.

2016
Total

Total

2.224.316



Incluido no resultado do exercício
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
*DQKRV HSHUGDVDFWXDULDLV

-

62.200

62.200



79.037

94.032

173.069



(238.313)

(206.860)

(445.173)



Benfícios pagos

(89.733)

(112.875)

(202.608)



5HVSRQVDELOLGDGHVQRƮQDOGRH[HUF¬FLR

779.699

1.032.135

1.811.804

2.224.316

$HYROXÂ¾RGRYDORUGDVDSÎOLFHVTXHƬQDQFLDPR3ODQRGH%HQHIÈFLRVGR%DQFR
$HYROX¦¢RGRYDORUGDVDS²OLFHVTXHƮQDQFLDPR3ODQRGH%HQHI¬FLRVGR%DQFRSRGHVHUDQDOLVDGDFRPR
VHVHJXH
0=1Ş

Saldo a 01 de Janeiro
*DQKRVDFWXDULDLV
&RQWULEXL¦´HVGR0LOOHQQLXPELP
Benefícios pagos pelo Fundo
5HQGLPHQWRHVSHUDGR
Saldo a 31 de Dezembro

2017

2016





















2.534.739

2.333.933

$HYROX¦¢RGRVDFWLYRVUHVSRQVDELOLGDGHVO¬TXLGDVGR%DQFR¨DQDOLVDGDFRPRVHVHJXH
0=1Ş

2017

2016

 



*DQKRV HSHUGDVUHVSRQVDELOLGDGHV





*DQKRV HSHUGDV$FWLYRVGRSODQR

















(722.935)

(109.618)

Saldo a 01 de Janeiro

&RQWULEXL¦´HVGR*UXSR
$WULEXL¦´HVGREHQHƮFLRGRDQR
Custo do serviço corrente
&XVWR SURYHLWR GRVMXURVOLTXLGRVGRVDOGRGHFREHUWXUDGDV
responsabilidades

Outros Benefícios de longo prazo – prémio de antiguidade

2YDORUDFWXDOGRVSU¨PLRVGHDQWLJXLGDGH¨PHQVXDOL]DGRHPFDGDH[HUF¬FLRVHQGRDSURYLV¢RUHFRQKHFLGD
no Balanço por contrapartida de custos com o Pessoal, o qual inclui o custo dos serviços correntes, o custo
GRVMXURVHRVJDQKRVSHUGDVDFWXDULDLV
0=1 

Grupo

3U¨PLRVGHDQWLJXLGDGH

Banco

2017

2016

2017

2016

133.275

120.817

121.670

108.330

10.32. Demonstração dos resultados consolidados por segmentos operacionais
2UHODWRSRUVHJPHQWRVDSUHVHQWDGRVHJXHQRTXHUHVSHLWDDRVVHJPHQWRVGHQHJ²FLRHJHRJU ƮFRVR
GLVSRVWRQR,)56
2%DQFRGHVHQYROYHXPFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVEDQF ULDVHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVFRPHVSHFLDO©QIDVHQRV
QHJ²FLRVGD%DQFD&RPHUFLDOH6HJXURV

Caracterização dos Segmentos
$%DQFD&RPHUFLDOPDQWHYHVHFRPRQHJ²FLRGRPLQDQWHQDDFWLYLGDGHGR%DQFRWDQWRHPWHUPRVGHYRlume como ao nível de contribuição para os resultados.
2QHJ²FLRGD%DQFD&RPHUFLDORULHQWDGRSDUDRVVHJPHQWRVGD%DQFDGH5HWDOKRH&RUSRUDWHFHQWUDDVXD
actividade na satisfação das necessidades dos Clientes particulares e empresas.
$HVWUDW¨JLDGHDERUGDJHPGD%DQFDGH5HWDOKRHQFRQWUDVHGHOLQHDGDWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢RRVFOLHQWHV
que valorizam uma proposta de valor alicerçada na inovação e rapidez, designados Clientes mass market,
HRVFOLHQWHVFXMDHVSHFLƮFLGDGHGHLQWHUHVVHVGLPHQV¢RGRSDWULP²QLRƮQDQFHLURRXQ¬YHOGHUHQGLPHQWR
MXVWLƮFDPXPDSURSRVWDGHYDORUEDVHDGDQDLQRYD¦¢RHQDSHUVRQDOL]D¦¢RGHDWHQGLPHQWRDWUDY¨VGHXP
gestor de Cliente dedicado, designados Clientes prime.
1R¡PELWRGDHVWUDW¨JLDGHFURVVVHOOLQJD%DQFDGH5HWDOKRIXQFLRQDWDPE¨PFRPRFDQDOGHGLVWULEXL¦¢R
dos produtos e serviços da Seguradora.
O segmento Corporate, dirigido a entidades institucionais e a empresas cuja dimensão da sua actividade se
HQTXDGUDGHQWURGRVFULW¨ULRVGHVHOHF¦¢RHVWDEHOHFLGRVSDUDHVWHVHJPHQWRRIHUHFHXPDJDPDFRPSOHWD
GHSURGXWRVHVHUYL¦RVGHYDORUDFUHVFHQWDGRHDGDSWDGRVQHFHVVLGDGHVGRPHVPR
2VHJPHQWRŠ2XWURVšHQJOREDRXWURVVHJPHQWRVUHVLGXDLVTXHUHSUHVHQWDPLQGLYLGXDOPHQWHPHQRVGH
GRWRWDOGHSURYHLWRVGRUHVXOWDGRO¬TXLGRHGRVDFWLYRVGR*UXSR
2VUHSRUWHVXWLOL]DGRVSHODJHVW¢RW©PHVVHQFLDOPHQWHXPDEDVHFRQWDELO¬VWLFDVXSRUWDGDQDV1,5)ŞV

Saldo a 31 de Dezembro

$FWLYLGDGHGRVVHJPHQWRVGHQHJÎFLRHPGH'H]HPEURGH
Os elementos que constituem o valor da carteira de activos
Os elementos que constituem o valor da carteira de activos são constituídos pelos seguintes títulos (em
SHUFHQWDJHP 

$F¦´HVRUGLQ ULDV

2017

2016





2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[R





,P²YHLV





'HS²VLWRVD3UD]R





100%



2FXVWRUHFRQKHFLGRSHOR%DQFRQRH[HUF¬FLRFRPDDWULEXL¦¢RGHEHQHI¬FLRV¨DQDOLVDGRFRPRVHVHJXH

2VYDORUHVGDFRQWDGHH[SORUD¦¢RUHưHFWHPRSURFHVVRGHDIHFWD¦¢RGHUHVXOWDGRVFRPEDVHHPYDORUHV
P¨GLRVUHSRUWDGRVSRUFDGDVHJPHQWRGHQHJ²FLR
$FRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGD6HJXUDGRUDUHưHFWHRUHVXOWDGRLQGLYLGXDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGDSHUFHQWDJHP
GHSDUWLFLSD¦¢RGHWLGDSHOR%DQFR$FROXQDŠRXWURVšUHIHUHRVDMXVWDPHQWRVGHFRQVROLGD¦¢R
$LQIRUPD¦¢RVHJXLGDPHQWHDSUHVHQWDGDIRLSUHSDUDGDFRPEDVHQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV1,5)ŞV

Banca
Retalho

Corporate
Banking

Margem Financeira

3.405.529

8.023.540

6.863

12.417.213

5HVXOWDGRVGHVHUYL¦RVHFRPLVV´HV





 

-









1



31 de Dezembro de 2017

5HVXOWDGRVGHRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV
0=1Ş

Custo do serviço corrente
&XVWR SURYHLWR GRVMXURVO¬TXLGRQRVDOGRGDFREHUWXUDGDV
responsabilidades
Custo do exercício

2017

2016









53.762

54.180

2017

2016

+RPHQV





Mulheres





,GDGHQRUPDOGHUHIRUPD

&UHVFLPHQWRGDVSHQV´HV
Taxa de rendimento do fundo
Taxa de desconto
7 EXDGHPRUWDOLGDGH

















PF 60/64

3)











6.229.914

8.830.659

1.008.359

8.219

16.077.151

Custos com pessoal







 



Outros gastos administrativos







 













3.265.641

2.729.339

371.813

(277.554)

6.089.239





-

-



Amortização do exercício

,PSDULGDGHGHFU¨GLWR
2XWUDVSURYLV´HV
5HVXOWDGRVDQWHVGHLPSRVWRV

31 de Dezembro de 2017

Crédito a Clientes

$DQ OLVHGHVHQVLELOLGDGHYDULD¦¢RGHSUHVVXSRVWRVQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQR,$6¨DVHJXLQWH

Depósitos de Clientes

0=1Ş

Taxa de desconto
&UHVFLPHQWRIXWXURGRVDO ULR
&UHVFLPHQWRIXWXURGRIXQGRGHSHQV´HV

























169.944

-150.288

206.201

-180.342

 



-

 

4.758.442

592.070

285.773

8.064.734











-

-

-















Banca
Retalho

Corporate
Banking

17.515.597

43.897.496

-

-

61.413.093

64.318.380

35.303.260

-

-

99.621.641

Seguros

Total
consolidado

Outros

Activo

$GH'H]HPEURGHDGXUD¦¢RP¨GLDSRQGHUDGDGDVUHVSRQVDELOLGDGHV¨GHDQRV DQRV 

2016

 
2.428.449

Interesse que não controlam
Resultado do Exercício Atribuível
aos Accionistas

Passivo

2017

981.281

Total de proveitos operacionais

Impostos

Crescimento salarial

Total
consolidado

Outros

Outros resultados de exploração

Total de custos operacionais

2%DQFRXWLOL]RXRVVHJXLQWHVSUHVVXSRVWRVDFWXDULDLVGDWDGHIHFKRSDUDRF OFXORGDVUHVSRQVDELOLGDGHV
FRPSHQV´HV H[SUHVVRVHPSHUFHQWDJHP 

Seguros

10.33. Gestão de risco
2*UXSRHVW VXMHLWRDULVFRVGHGLYHUVDRUGHPQR¡PELWRGRGHVHQYROYLPHQWRGDVXDDFWLYLGDGH$JHVW¢R
GRVULVFRV¨HIHFWXDGDGHIRUPDFHQWUDOL]DGDSHOR0LOOHQQLXPEFSHPFRRUGHQD¦¢RFRPRVGHSDUWDPHQWRV
ORFDLVHDWHQGHQGRDRVULVFRVHVSHF¬ƮFRVGHFDGDQHJ²FLRHPFDGDUHJL¢R
A política de gestão de risco do Millennium bim visa a manutenção, em permanência, de uma adequada reOD¦¢RHQWUHRVVHXVFDSLWDLVSU²SULRVHDDFWLYLGDGHGHVHQYROYLGDDVVLPFRPRDFRUUHVSRQGHQWHDYDOLD¦¢R
GRSHUƮOGHULVFRUHWRUQRSRUOLQKDGHQHJ²FLR

Savana 27-04-2018
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1HVWH¡PELWRDSUHVHQWDVHDVHJXLURVSULQFLSDLVWLSRVGHULVFRVśGHFU¨GLWRGHPHUFDGRGHOLTXLGH]H
RSHUDFLRQDOśQXPDSHUVSHFWLYDHVWULWDPHQWHFRQWDELO¬VWLFDDTXHVHHQFRQWUDVXMHLWDDDFWLYLGDGHGR%DQFRHGR*UXSR

Principais Tipos de Risco
&U¨GLWRś2ULVFRGHFU¨GLWRHQFRQWUDVHDVVRFLDGRDRJUDXGHLQFHUWH]DGRVUHWRUQRVHVSHUDGRVSRULQFDSDFLGDGHTXHUGRWRPDGRUGRHPSU¨VWLPR HGRVHXJDUDQWHVHH[LVWLU TXHUGRHPLVVRUGHXPW¬WXORRXGD
FRQWUDSDUWHGHXPFRQWUDWRHPFXPSULUFRPDVVXDVREULJD¦´HVHQTXDQWRPXWX ULRGR%DQFR
0HUFDGRś2FRQFHLWRGHULVFRGHPHUFDGRUHưHFWHDSHUGDSRWHQFLDOTXHSRGHVHUUHJLVWDGDSRUXPDGHWHUPLQDGDFDUWHLUDHPUHVXOWDGRGHDOWHUD¦´HVGHWD[DV GHMXURHGHF¡PELR HRXGRVSUH¦RVGRVGLIHUHQWHV
LQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVTXHDFRPS´HPFRQVLGHUDQGRTXHUDVFRUUHOD¦´HVH[LVWHQWHVHQWUHHVVHVLQVWUXmentos, quer as volatilidades dos respectivos preços.
/LTXLGH]ś2ULVFRGHOLTXLGH]UHưHFWHDLQFDSDFLGDGHGR%DQFRFXPSULUFRPDVVXDVREULJD¦´HVQRPRPHQWR
GRUHVSHFWLYRYHQFLPHQWRVHPLQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLƮFDWLYDVGHFRUUHQWHVGHXPDGHJUDGD¦¢RGDVFRQGL¦´HVGHƮQDQFLDPHQWR ULVFRGHƮQDQFLDPHQWR HRXGHYHQGDGRVVHXVDFWLYRVSRUYDORUHVLQIHULRUHVDRV
YDORUHVGHPHUFDGR ULVFRGHOLTXLGH]GHPHUFDGR 
2SHUDFLRQDOś2ULVFRRSHUDFLRQDO¨GHƮQLGRFRPRVHQGRDSHUGDSRWHQFLDOUHVXOWDQWHGHIDOKDVRXLQDGHTXD¦´HVQRVSURFHVVRVLQWHUQRVQDVSHVVRDVRXQRVVLVWHPDVRXDLQGDDVSHUGDVSRWHQFLDLVUHVXOWDQWHVGH
eventos externos.

Risco de Mercado
2VULVFRVGHPHUFDGRSRGHPVHUFODVVLƮFDGRVHPGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVFRPRRULVFRGHWD[DGHMXURVULVFR
FDPELDOULVFRGHSUH¦RGHFRPPRGLWLHVHSUH¦RGHDF¦´HV&DGDPRGDOLGDGHUHSUHVHQWDRULVFRGHRFRUUHUHP
SHUGDVHPIXQ¦¢RGHRVFLOD¦´HVQDYDULD¦¢RHPVXDUHVSHFWLYDYDUL YHO

Risco de Taxa de Juro
2ULVFRGHWD[DGHMXURUHIHUHVHDRULVFRGHSHUGDVHPIXQ¦¢RGHRVFLOD¦´HVREVHUYDGDVQDVWD[DVGHMXUR
,QFRUUHUHPULVFRGHWD[DGHMXUR¨XPDVLWXD¦¢RQDWXUDOGDDFWLYLGDGHEDQF ULD

Risco de Exposição Cambial
2ULVFRFDPELDOUHIHUHVHSRVVLELOLGDGHGHSHUGDVHPGHFRUU©QFLDGHRVFLOD¦´HVQDVWD[DVGHF¡PELRRX
VHMDFRQVLVWHQRULVFRTXHGHFRUUHGHTXHRYDORUGHXPLQVWUXPHQWRƮQDQFHLURưXWXHGHYLGRDPXGDQ¦DV
QDWD[DGHF¡PELR
2%DQFRQRTXHVHUHIHUHDRVULVFRVGHWD[DGHMXURHGHF¡PELRXWLOL]DPRGHORVLQWHUQRVSDUDRDFRPSDQKDPHQWRHPRQLWRUL]D¦¢RGHVWHVULVFRVQRPHDGDPHQWH

L s$Q¼OLVHGHVHQVLELOLGDGHH*DSV 'LIHUHQFLDOGHWD[DGHMXUR 
Para a mensuração do risco de taxa de juro (sendo os gaps constituídos por prazos residuais de repricing dos
FRQWUDWRVYLYRV FRQIRUPHGHPRQVWUDPRVTXDGURVDEDL[R
0=1Ş

Banco
31 de Dezembro de 2017

Entre 1 e 3
meses

Até 1 mês

Entre 3 meses
e 1 ano

Entre 1 e 3
anos

Superior a 3
anos

Sem risco de
taxa de juro

Total

Activo
Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique



-

-

-

-

-

'LVSRQLELOLGDGHVHPRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR



-

-

-

-

-



$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR







-

-





&U¨GLWRVDFOLHQWHV
$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD























-

-





$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

-

-





-





Outros activos

-

-

-

-

-





Total do activo















Passivo
'HS²VLWRVGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR























-





Títulos de dívida emitidos

-



-

-

-





Outros passivos

-

-

-

-

-





'HS²VLWRVGHFOLHQWHV

Total do passivo















7RWDOGRSDVVLYRHGRVFDSLWDLVSU²SULRV



























-

 









-

-

*DSVGHULVFRGHWD[DGHMXUR
*DSDFXPXODGRGHULVFRGHWD[DGHMXUR
31 de Dezembro de 2016

Entre 1 e 3
meses

Até 1 mês

Entre 3 meses
e 1 ano

Entre 1 e 3
anos

Superior a 3
anos

Sem risco de
taxa de juro

Total

Total do activo















7RWDOGRSDVVLYRHGRVFDSLWDLVSU²SULRV















*DSVGHULVFRGHWD[DGHMXUR

 



 





 

*DSDFXPXODGRGHULVFRGHWD[DGHMXUR

 



 





-

LL $Q¼OLVHGHVHQVLELOLGDGHDR5LVFRGH7D[DGH-XURQDFDUWHLUDEDQF¼ULD

MZN’ 000

2ULVFRGHWD[DGHMXUR¨HQWHQGLGRFRPRDSRVVLELOLGDGHGHRFRUU©QFLDGHSHUGDVƮQDQFHLUDVUHVXOWDQWHVGH
PRYLPHQWRVDGYHUVRVGHWD[DVGHMXURGRPHUFDGRSRUYLDGHXPDUHGX¦¢RGHUHVXOWDGRVHRXSRUYLDGHXPD
redução do valor dos activos. A relação entre os resultados e as taxas de juro surge dos desfasamentos de
PDWXULGDGHVRXGHSUD]RVGHUHƮ[D¦¢RGDVWD[DVGHMXURGDDXV©QFLDGHFRUUHOD¦¢RSHUIHLWDHQWUHDVWD[DVGH
MXURGDVRSHUD¦´HVDFWLYDVHSDVVLYDVQRVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVHRXGDH[LVW©QFLDGHRS¦´HVHPEXWLGDV
QDVSRVL¦´HVGHDFWLYRVSDVVLYRVHH[WUDSDWULPRQLDLV
2ULVFRGHWD[DGHMXURRULJLQDGRQDFDUWHLUDGHFU¨GLWR¨PRQLWRUL]DGRVHPHVWUDOPHQWHDWUDY¨VGHXPSURFHVVRGHDQ OLVHGHVHQVLELOLGDGHGHULVFRSDUDRXQLYHUVRGHRSHUD¦´HVTXHLQWHJUDPR%DQFRFRPRREMHFWLYRGHDYDOLDUDH[SRVL¦¢RGR%DQFRDHVWHULVFRHLQIHULUTXDQWRVXDFDSDFLGDGHGHDEVRUYHUYDULD¦´HV
DGYHUVDVQDVUHIHULGDVWD[DV$VPHGL¦´HVGRVUHVSHFWLYRVJDSVGHWD[DGHMXURV¢RHIHFWXDGDVWDQWRSDUDD
FDUWHLUDJOREDOFRPRSDUDDFDUWHLUDHP'²ODU
$VYDULD¦´HVGDVWD[DVGHMXURW©PHIHLWRDRQ¬YHOGDPDUJHPILQDQFHLUDGR%DQFRDIHFWDQGRRYDORU
HFRQ²PLFRGDPHVPD2VIDFWRUHVGHULVFRDGY©PGRPLVPDWFKGHUHSULFLQJGDVSRVL¦´HVGDFDUWHLUD ULVFRGHUHSULFLQJ HGRULVFRGRQ¬YHOGDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGR,PSRUWDUHIHULUTXHHPERUD
FRP PHQRU LPSDFWR H[LVWH R ULVFR GHYDULD¦´HV GHVLJXDLV HP GLIHUHQWHV LQGH[DQWHV FRP R PHVPR
prazo de repricing.

LLL s5LVFRFDPELDO
DYDOLDGRDWUDY¨VGDPHGLGDGRVLQGLFDGRUHVGHƮQLGRVQRQRUPDWLYRGH¡PELWRSUXGHQFLDOGR%DQFRGH
0R¦DPELTXHFXMDDQ OLVH¨HIHFWXDGDFRPUHFXUVRDLQGLFDGRUHVFRPR

ť

3RVL¦¢R&DPELDO/¬TXLGDSRU'LYLVD 1HWRSHQSRVLWLRQ 5HFROKLGDDRQ¬YHOGRVLVWHPDLQIRUP WLFRGR
%DQFRSHOR5LVN2ƱFHHYDOLGDGDSHOD'LUHF¦¢RGH&RQWDELOLGDGHHSHOD'LUHF¦¢R)LQDQFHLUDUHSRUWDQGR-se ao último dia de cada mês.

ť

,QGLFDGRUGH6HQVLELOLGDGHFDOFXODGRDWUDY¨VGDVLPXOD¦¢RGRLPSDFWRQRVUHVXOWDGRVGR%DQFRGH
XPDKLSRW¨WLFDYDULD¦¢RGHQDVWD[DVGHF¡PELRGHYDORULPHWULD

$H[SRVL¦¢RGR*UXSRHGR%DQFRDRULVFRFDPELDODSUHVHQWDVHQRVVHJXLQWHVTXDGURV

Banco
2017
Dólares
americanos
Activo
Caixa e
disponibilidades no
Banco de Moçambique
Disponibilidades em
RXWUDV,QVWLWXL¦´HVGH
&U¨GLWR
$SOLFD¦´HVHP
,QVWLWXL¦´HVGH&U¨GLWR
&U¨GLWRD&OLHQWHV
$FWLYRVƮQDQFHLURV
disponíveis para venda
Outros activos
Passivo
5HFXUVRVGHRXWUDV
,QVWLWXL¦´HVGH&U¨GLWR
5HFXUVRVGH&OLHQWHV
3URYLV´HV
Outros passivos
326,2*/2%$/
23(5$&,21$/

Outras
moedas
estrangeiras

2016

Total

Dólares
americanos

Outras
moedas
estrangeiras

Total
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 16/37)
2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVUHODWLYRVH[SRVL¦¢RGRULVFRFDPELDOHYLGHQFLDPTXHDPRHGDHVWUDQJHLUDSUHGRPLQDQWHQREDODQ¦RGR*UXSRHGR%DQFR¨R'²ODU$PHULFDQR
2VUHVXOWDGRVHYLGHQFLDPTXHR*UXSRHR%DQFRHQTXDGUDPVHGHQWURGRVOLPLWHVGHWROHU¡QFLDDRULVFR
FDPELDOGHƮQLGRVQR¡PELWRGDVQRUPDVSUXGHQFLDLVHVWDEHOHFLGDVSHOR%DQFRGH0R¦DPELTXHTXHUSRU
moeda, quer na globalidade das moedas.
$H[SRVL¦¢RDRULVFRFDPELDO¨JHULGDGLDULDPHQWHFRPUHFXUVRDOLPLWHVGHH[SRVL¦¢RSRUPRHGDHDJUHJDGRVFRPEDVHQRVLQGLFDGRUHVSUXGHQFLDLVƮ[DGRVSHOR%DQFRGH0R¦DPELTXH7DQWRDVSRVL¦´HVSRUPRHGDFRPRDVSRVL¦´HVJOREDLVDGH'H]HPEURGHHQFRQWUDYDPVHGHQWURGRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRV
pelo Banco de Moçambique.

Risco de Liquidez
2VTXDGURVVHJXLQWHVDQDOLVDPRVDFWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVHH[WUDSDWULPRQLDLVGR%DQFRHGR*UXSR
por grupos relevantes de maturidade, sendo os montantes compostos pelo valor de activos, passivos e extrapatrimoniais tendo em conta a maturidade contratual residual.
3DUDRVGHS²VLWRVRUGHP¨ƮUPHFRQYLF¦¢RGD$GPLQLVWUD¦¢RTXHDVPDWXULGDGHVFRQWUDWXDLVQ¢RUHSUHVHQWDPGHIRUPDDSURSULDGDRSHU¬RGRGHSHUPDQ©QFLDGHVVHVGHS²VLWRVQR%DQFR
'HVWDIRUPDFRUULJLQGRDPDWXULGDGHFRQWUDWXDO DW¨P©V SHODPDWXULGDGHKLVW²ULFDGRVFRUHGHSRVLWV
DVVRFLDGRVRJDSGHOLTXLGH]GR%DQFR¨FRQIRUPHRUHIHULGRQRFDS¬WXORGD3RO¬WLFDH*HVW¢RGH5LVFRQD
SDUWHLQLFLDOGHVWHUHODW²ULR
0=1Ş

Banco
31 de Dezembro de 2017

Entre 1 e 3
meses

Até 1 mês

Entre 3 meses
e 1 ano

Entre 1 e 3
anos

Superior a 3
anos

Total

Activo
Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique



-

-

-

-



'LVSRQLELOLGDGHVHPRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR



-

-

-

-



$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR







-

-



&U¨GLWRVDFOLHQWHV



















-





-







-



30.586.847

5.961.526

40.973.348

14.759.042

35.721.068

128.001.831

$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
Total do activo
Passivo
5HFXUVRVGHRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
5HFXUVRVGHFOLHQWHV





















-



-

-



-





65.547.915

13.230.215

25.375.973

460.448

1.134.136

105.748.687

Títulos de dívida emitidos
Total do passivo
Gaps de Liquidez

(34.961.068)

( 7.268.689)

15.597.375

14.298.594

34.586.932

22.253.144

Gap acumulado de Liquidez

(34.961.068)

(42.229.757)

(26.632.382)

(12.333.788)

22.253.144

-

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

31 de Dezembro de 2016

Entre 3 meses
e 1 ano

Entre 1 e 3
anos

Superior a 3
anos

Total

Total do activo













Total do passivo













*DSVGH/LTXLGH]

 

 

 







*DSDFXPXODGRGH/LTXLGH]

 

 

 

 



-

Risco Operacional
2%DQFRWHPDGRSWDGRSULQF¬SLRVHSU WLFDVTXHJDUDQWHPXPDHƮFLHQWHJHVW¢RGRULVFRRSHUDFLRQDOQRPHDGDPHQWHDWUDY¨VGDGHƮQL¦¢RHGRFXPHQWD¦¢RGHVVHVSULQF¬SLRVHGDLPSOHPHQWD¦¢RGRVUHVSHFWLYRVPHFDQLVPRV
GHFRQWURORGHTXHV¢RH[HPSORVDVHJUHJD¦¢RGHIXQ¦´HVDVOLQKDVGHUHVSRQVDELOLGDGHHUHVSHFWLYDVDXWRUL]D¦´HVRVOLPLWHVGHWROHU¡QFLDHH[SRVL¦´HVDRVULVFRVRF²GLJRGHRQWRO²JLFRHGHFRQGXWDRVLQGLFDGRUHVśFKDYH
GHULVFRRVFRQWURORVGHDFHVVRVI¬VLFRVHO²JLFRVDVDFWLYLGDGHVGHUHFRQFLOLD¦¢RRVUHODW²ULRVGHH[FHS¦¢RD
FRQWUDWD¦¢RGHVHJXURVRSODQHDPHQWRGHFRQWLQJ©QFLDVDIRUPD¦¢RLQWHUQDVREUHSURFHVVRVSURGXWRVHVLVtemas, entre outras medidas.

10.34. Solvabilidade
2V IXQGRV SU²SULRV GR %DQFR ,QWHUQDFLRQDO GH 0R¦DPELTXH V¢R DSXUDGRV GH DFRUGR FRP DV QRUPDV
UHJXODPHQWDUHV DSOLF YHLV QRPHDGDPHQWH FRP R GLVSRVWR QR $YLVR Q| *%0 GR %DQFR GH
0R¦DPELTXH2VIXQGRVSU²SULRVWRWDLVUHVXOWDPGDVRPDGRVIXQGRVSU²SULRVGH%DVH 7LHU FRPRVIXQGRVSU²SULRVFRPSOHPHQWDUHV 7LHU HGDVXEWUDF¦¢RGDFRPSRQHQWHUHOHYDGDQRDJUHJDGR'HGX¦´HV

Divulgação de Capital
0=1Ş

2017



4.500.000



16.066.801



(245.037)

 

)81'263535,26'(%$6(
Tier 1 Capital
Capital realizado
5HVHUYDVHUHVXOWDGRVUHWLGRV
Activos Intangíveis
,QVXƮFL©QFLDGHSURYLV´HV

(6.350.691)



Tier 1 Capital total

13.971.073



(265.942)

 

7LHU&DSLWDOWRWDO

(265.942)

 

'HGX¦¢RDRVIXQGRVSU²SULRVWRWDLV

5.180.967



)XQGRVSU²SULRVHOHJ¬YHLV

8.524.163



45.100.921



7LHU&DSLWDO
Outros

Activos ponderados pelo risco
No balanço
Fora de balanço

2.649.133



5LVFRRSHUDFLRQDO

1.585.297



5LVFRGHPHUFDGR

516.796



5 FLRGHDGHTXD¦¢RGHIXQGRVSU²SULRVGHEDVH 7LHU

28,0%



5 FLRGHDGHTXD¦¢RGHIXQGRVSU²SULRV 7LHU

-0,5%



5 FLRGH6ROYDELOLGDGH

17,1%
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RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 17/37)
10.35. Concentração de risco
$FRQFHQWUD¦¢RGHDFWLYRVƮQDQFHLURVFRPULVFRGHFU¨GLWRSRUVHFWRUQR*UXSRHQR%DQFR¨DVHJXLQWH
Banco

Sector

Disponibilidades em
instituições
de crédito

Sector Público
,QVWLWXL¦´HV)LQDQFHLUDV
Agricultura e silvicultura
Indústrias extractivas
Alimentação, beb.e tabaco
Têxteis
3DSHODUWHVJU IHHGLWRUDV
4X¬PLFDV
0 TXLQDVHHTXLSDPHQWRV
(OHFWULFLGDGH JXDHJ V
Construção
&RP¨UFLR
5HVWDXUDQWHVHKRW¨LV
7UDQVSRUWHVHFRPXQLFD¦´HV
Serviços
&U¨GLWRDRFRQVXPR
&U¨GLWRKDELWD¦¢R
Outras actividades




Aplicações
em instituições de
crédito

Crédito a
Clientes























Activos
ƮQDQFHLURV
disponíveis
para venda

Investimentos detidos
até a maturidade









Investimentos em
subsidiárias



2017
Outros
activos



Total




















2016





















Total









































10.36. Normas emitidas mas ainda não adoptadas

ť

8PQ¹PHURGHQRYDVQRUPDVHDOWHUD¦´HVGHQRUPDVV¢RHIHFWLYDVSDUDSHU¬RGRVFRPLQ¬FLRDS²VGH-DQHLUR
GHHDVXDDSOLFD¦¢RDQWHFLSDGD¨SHUPLWLGD2%DQFRQ¢RDQWHFLSRXDDGRS¦¢RGDVVHJXLQWHVQRYDV
QRUPDVRXDOWHUD¦´HVQDSUHSDUD¦¢RGHVWDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV

Plano de conversão: IRLSUHSDUDGRGHIRUPDWUDQVYHUVDODR*UXSRXPSODQRGHWDOKDGRGHFRQYHUV¢R
incluindo um plano de acção para os sistemas de IT.

ť

Implementação:1R¡PELWRGRSURFHVVRGHLPSOHPHQWD¦¢RGD,)56QR%DQFRQDFRPSRQHQWHGH
LPSDULGDGHQXPDSULPHLUDIDVHRSURFHVVRGHF OFXORDRQ¬YHOGD$Q OLVH,QGLYLGXDOFRQWLQXDU DVHU
IHLWRFRPR¨IHLWRDFWXDOPHQWHFRPEDVHQR$SOLFDWLYRDFWXDOPHQWHHPXVRQR%DQFRSDUDR& OFXOR
GD ,PSDULGDGH GR &U¨GLWR 5HODWLYDPHQWH DR F OFXOR GD ,PSDULGDGH &ROHFWLYD IRL WUDQVLWRULDPHQWH
GHVHQYROYLGDXPDVROX¦¢RWUDQVYHUVDODR*UXSR0LOOHQQLXP 6$6 TXHSDVVDU DSURFHVVDURUHIHULGR
F OFXOR2VUHVXOWDGRVGHVVHF OFXORVHU¢RGHSRLVUHSRUWDGRVD'LUHF¦¢RGD&RQWDELOLGDGHGR%DQFR
SDUDDVFRQWDELOL]D¦´HVUHTXHULGDV

$W¨GDWDGHDXWRUL]D¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGRH[HUF¬FLRƮQGRHPGH'H]HPEURGHDV
VHJXLQWHV1RUPDVH,QWHUSUHWD¦´HVIRUDPHPLWLGDVPDVQ¢RWLQKDPVLGRDLQGDDGRSWDGDV

NIRF 15 Rédito de contractos com clientes
(VWDQRUPDVXEVWLWXLD1,&&RQWUDFWRVGH&RQVWUX¦¢R1,&5¨GLWR,)5,&3URJUDPDVGH)LGHOL]D¦¢R
GH&OLHQWHV,)5,&$FRUGRVSDUD&RQVWUX¦¢RGH,P²YHLV,)5,&7UDQVIHU©QFLDGH$FWLYRVSDUD&OLHQWHVH
6,&5¨GLWRś7UDQVDF¦´HVGH7URFD(QYROYHQGR6HUYL¦RVGH3XEOLFLGDGH
$QRUPDFRQW¨PXPPRGHOR¹QLFRTXHVHDSOLFDDFRQWUDWRFRPFOLHQWHVHGXDVDERUGDJHQVSDUDUHFRQKHFLPHQWRGRU¨GLWRQXPPRPHQWRRXDRORQJRGRWHPSR2PRGHORDSUHVHQWDXPFRQWUDWRGHDQ OLVHGH
WUDQVDF¦´HVFRPEDVHHPFLQFRHWDSDVSDUDGHWHUPLQDUTXDQWRHTXDQGRRU¨GLWR¨UHFRQKHFLGR
(VWDQRYDQRUPDWHU SURYDYHOPHQWHXPLPSDFWRVLJQLƮFDWLYRVREUHR%DQFRTXHLU LQFOXLUXPDSRVV¬YHO
PXGDQ¦DQRWHPSRGHTXDQGRRU¨GLWRHRYDORUGRU¨GLWR¨UHFRQKHFLGR2%DQFRHVW DFWXDOPHQWHQRSURcesso de execução de uma avaliação.
$QRUPD¨HIHFWLYDSDUDSHU¬RGRVDQXDLVFRPLQ¬FLRHPRXDS²VGH-DQHLURGHFRPDGRS¦¢RDQWHcipada permitida.

NIRF 9 Instrumentos Financeiros
$,)56ś,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVHQWUDHPYLJRUSDUDRVSHU¬RGRVTXHVHLQLFLHPHPRXDS²VGH-DQHLURGH$,)56LU VXEVWLWXLUD,$6ś,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUD¦¢R
HLU HVWDEHOHFHUQRYDVUHJUDVSDUDDFRQWDELOL]D¦¢RGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVDSUHVHQWDQGRVLJQLƮFDWLYDVDOWHUD¦´HVVREUHWXGRQRTXHUHVSHLWDDRVUHTXLVLWRVGHLPSDULGDGH3RUHVWDUD]¢R¨XPDQRUPD
que tem sido sujeita a um detalhado e complexo processo de implementação que tem envolvido todos
RVVWDNHKROGHUVFKDYHGHIRUPDDFRPSUHHQGHURVLPSDFWRVHDVDOWHUD¦´HVQRVSURFHVVRVJRYHUQDQFH
HHVWUDW¨JLDGHQHJ²FLR
2VUHTXLVLWRVDSUHVHQWDGRVSHOD,)56V¢RDSOLFDGRVUHWURVSHFWLYDPHQWHDWUDY¨VGRDMXVWDPHQWRGREDODQ¦R
GHDEHUWXUDGDWDGDDSOLFD¦¢RLQLFLDO

1 - Estratégia de Implementação da IFRS 9
2%DQFR,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXHHPHVWUHLWDDUWLFXOD¦¢RFRPR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V ŝ*UXSRŞ 
WHPHVWDGRDWUDEDOKDUQHVWHSURFHVVRGHVGHRLQ¬FLRGHVHQGRTXHQXPDSULPHLUDIDVHRWUDEDOKR
GHVHQYROYLGRFRQFHQWURXVHQDLGHQWLƮFD¦¢RGDVDOWHUD¦´HVQHFHVV ULDVUHODWLYDVVFODVVLƮFD¦´HVFRQWDELO¬VWLFDVHDRVPRGHORVGHLPSDULGDGHGHULVFRGHFU¨GLWRHWDPE¨PQDFULD¦¢RHGHVHQYROYLPHQWRGHXPD
HVWUXWXUDGHJRYHUQDQFHTXHUHVSRQGHVVHDRVUHTXLVLWRVHGHVDƮRVGHFRUUHQWHVGDDGRS¦¢RGD,)56HVtando actualmente numa fase de implementação, melhoria e automatização dos processos.

1XPDVHJXQGDIDVHFXMDFRQFOXV¢RHVW SUHYLVWDSDUDƮQDLVGR|6HPHVWUHGHD6RIWZDUH+RXVHGR
DSOLFDWLYRGHF OFXORGHLPSDULGDGHHPXVRQR%DQFRLU HIHFWXDUDVGHYLGDVDOWHUD¦´HVDR0RGHORGH,PSDULGDGHGR%DQFR .,:, GHIRUPDDSHUPLWLUTXHRF OFXORGDLPSDULGDGHFROHFWLYDQR¡PELWRGD,)56VHMD
feito igualmente neste aplicativo.
1HVWHFRQWH[WRHSRUIRUPDDLPSOHPHQWDURSURFHVVRGHVFULWRQRSRQWRDFLPDHVW DJHQGDGRSDUDR|
7ULPHVWUHGHRLQ¬FLRGRSURMHFWRTXHGHYHU LQFOXLUDIDVHGHFRQVXOWRULD DQ OLVHFRQFHSWXDOGHƮQL¦¢R
GHPRGHORVSDUDRF OFXORGDV3'vVH/*'vVGHDFRUGRFRPDVPHWRGRORJLDVGHƮQLGDVWUDQVYHUVDOPHQWHH
IRUPD¦¢R HDIDVHGHGHVHQYROYLPHQWR
$FRPSRQHQWHGD$Q OLVH,QGLYLGXDOGR.,:,LQFOXLR0²GXORGH4XHVWLRQ ULRVEHPFRPRR0²GXORGH(VWLPD¦¢RGDV7D[DVGH,PSDULGDGHFRPEDVHQR0¨WRGRGH)OX[RVGH&DL[D'HVFRQWDGRVFRQVLGHUDQGRDV
DERUGDJHQVGHUHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRŠJRLQJHJRQHš
$IDVHGHLPSOHPHQWD¦¢R¨ORQJDHFRPSOH[DSUHVVXSRQGRVHTXHY ULRVSURFHVVRVFRQWLQXDU¢RDVHUVXMHLWRVDPRGLƮFD¦´HVHWHVWHVQRPHDGDPHQWHFRQYHUV¢RGDLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDHGRVSURFHVVRVGHUHSRUWH
$VIDVHVGHGHVHQKRHGHVHQYROYLPHQWRVLQFOXLU¢RDOJXQVPLOHVWRQHVQRPHDGDPHQWH

ť

'HVHQKRGRPRGHORRSHUDFLRQDOTXHSHUPLWDRDOLQKDPHQWRFRPRVUHTXLVLWRVGD,)56LQFOXLQGRD
GHƮQL¦¢RGRVUHTXLVLWRVIXQFLRQDLV

ť

'HVHQYROYLPHQWRGHXPSODQRGHIRUPD¦¢RSDUDRVFRODERUDGRUHVTXHLU¢ROLGDUHPEDVHGL ULDFRP
RVUHTXLVLWRVGD,)56

,GHQWLƮFD¦¢RGRVDMXVWDPHQWRVQHFHVV ULRVQDVDSOLFD¦´HVGH,7SDUDFXPSULUFRPDQRYDQRUPD
2SULQFLSDOIRFRGR%DQFRQHVWDIDVHHVWDU UHODFLRQDGRFRPDHƮFL©QFLDGHWRGRRSURFHVVRJDUDQWLQGR
TXHRPRGHORGHFRUUHQXPDPELHQWHEXVLQHVVDVXVXDO6HU¢RSURJUDPDGDVGLYHUVDVVLPXOD¦´HVSDUDDYDOLDUDSHUIRUPDQFHGRPRGHORDQWHVGHVWHHQWUDUHPIXQFLRQDPHQWR,VWRLQFOXLRF OFXORGHLPSDULGDGHGH
DFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGD,)56HPSDUDOOHOUXQSHUPLWLQGRDFRPSDUD¦¢RGRVUHVXOWDGRVHQWUHDVGXDV
VROX¦´HV DWUDQVLW²ULDś6$6HDGR.,:, 
7HQGRHPFRQVLGHUD¦¢RRVWDWXVDFWXDOGRSURFHVVRHDVVLWXD¦´HVM LGHQWLƮFDGDVDSUHVHQWDPRVQRVVHJXLQWHVSDU JUDIRVLQIRUPD¦¢RUHODWLYDVSULQFLSDLVDOWHUD¦´HVHPGLIHUHQWHV UHDV

&ODVVLƮFD¦¢RGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV

1HVWH¡PELWRD$GPLQLVWUD¦¢RGR%DQFRHD8QLGDGH2UJ¡QLFDUHVSRQV YHOSHORVPRGHORVGHLPSDULGDGHGH
ULVFRGHFU¨GLWRIRUDPHQYROYLGRVQRSURFHVVRWUDQVYHUVDODR*UXSRSDUDDWRPDGDGHGHFLV´HVFKDYHUHODWLYDV
DRVUHTXLVLWRVGHƮQLGRVSHOD,)56HSHODPRQLWRUL]D¦¢RGRVWDWXVGRSURFHVVRDQ OLVHHLPSOHPHQWD¦¢R
GHVWDQRYDQRUPD$VSULQFLSDLV UHDVHQYROYLGDVQHVWDIDVHGRSURMHFWRV¢RR5LVN2ƱFH3ODQHDPHQWR
&RQWDELOLGDGH'LUHF¦´HVGH&U¨GLWRH,QIRUP WLFD ,7 $$XGLWRULD,QWHUQDHR*DELQHWHGHDFRPSDQKDmento e validação de modelos do Banco serão envolvidos no projecto, em devido tempo, nomeadamente
na componente da sua validação.

$ ,)56  DSUHVHQWD DOWHUD¦´HV UHOHYDQWHV QD IRUPD FRPR RV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV V¢R FODVVLƮFDGRV
2QRYRPRGHORSDUDDFODVVLƮFD¦¢RGRVDFWLYRVƮQDQFHLURV¨PDLVEDVHDGRHPSULQF¬SLRVHUHTXHUTXHVH
WHQKDHPFRQVLGHUD¦¢RQ¢RV²RPRGHORGHQHJ²FLRSDUDDJHVW¢RGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVPDVWDPE¨PD
DQ OLVHGDVFDUDFWHU¬VWLFDVGRVFDVKưRZVFRQWUDWXDLVGHVVHVDFWLYRV FULW¨ULR633, 2VDFWLYRVƮQDQFHLURV
VHU¢RFRQVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHQGLPHQWRLQWHJUDO
RXDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHOXFURVRXSUHMX¬]RVGHSHQGHQGRGRPRGHORGHQHJ²FLRVDSOLFDGRHGDVVXDV
FDUDFWHU¬VWLFDVHVSHF¬ƮFDV

2 - Principais fases e milestones do projecto

'HIRUPDDFODVVLƮFDURVDFWLYRVƮQDQFHLURVGHDFRUGRFRPD,)56HP-DQHLURGHR%DQFRHIHFWXRX
DUHYLV¢RGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVHPFDUWHLUDFRPRREMHFWLYRGHGHWHUPLQDUHDORFDUJUXSRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURVDRPRGHORGHQHJ²FLRDSURSULDGRWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢RRP¨WRGRGHJHVW¢RDSOLFDGRDRVSRUWI²OLRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURVDWUDY¨VGD

2SODQRSDUDLPSOHPHQWD¦¢RIRLGLYLGLGRHPIDVHVSULQFLSDLV

ť

ť

Formação e análise preliminar: IRL HIHFWXDGR FRP DSRLR GH FRQVXOWRUHV H[WHUQRV XP GLDJQ²VWLFR
SUHOLPLQDUSDUDGHWHUPLQDURVSULQFLSDLVLPSDFWRVUHVXOWDQWHVGDDSOLFD¦¢RGD,)56)RUDPWDPE¨P
HIHFWXDGRVZRUNVKRSVHQYROYHQGRD$GPLQLVWUD¦¢RGR%DQFRHDVSULQFLSDLV8QLGDGHV2UJ¡QLFDVGR
%DQFR UHODFLRQDGRV FRP RV FRQFHLWRV GH EXVLQHVV PRGHOV VROHO\ SD\PHQW RI SULQFLSDO DQG LQWHUHVW
ŝ633,Ş HPHWRGRORJLDGHLPSDULGDGH LQFOXLQGRFULW¨ULRGHDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGHULVFRGHFU¨GLWRH
IRUZDUGORRNLQJ 
Análise operacional, contabilística e de divulgações: esta fase foi desenhada de forma transversal ao
*UXSRSDUDHIHFWXDUXPDDQ OLVHGHWDOKDGDGDVGLIHUHQ¦DVHQWUHRVSULQF¬SLRVFRQWDELO¬VWLFRVGD,$6
HGD,)56HGDVLPSOLFD¦´HVW¨FQLFDVUHODFLRQDGDV7HQGRHPFRQVLGHUD¦¢RDFRPSOH[LGDGHH¡PELWR
GHDOJXQVWHPDVIRUDPGHIRUPDWUDQVYHUVDOHQYROYLGDVY ULDVHTXLSDVHVSHFLDOL]DGDVGDFDVDP¢HH
GHƮQLGRVRVUHTXLVLWRVGH,7QHFHVV ULRV

ť

,GHQWLƮFD¦¢RHDQ OLVHGRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVTXHSRGHU¢RQ¢RFXPSULUFRP
RFULW¨ULR633,

ť

5HYLV¢RHDYDOLD¦¢RGHGDGRVTXDOLWDWLYRVUHOHYDQWHVHREMHFWLYRVTXHSRGHU¢RWHULPSDFWRQDDORFD¦¢R
GRV SRUWI²OLRV GH DFWLYRV ƮQDQFHLURV DR PRGHOR GH QHJ²FLR DSURSULDGR H[ D IRUPD FRPR DFWLYRV
ƮQDQFHLURVHVSHF¬ƮFRVV¢RJHULGRV 

ť

5HYLV¢RHDYDOLD¦¢RGHGDGRVTXDQWLWDWLYRVUHOHYDQWHVHREMHFWLYRVTXHSRGHU¢RWHULPSDFWRQDDORFD¦¢RGRVSRUWI²OLRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURVDRPRGHORGHQHJ²FLRDSURSULDGR H[RYDORUGDVYHQGDVGH
DFWLYRVƮQDQFHLURVGHGHWHUPLQDGRVSRUWI²OLRVTXHRFRUUHUDPHPSHU¬RGRVGHUHSRUWHDQWHULRUHVHD
IUHTX©QFLDGHVVDVYHQGDV 
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$Q OLVHGDVH[SHFWDWLYDVUHODFLRQDGDVFRPRYDORUHIUHTX©QFLDGDVYHQGDVSDVVDGDVHIXWXUDVGHGHWHUPLQDGRVSRUWI²OLRV

2VHVWXGRVGHLPSDFWRUHDOL]DGRVSHOR%DQFRVREDVVHVVRULDGH&RQVXOWRUHV([WHUQRVSHUPLWLUDPFDOFXODU
FRPREMHFWLYLGDGHRDMXVWDPHQWRGHWUDQVL¦¢RFRQWDELOL]DGRDGH-DQHLURGH

1RTXHUHVSHLWDDRVSRUWI²OLRVGHW¬WXORVR0LOOHQQLXPELPQ¢RHVSHUDDOWHUD¦´HVVLJQLƮFDWLYDVQRP¨WRGR
GHFODVVLƮFD¦¢RHPHQVXUD¦¢RGRVDFWLYRVƮQDQFHLURVDSOLFDGRTXHSRVVDPWHUXPLPSDFWRVLJQLƮFDWLYR
QREDODQ¦RHRXQRVUHVXOWDGRVGR%DQFR5HODWLYDPHQWHDRSRUWI²OLRGHFU¨GLWRDDQ OLVHHIHFWXDGDSHUPLWHFRQFOXLUTXHDPDLRULDGRVFRQWUDWRVFXPSUHFRPRFULW¨ULR633,HFRPRWDORFXVWRDPRUWL]DGRSRGHVHU
PDQWLGRFRPRFULW¨ULRGHPHQVXUD¦¢RSDUDHVVHVDFWLYRVƮQDQFHLURV

7UDWDQGRVHGHXPLPSDFWRGHWUDQVL¦¢RGHXPDQRUPDFRQWDELO¬VWLFD ,$6SDUD,)56 HVWHIRLUHJLVWDGR
GDWDGHGH-DQHLURGHQDFRQWDGH%DODQ¦RGDLPSDULGDGHSRUFRQWUDSDUWLGDGLUHFWDGH5HVXOWDGRV
Transitados.

5HODWLYDPHQWHDYDOLD¦¢RGRVPRGHORVGHQHJ²FLRR%DQFRUHDOL]RXXPDDQ OLVHGDVYHQGDVKLVW²ULFDVGRV
SRUWI²OLRVDFWXDLVFXMRVUHVXOWDGRVSHUPLWHPDR%DQFRPDQWHURVPRGHORVGHQHJ²FLRV3RUFRQVHJXLQWHH
FRQVLGHUDQGRDDFWXDOHVWUDW¨JLDRVPRGHORVGHQHJ²FLRLU¢RVHUPDQWLGRV

(VWHLPSDFWRSRVLWLYRYHULƮFRXVHQRF OFXORGDLPSDULGDGHFROHFWLYDHUHVXOWDIXQGDPHQWDOPHQWHGRVFOLHQWHVPDUFDGRVQRHVW JLR LHTXHWLYHUDPXPDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFRGHFU¨GLWRGHVGHDFRQFHVV¢R 
DRVTXDLVRF OFXORGHLPSDULGDGH¨UHDOL]DGRQXPDSHUVSHFWLYDOLIHWLPH
&RPHIHLWRDDORFD¦¢RGRVFRQWUDFWRVVGLIHUHQWHVHVW JLRVIRLUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVFULW¨ULRV

Imparidade dos Activos Financeiros

2HVW JLR LHFRPHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGH WRGRVRVFRQWUDFWRVTXHVHHQFRQWUDPQR%XFNHW
GH5LVFR'HIDXOW

$VSULQFLSDLVDOWHUD¦´HVGHFRUUHQWHVGD,)56HVW¢RUHODFLRQDGDVFRPRVUHTXLVLWRVUHIHUHQWHVLPSDULGDGH
$,)56LQWURGX]XPQRYRPRGHORSDUDRF OFXORGDLPSDULGDGHEDVHDGRQDVSHUGDVHVSHUDGDVHQTXDQWRR
PRGHORGD,$6¨EDVHDGRQDVSHUGDVLQFRUULGDV

2HVW JLR LHFRPDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFRGHFU¨GLWRGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO FRQWUDFWRV
TXHVHHQFRQWUDPQRV%XFNHWVGH5LVFR5HHVWUXWXUDGRVRX(:6RXFRQWUDFWRVGHFOLHQWHVTXHW©PSHORPHQRVXPFRQWUDWRFRPDWUDVR SHORPHQRVGLD 

2PRGHORGHLPSDULGDGHGD,)56¨DSOLF YHODWRGRVRVDFWLYRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
DRVLQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHQGLPHQWRLQWHJUDOHDULVFRVFRQWLQJHQWHV
e compromissos não valorizados ao justo valor.

2HVW JLRUHVWDQWHVFRQWUDFWRV

1R¡PELWRGR3URMHFWRGHLPSOHPHQWD¦¢RGD,)56R0LOOHQQLXPELPHPHVWUHLWDFRODERUD¦¢RFRPDFDVD
P¢HHFRPRVFRQVXOWRUHVH[WHUQRVHVW DWUDEDOKDUQDRSHUDFLRQDOL]D¦¢RGDQRYDPHWRGRORJLDUHFHQWHPHQWHDSURYDGDSDUDRF OFXORGDVSHUGDVSRULPSDULGDGHGRFU¨GLWREHPFRPRQDH[HFX¦¢RGDVPRGLƮFD¦´HVQHFHVV ULDVQRVVLVWHPDVHSURFHVVRVGH,7XVDGRVSHOR%DQFR(PFRQFUHWRRWUDEDOKRHVW IRFDGRQR
GHVHQKRGHSURFHVVRVHIHUUDPHQWDVHQRF OFXORGRLPSDFWRGD,)56DRQ¬YHOGHSHUGDVSRULPSDULGDGH
numa perspectiva corrente.
(PWHUPRVPHWRGRO²JLFRVSURFHGHXVHDRVDMXVWDPHQWRVGD3'/*'($'H&&)GHIRUPDDUHưHFWLUHPRV
UHTXLVLWRVGDQRYDQRUPDHPWHUPRVGDHVWLPD¦¢RGDVSHUGDVHVSHUDGDVGHFU¨GLWRLQFOXLQGRDGHƮQL¦¢R
LQWHUQDGHFULW¨ULRVGHDORFD¦¢RDRVHVW JLRVHDLQFOXV¢RGDVH[SHFWDWLYDVUHODWLYDPHQWHVSHUVSHFWLYDV
PDFURHFRQ²PLFDVIXWXUDVSDUDHVWLPDURVQ¬YHLVGHSHUGDVSRULPSDULGDGH
'HYHUVH VDOLHQWDUTXHDLPSOHPHQWD¦¢RGDQRYDQRUPDH[LJHDDSOLFD¦¢RGHPRGHORVGHULVFRGHFU¨GLWR
PDLVFRPSOH[RVHFRPXPDPDLRUFRPSRQHQWHSUHGLWLYDRTXHUHTXHUXPFRQMXQWRVLJQLƮFDWLYDPHQWHPDLV
DPSORGHIRQWHVGHLQIRUPD¦¢RFRPSDUDWLYDPHQWHDRVPRGHORVDSOLFDGRVDW¨GH'H]HPEURGH
$SUREDELOLW\RIGHIDXOW Š3'š ORVVJLYHQGHIDXOW Š/*'š HH[SRVXUHDWGHIDXOW Š($'š V¢RXVDGDVFRPR
FRPSRQHQWHVSULQFLSDLVSDUDPHQVXUDUDVSHUGDVHVSHUDGDVGHFU¨GLWR2%DQFRXVXIUXLGDVFDSDFLGDGHVM 
H[LVWHQWHVHPWHUPRVGHLQIRUPD¦¢RHVWUXWXUDGH,7HJRYHUQDQFHQDHVWLPD¦¢RGRVQRYRVSDU¡PHWURV'H
DFRUGRFRPD,)56DLPSDULGDGHSDUDSHUGDVGHULVFRGHFU¨GLWR¨DIHFWDGDSRUY ULDVFDUDFWHU¬VWLFDVQRPHDGDPHQWHRFDSLWDOHPGHIDXOWHVSHUDGRHRSHUƮOGHUHHPEROVRDVVRFLDGREHPFRPRSHODYLGDHVSHUDGD
GRDFWLYRƮQDQFHLUR$LPSDULGDGHSDUDSHUGDVGHFU¨GLWRHPFDGDHVW JLRVHU LJXDOPHQWHLQưXHQFLDGDSHODVSUHYLV´HVGDVFRQGL¦´HVHFRQ²PLFDVXPDYH]TXHHVWDVV¢RXWLOL]DGDVSDUDHVWLPDUDVSHUGDVHVSHUDGDV
GHFU¨GLWR3DUDFDOFXODUDSHUGDHVSHUDGDGHFU¨GLWRSDUDRSHU¬RGRGHYLGDGRFRQWUDWR OLIHWLPH R%DQFR
GHULYDDVFRUUHVSRQGHQWHV3'VOLIHWLPHTXHUHưHFWHPDVSUHYLV´HVHFRQ²PLFDV3DUDFODVVLƮFDUXPDFWLYR
ƮQDQFHLURHPHVW JLRGHYHVHULGHQWLƮFDGRXPRXPDLVHYHQWRVTXHUHSUHVHQWHPXPLPSDFWRDGYHUVR
QRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV

Metodologia para estimativa de imparidade
2VLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVVXMHLWRVDLPSDULGDGHVHU¢RGLYLGLGRVHPWU©VHVW JLRVWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢R
RVHXQ¬YHOGHULVFRGHFU¨GLWRFRQIRUPHVHVHJXH

ť
ť

ť

Estágio 1:VHPDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFRGHFU¨GLWRGHVGHRPRPHQWRGHUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
1HVWHFDVRDFRUUHF¦¢RGHYDORUUHưHFWLU SHUGDVGHFU¨GLWRHVSHUDGDVUHVXOWDQWHVGHGHIDXOWVDRFRUUHU
QRVPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHUHSRUWH
Estágio 2:LQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVHPTXHVHFRQVLGHUDTXHRFRUUHXXPDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFR
GHFU¨GLWRGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOPDVHPTXHDSHUGDDLQGDQ¢RVHPDWHULDOL]RX1HVWHFDVR
DFRUUHF¦¢RGHYDORUSDUDSHUGDVUHưHFWLU DVSHUGDVHVSHUDGDVGHGHIDXOWVDRORQJRGDYLGDUHVLGXDOGR
LQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR3DUDGHWHUPLQDUDH[LVW©QFLDGHDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGHULVFRGHFU¨GLWRVHU¢R
WLGDVHPFRQVLGHUD¦¢RQ¢RDSHQDVYDUL YHLVTXDQWLWDWLYDVQRPHDGDPHQWHLQGLFDGRUHVUHODFLRQDGRV
FRPDJHVW¢RGHULVFRGHFU¨GLWRPDVWDPE¨PYDUL YHLVTXDOLWDWLYDV
Estágio 3:LQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVSDUDRVTXDLVH[LVWHHYLG©QFLDREMHFWLYDGHLPSDULGDGHFRPRUHVXOWDGR
GHHYHQWRVTXHUHVXOWDUDPHPSHUGDV1HVWHFDVRRPRQWDQWHGDFRUUHF¦¢RGHYDORUUHưHFWLU DVSHUGDV
HVSHUDGDVGHULVFRGHFU¨GLWRDRORQJRGRSHU¬RGRGHYLGDUHVLGXDOHVSHUDGRGRLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR

$DYDOLD¦¢RGRULVFRGHFU¨GLWRHDTXDQWLƮFD¦¢RGDVSHUGDVHVSHUDGDVSDUDHYHQWRVGHFU¨GLWRQ¢RGHYHU¢RVHU
enviesados e ponderados pela probabilidade de ocorrência. Deverão sim ter em consideração toda a informação
H[LVWHQWHFRQVLGHUDGDUHOHYDQWHQRPHDGDPHQWHLQIRUPD¦¢RUHODFLRQDGDFRPHYHQWRVSDVVDGRVDVFRQGL¦´HV
DFWXDLVSUHYLV´HVVREUHDVFRQGL¦´HVHFRQ²PLFDVIXWXUDVHRYDORUWHPSRUDOGRGLQKHLUR

Ajustamentos de transição a ser contabilizados a 1 de Janeiro de 2018
&RPEDVHQRPRGHORGHJRYHUQDQFHGHƮQLGRLQWHUQDPHQWHSDUDDLPSOHPHQWD¦¢RGD,)56R0LOOHQQLXPELP
FRPDVVHVVRULDGHFRQVXOWRUHVH[WHUQRVUHDOL]RXDDQ OLVHGDLPSDULGDGHGRFU¨GLWRGR%DQFRSDUDFDOFXODUR
UHVSHFWLYRLPSDFWR(VWHWUDEDOKRFRPSUHHQGHXDDQ OLVHGDLQIRUPD¦¢RDFWXDOPHQWHGLVSRQ¬YHOQRVVLVWHPDV
de informação do Banco, e a sua reconciliação com a informação contabilística disponibilizada para o efeito.
A seguir se destacam os pressupostos utilizados pelo Banco para a determinação dos ajustamentos de tranVL¦¢RFRQWDELOL]DGRVDGH-DQHLURGH
3DUDRVFOLHQWHVTXHDFWXDOPHQWHW©PLPSDULGDGHLQGLYLGXDOQ¢RH[LVWHPLPSDFWRVVLJQLƮFDWLYRV
3DUDRVFOLHQWHVDOYRGHDQ OLVHFROHFWLYDRSULQFLSDOLPSDFWRUHVXOWRXGRIDFWRGHSDUDRVFOLHQWHVFRPXP
DXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFRGHFU¨GLWRDSUREDELOLGDGHGHGHIDXOWWHUSDVVDGRDVHUPHGLGDSHODHVWLPDWLYD
GRVFOLHQWHVTXHLU¢RHQWUDUHPGHIDXOWDW¨DRƮQDOGRFRQWUDWR OLIHWLPH HPYH]GHQRVSU²[LPRVPHVHV
2FRQFHLWRGHDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRGRULVFRGHFU¨GLWRUHưHFWHXPGRZQJUDGHQRUDWLQJLQWHUQRRXH[WHUQR
Tendo em consideração o estado de maturação actual dos modelos de risco do Banco e Masterscale, concluiVHTXHQ¢RVHULDPQHVWDIDVHXVDGRVRV*UDXVGH5LVFRGRV0RGHORVGH5DWLQJHPXVRQR%DQFRDW¨TXH
RQRYR$SOLFDWLYRGH5DWLQJGR%DQFRŠ%,05$7,1*šDWLQMDDPDWXULGDGHQHFHVV ULD HQWUDGDHPSURGX¦¢R
SUHYLVWDSDUD0DU 

Informação forward-looking

8PDYH]TXHDVSHUGDVSRULPSDULGDGHGHULVFRGHFU¨GLWRVHU¢REDVHDGDVHPLQIRUPD¦¢RIRUZDUGORRNLQJ
D,)56LU OHYDUDXPDXPHQWRGHVXEMHFWLYLGDGH$LQIRUPD¦¢RIRUZDUGORRNLQJPHQFLRQDGDWHPHPFRQVLGHUD¦¢RDDYDOLD¦¢RGHFRQGL¦´HVPDFURHFRQ²PLFRVIXWXUDVTXHV¢RPRQLWRUL]DGRVHPEDVHFRQW¬QXDH
TXHV¢RWDPE¨PXVDGDVSDUDHIHLWRVGHJHVW¢RHSODQHDPHQWRLQWHUQR
$V3HUGDVGHFU¨GLWRV¢RGHƮQLGDVFRPRưX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHVSHUDGRVQ¢RUHFHELGRVGXUDQWHRSHU¬RGRGHYLGDHVWLPDGRGRLQVWUXPHQWRƮQDQFHLURGHVFRQWDGRVWD[DGHMXURRULJLQDO7HQGRHPFRQVLGHUD¦¢R
HVWDGHƮQL¦¢RDVSHUGDVGHFU¨GLWRHVSHUDGDVFRUUHVSRQGHPVSHUGDVGHFU¨GLWRGHWHUPLQDGDVWHQGRHP
FRQWDDVFRQGL¦´HVHFRQ²PLFDVIXWXUDV
Registo de imparidade

$SULQFLSDODOWHUD¦¢RGD,)56HVW UHODFLRQDGDFRPRVDFWLYRVUHJLVWDGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHQGLPHQWRLQWHJUDO3DUDHVWHVDFWLYRVDVDOWHUD¦´HVQRMXVWRYDORUUHVXOWDQWHVGHSHUGDVHVSHUDGDVGHFU¨GLWR
VHU¢RUHJLVWDGDVDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
Contabilidade de Cobertura

$,)56DSUHVHQWDXPQRYRPRGHORTXHYLVDDOLQKDUDFRQWDELOLGDGHFRPDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDHFRQ²PLFDRTXHLU SHUPLWLUDR%DQFRGLVSRUGHXPPDLRUQ¹PHURGHLQVWUXPHQWRVFREHUWRVULVFRVFREHUWRV
HLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUD GHULYDGRVHQ¢RGHULYDGRV 2VQRYRVUHTXLVLWRVDOLQKDPDFRQWDELOLGDGHGH
FREHUWXUDFRPDJHVW¢RGHULVFRHG¢RXPDDERUGDJHPPDLVREMHFWLYDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDVLPSOLƮFDQGRRPRGHORDFWXDO$QRUPDUHTXHUXPPDLRUHVFUXW¬QLRGRVVHXVHIHLWRVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVHQDHVWUDW¨JLDGHJHVW¢RGHULVFRGR%DQFR2%DQFRHVSHUDPDQWHURPRGHORGHFRQWDELOLGDGHGH
FREHUWXUDGD,$6
(VFODUHFLPHQWRVREUHDFRQWDELOL]D¦¢RGHSDJDPHQWRVFRPEDVHHPDF¦´HV (PHQGD1,5)
Actualmente, existe ambiguidade sobre como uma empresa deve contabilizar certos tipos de acordos de pagaPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HV2,$6%UHVSRQGHXSXEOLFDQGRHPHQGDV1,5)3DJDPHQWRFRP%DVHHP$F¦´HV
$VHPHQGDVDEUDQJHPWU©V UHDVGHFRQWDELOLGDGH
0HQVXUD¦¢RGHWUDQVDF¦´HVGHSDJDPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HVHOLTXLGDGDVHPGLQKHLUR2VQRYRVUHTXLVLWRVQ¢RDOWHUDPRYDORUDFXPXODGRGHGHVSHVDTXH¨UHFRQKHFLGRHP¹OWLPDLQVW¡QFLDSRUTXHRYDORU
WRWDOGHXPDWUDQVDF¦¢RGHSDJDPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HVHOLTXLGDGRHPGLQKHLURDLQGD¨LJXDODRYDORU
pago na liquidação.
&ODVVLƮFD¦¢RGHWUDQVDF¦´HVGHSDJDPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HVOLTXLGDGRVGHIRUPDO¬TXLGDGHUHWHQ¦´HV
QDIRQWH$VHPHQGDVLQWURGX]HPXPDH[FHS¦¢RLQGLFDQGRTXHSDUDƮQVGHFODVVLƮFD¦¢RXPDWUDQVDF¦¢R
GHSDJDPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HVFRPHPSUHJDGRV¨FRQWDELOL]DGDFRPROLTXLGDGDFRPFDSLWDOSU²SULR
VHIRUHPVDWLVIHLWRVGHWHUPLQDGRVFULW¨ULRV
&RQWDELOL]D¦¢RGHXPDPRGLƮFD¦¢RGHXPDWUDQVDF¦¢RGHSDJDPHQWRFRPEDVHHPDF¦´HVGHOLTXLGD¦¢R
OLTXLGDGDVHPGLQKHLURSDUDOLTXLGDGDFRPFDSLWDOSU²SULR$VHPHQGDVHVFODUHFHPDDERUGDJHPTXHDV
empresas devem aplicar.
2VQRYRVUHTXLVLWRVSRGHPDIHFWDUDFODVVLƮFD¦¢RHRXPHQVXUD¦¢RGHVVHVDFRUGRVHSRWHQFLDOPHQWH
RWHPSRHRYDORUGDGHVSHVDUHFRQKHFLGRVSDUDRVSU¨PLRVQRYRVHSHQGHQWHV$VHPHQGDVV¢RHIHFWLYDV
SDUDSHU¬RGRVDQXDLVFRPLQ¬FLRHPRXDS²VGH-DQHLURGH

NIRF 16 Loc ações
$1,5)IRLSXEOLFDGDHP-DQHLURGH(VWDEHOHFHRVSULQF¬SLRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWRPHQVXUD¦¢R
DSUHVHQWD¦¢RHGLYXOJD¦¢RGHORFD¦´HVSDUDDPEDVDVSDUWHVGHXPFRQWUDWRRXVHMDRFOLHQWH ŠORFDW ULRš 
HRIRUQHFHGRU ŠORFDGRUš $1,5)VXEVWLWXLDDQWHULRUQRUPDGHORFD¦´HV1,&/RFD¦´HVH,QWHUSUHWD¦´HVUHODFLRQDGDV$1,5)DSUHVHQWDXPPRGHORSDUDORFDW ULRVTXHUHVXOWDU HPTXDVHWRGDVDVORFD¦´HVVHQGRLQFOX¬GRVQD'HPRQVWUD¦¢RGD3RVL¦¢R)LQDQFHLUD1¢RIRUDPLQFOX¬GDVDOWHUD¦´HVVLJQLƮFDWLYDV
para os locadores.
$QRUPD¨HIHFWLYDSDUDSHU¬RGRVDQXDLVFRPLQ¬FLRHPRXDS²VGH-DQHLURGHFRPDGRS¦¢RDQWHFLSDGDSHUPLWLGDDSHQDVVHDHQWLGDGHDGRSWDULJXDOPHQWHD1,5)2VUHTXLVLWRVWUDQVLW²ULRVV¢RGLIHUHQWHVSDUDRVORFDW ULRVHORFDGRUHV2V%DQFRFRPH¦DUDPDDYDOLDURSRWHQFLDOLPSDFWRQDVGHPRQVWUD¦´HV
ƮQDQFHLUDVUHVXOWDQWHVGDDSOLFD¦¢RGD1,5)1¢RVHHVSHUDQHQKXPLPSDFWRVLJQLƮFDWLYRSDUDDVORFD¦´HVƮQDQFHLUDVGR%DQFR
9HQGDRX&RQWULEXL¦¢RGH$FWLYRVHQWUHXP,QYHVWLGRUHVXD$VVRFLDGDRX(PSUHHQGLPHQWR&RQMXQWR (PHQGD1,5)H1,&
As emendas exigem que o ganho integral seja reconhecido quando os activos transferidos entre um
LQYHVWLGRUHVXDDVVRFLDGDRXHPSUHHQGLPHQWRFRQMXQWRYHQKDPDVDWLVID]HUGHILQL¦¢RGHŠDFWLYLGDGH
HPSUHVDULDOšGHDFRUGRFRPD1,5)&RQFHQWUD¦´HVGH$FWLYLGDGHV(PSUHVDULDLV4XDQGRRVDFWLYRV
WUDQVIHULGRVQ¢RVDWLVID]HPGHILQL¦¢RGHXPDDFWLYLGDGHHPSUHVDULDO¨UHFRQKHFLGRXPJDQKRSDUFLDO
nos interesses dos investidores independentes na associada ou no empreendimento conjunto. A defini¦¢RGHDFWLYLGDGHHPSUHVDULDO¨IXQGDPHQWDOSDUDGHWHUPLQDUDH[WHQV¢RGRJDQKRDVHUUHFRQKHFLGR
2,$6%GHFLGLXDGLDUDGDWDHIHFWLYDSDUDHVWDVHPHQGDVLQGHƮQLGDPHQWH$DGRS¦¢RDLQGD¨SHUPLWLGD

Savana 27-04-2018
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 19/37)
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Savana 27-04-2018

RELATÓRIO E CONTAS

RELATÓRIO E CONTAS 2017 (Continuação 20/37)
ANEXO À CIRCULAR Nº 3/SHC/2007 DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
MODELO III - Balanço - Contas Individuais (Activo)

0LOKDUHVGH0=1

Dezembro 2017
Notas /
Quadros
anexos

Rubricas



    
    
      
        
  
    
  
      
  
        
   


   
   




      
            
   

Valor antes
de provisões,
imparidade
e amoritzações

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
'LVSRQLELOLGDGHVHPRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR
$FWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDFWLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
$FWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD







$SOLFD¦´HVHPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR





&U¨GLWRD&OLHQWHV





,QYHVWLPHQWRVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH



Activos com acordo de recompra
Derivados de cobertura
Activos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento
Outros activos tangíveis
Activos intangíveis
,QYHVWLPHQWRVHPƮOLDLVDVVRFLDGDVHHPSUHHQGLPHQWRVFRQMXQWRV
Activos por impostos correntes
Activos por impostos diferidos

Outros Activos
Total de activos

Provisões,
imparidade
e amortizações

Valor Líquido

Dez-16





















-

























-

















145.557.568


10.577.607


134.979.961


133.779.550



 3DUWHDSOLF YHOGRVDOGRGHVWDVUXEULFDV
 $UXEULFDGHYHU VHULQVFULWDQRDFWLYRVHWLYHUVDOGRGHYHGRUHQRSDVVLYRVVHWLYHUVDOGRFUHGRU
 2VVDOGRVGHYHGRUHVGDVUXEULFDVHV¢RLQVFULWRVQRDFWLYRHRVVDOGRVFUHGRUHVQRSDVVLYR

MODELO III (PASSIVO) - Balanço - Contas Individuais (Passivo)
Notas /
Quadros
anexos

Rubricas

0LOKDUHVGH0=1

Dez-17

Rubricas

Dez-16

Passivo

  
   
 

 
  
   
  

 
  
  






    
    
  
  
     
   
  
    
  
     










5HFXUVRVGHEDQFRVFHQWUDLV
3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRV
para negociação
2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
DRMXVWRYDORUDWUDY¨VGH
resultados
5HFXUVRVGHRXWUDV
LQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR







-

-

-

-
















-

-

5HFXUVRVGHFOLHQWHVHRXWURV
HPSU¨VWLPRV
5HVSRQVDELOLGDGHV
representadas por títulos
Derivados de cobertura
Passivos não correntes
detidos para venda e
RSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDV
3URYLV´HV
Passivos por impostos
correntes
Passivos por impostos
diferidos









-





-

-

Instrumentos representativos
de capital

-

-

Outros passivos
subordinados

-



Outros passivos
Total de Passivo
Capital
Capital
3U¨PLRVGHHPLVV¢R
Outros instrumentos de
capital
$F¦´HVSU²SULDV
5HVHUYDVGHUHDYDOLD¦¢R
Outras reservas e resultados
transitados
5HVXOWDGRGRH[HUF¬FLR
'LYLGHQGRVDQWHFLSDGRV
Total de Capital
Total de Passivo + Capital




108.665.097


112.283.611




-


-







26.314.864
134.979.961



21.495.939
133.779.550





Milhares de
0=1

MODELO IV - Demonstração de Resultados - Contas Individuais



-XURVHUHQGLPHQWRVVLPLODUHV



-XURVHHQFDUJRVVLPLODUHV
0DUJHPƮQDQFHLUD
5HQGLPHQWRVGHLQVWUXPHQWRV
de capital
5HQGLPHQWRVFRPVHUYL¦RVH
FRPLVV´HV
(QFDUJRVFRPVHUYL¦RVH
FRPLVV´HV





    
 5HVXOWDGRVGHDFWLYRVHSDVVLYRV
     DYDOLDGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨V

de resultados
5HVXOWDGRVGHDFWLYRVƮQDQFHLURV

disponíveis para venda
5HVXOWDGRVGHUHDYDOLD¦¢R

cambial
    
    
5HVXOWDGRVGHDOLHQD¦¢RGH
   
outros activos
    
  
      
  
  
Outros resultados de exploração
Produto bancário

Custos com pessoal

*DVWRVJHUDLVDGPLQLVWUDWLYRV

$PRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLR

3URYLV´HVO¬TXLGDVGHUHSRVL¦´HV

HDQXOD¦´HV




Imparidade de outros activos
 ƮQDQFHLURVO¬TXLGDGHUHYHUV´HVH

UHFXSHUD¦´HV
Imparidade de outros activos
O¬TXLGDGHUHYHUV´HVH
  
UHFXSHUD¦´HV
5HVXOWDGRVDQWHVGHLPSRVWRV
Impostos

Correntes

Diferidos

Resultados após impostos
 'RTXDO5HVXOWDGRO¬TXLGR
DS²VLPSRVWRVGHRSHUD¦´HV

descontinuadas
 3DUWHDSOLF YHOGRVDOGRGHVWDVUXEULFDV

Notas /
Quadros
anexos


Dez-17

Dez-16































-















-










































