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dos de apoiar a Renamo. Portanto, 

as declarações do PR podem inse-

rir-se nesse pacote de hostilidades 

que sempre existiram com o povo 

daquele ponto do país”, disse.

Para José Chivava, director do Ins-

tituto de Estudos Sociais e Eco-

nómicos (IESE), as perguntas que 

não podem ser ignorados são 

as seguintes: três anos de-

pois da primeira denúncia, o 

Financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado 

R. Senda e A. Nhampossa 

O 
Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, de-
nunciou, esta segunda-
feira, 22, na cidade da Bei-

ra, província de Sofala, a existência 

de proprietários de postos de com-

bustível, naquela região do país, 

que usam o negócio para a lavagem 

de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo, que desde Setembro 

de 2017 está a devastar a província 

de Cabo Delgado, tendo inclusive 

interrompido os trabalhos de pre-

paração do projecto de gás operado 

pela francesa Total.

Segundo Nyusi, a proliferação de 

bombas de combustível na pro-

víncia de Sofala tem contribuído 

para o financiamento de terroristas, 

e apelou à Autoridade Tributária 

(AT) e ao Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia (MIREME) 

para aumentarem os níveis de con-

trolo e fiscalização. 

“Temos informações de pessoas 

que usam este negócio para a lava-

gem de dinheiro e subsidiar o ter-

rorismo… alguns desses proprie-

tários de bombas de combustível 

fugiram”, disse Nyusi.

Uma semana antes destes pronun-

ciamentos, Filipe Nyusi falou da 

existência, no país, de movimentos 

criados e financiados para desesta-

bilizar a nação moçambicana.

Sem indicar nomes, Nyusi dis-

se que estes grupos manipulam a 

consciência dos jovens moçambi-

canos com o objectivo de pilhar os 

recursos nacionais.

Antes, a 15 de Julho de 2019, no 

povoado de Sacone, distrito de 

Ile, província da Zambézia, Filipe 

Nyusi disse que os grupos armados 

que têm protagonizado ataques em 

Cabo Delgado, no norte de Mo-

çambique, são financiados por fal-

sos empresários, alguns do quais já 

estão presos.

“Eles fazem-se passar por empre-

sários e recrutam jovens para estas 

acções. Alguns deles já estão pre-

sos”, disse Filipe Nyusi 

Para o sociólogo João Feijó, é estra-

nho que o PR tenha vindo a públi-

co acusar todas as gasolineiras, sem 

distinção, de estarem a financiar o 

terrorismo. 

Devia o PR, no entender do soció-

logo, tramitar aquele assunto jun-

to das instituições que lidam com 

matéria de segurança e criminal, 

para o aprofundamento da investi-

gação e apresentação de resultados, 

no lugar de meros discursos que só 

geram suspense.
Lamenta que o PR tenha coloca-

do todas as gasolineiras num único 

pacote, cogitando a possibilidade 

de haver uma outra mensagem por 

detrás daquela que o chefe de Esta-

do fez passar.

Feijó, que também é pesquisador 

do Observatório do Meio Rural 

(OMR), onde se notabiliza com as 

suas intervenções sobre a temática 

do terrorismo em Cabo Delgado, 

aponta que a maioria das gasoli-

neiras existentes nas zonas centro 

e norte do país são detidas por es-

trangeiros que têm como parceiros 

elementos ligados à nomenclatura 

do partido no poder. 

Não que esteja a negar as acusações 

do PR, mas porque esperava mais 

elementos ou acções do que discur-

sos, diz ser um clássico nos suces-

sivos governos da Frelimo apontar 

dedo à mão externa no financia-

mento da desestabilização no país. 

Isto porque é mais fácil internacio-

nalizar o conflito do que reconhe-

cer contradições internas. 

Sublinhou que as vertentes in-

ternas e externas daquele conflito 

existem, cabendo ao executivo tra-

zer uma abordagem inclusiva de 

reformas em termos de inclusão, 

diversificação da economia, aposta 

nos pequenos agricultores, melho-

ria de serviços de educação e saúde 

para poder mitigar o potencial de 

exposição dos moçambicanos.    

Disse que foi visível o tempo gas-

to na internacionalização do con-

flito com a Renamo, quando foi 

associado somente ao regime do 

Apartheid, ignorando a dimensão 

interna do conflito, e assim atacar 

rapidamente o problema. 

Acrescentou que a tentativa de dar 

exclusivamente primazia à dimen-

são internacional do fenómeno do 

terrorismo em Cabo Delgado visa 

encobrir as raízes nacionais que 

também fazem parte dele.

Disse haver um sentimento no seio 

do partido governamental, de que 

os problemas que dividiam os mo-

çambicanos acabaram com a inde-

pendência nacional, ou seja, com o 

fim do colonialismo, pelo que não 

se reconhece a existência de con-

tradições internas.   

Isto gera, na visão do académico, 

uma sensação de procura de bode 

expiatório, porque o PR está nos 

últimos tempos a fazer muitas acu-

sações sem a devida fundamenta-

ção, num cenário em que o povo 

procura mais por resultados do que 

discursos. 

A forma como aquele discurso foi 

feito cria, de acordo com o acadé-

mico, uma sensação de haver ob-

jectivos políticos sobre como não 

encarrar os verdadeiros problemas 

dos moçambicanos, como a fome, 

o desemprego, as desigualdades so-

cioeconómicas, e outros.   

Feijó destacou que tem sido típico 

no país que, quando se aproxima o 

fim do segundo mandato, os presi-

dentes comecem a acusar desgaste 

governativo por não terem conse-

guido cumprir com aquilo que se 

propuseram a fazer. 

Moçambique, segundo Feijó, tem 

problemas estruturais de longa 

data, e não se pode esperar que 

Nyusi resolva todos eles sozinho, 

porque é preciso coragem para em-

preender reformas profundas que 

não coloquem em causa os inte-

resses das elites internas. É neste 

sentido que aponta que, diante dos 

problemas que o PR enfrentou e 

sua fraca capacidade de resposta, 

esteja a disparar para todos os lados 

até atingir o alvo.   

Nada de novo 
Não é a primeira que isso acontece. 

Em 2019, na localidade de Sacone, 

distrito de Ile, província da Zambé-

zia, o PR disse aos moçambicanos 

que alguns empresários da cidade 

da Beira estavam a aliciar jovens 

para ingressar nas fileiras dos ter-

roristas em Cabo Delgado, e que 

alguns estavam sob custódia. En-

tretanto, até hoje, nem o presidente 

da República nem outra entidade 

do Estado veio abordar o assunto e, 

como resultado, nenhum moçam-

bicano sabe o que aconteceu.

Para Sérgio Chichava, do IESE, é 

preocupante que o PR volte, três 

anos depois, no mesmo mês, a fa-

lar do mesmo assunto, de pessoas 

da mesma zona, sem, no entanto, 

indicar nomes. 

Diz a fonte que a informação dis-

ponibilizada para o consumo pú-

blico é escassa e isso abre espaço 

para várias interpretações. 

“De certeza que o presidente tem 

alguma razão para insistir com 

Sofala. Ele tem acesso a informa-

ções classificadas. Agora, também 

não podemos esquecer que, histo-

ricamente, a Frelimo teve sempre 

uma relação hostil com a cidade 

da Beira. No tempo do presidente 

Samora, os beirenses foram acusa-

Nyusi lança tiros no escuro

João Feijó pesquisador do OMR

Sérgio Chichava – director do IESE
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Convocatória
Por este meio são convocados os accionistas da 

mediacoop, SA para uma reunião da Assem-
bleia Geral Extraordenária, que terá lugar no 

dia 10 de Setembro de 2022, às 9 horas, na sede 
social da empresa, sita na Av. Amílcar Cabral 

nº 1062, para tratar de assuntos de interesse da 
Sociedade.

Maputo, 24 de Agosto de 2022

Armindo Chavana

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

 mediacoop  SA 

que é que o Governo do Presiden-

te Nyusi fez para evitar que esses 

empresários continuem a financiar 

o terrorismo? Em que ponto estão 

os processos dos empresários que o 

próprio PR disse que estavam deti-

dos? Se tem informações de que há 

empresários envolvidos no finan-

ciamento ao terrorismo, porque é 

que não os entrega à justiça?

Outra situação que preocupa o 

nosso entrevistado é que, por várias 

vezes, o PR veio publicamente falar 

de detenção de alguns terroristas, 

incluindo alguns chefes, tomada 

de bases e de presumíveis financia-

dores nos grandes centros urbanos. 

Entretanto, cinco anos depois da 

eclosão das acções terroristas, ain-

da não se tem uma ideia clara de 

quem são as lideranças e os objecti-

vos desses grupos. 

“Num cenário em que já foram 

detidas várias pessoas, apreendidos 

documentos, computadores, armas 

e telefones na posse dos terroris-

tas, já se devia ter a mínima ideia 

de quem são esses grupos. Infeliz-

mente, o povo nada sabe, porque a 

informação é escassa e o Governo 

não disponibiliza”, lamenta.       

Pouco rigor no 
licenciamento  
O presidente da Associação Co-

mercial da Beira (ACB), Félix Ma-

chado, conta que recebeu as decla-

rações do chefe de Estado com um 

sentimento duplo. De preocupação 

e de tranquilidade.

Machado diz que está preocupa-

do, porque um bom empresário é 

aquele que pauta pela paz. Um em-

presário trabalha livremente quan-

do tem paz e tranquilidade. Por 

isso, quando há suspeitas de envol-

vimentos de homens de negócio 

em actos ilícitos é preocupante. 

Por outro lado, Machado diz estar 

tranquilo porque acredita que ne-

nhum desses presumíveis suspeitos 

é membro da sua associação.

Sublinhou que ao nível da provín-

cia de Sofala há muitos homens de 

negócios que não estão filiados a 

nenhuma associação de empresá-

rios, sendo a maioria estrangeiros. 

“Testemunhámos cenários em que 

pessoas chegam no país descalços e, 

no dia seguinte, se tornam empre-

sários. O Banco de Moçambique 

não tem registo da entrada dos seus 

capitais de investimento, a auto-

rização de permanência no país é 

questionável, não pagam impostos, 

e não se sabe em que ramo de ne-

gócios actuam. São pessoas que es-

tão aqui a fazer negócios, mas que 

estão fora do nosso controlo. Nin-

guém sabe quem são, onde vivem e 
o que fazem”, lamentou.
Félix Machado referiu que se o 
presidente da República falou é 
porque tem factos e informações 
detalhadas. Entretanto, como as-
sociação nada podem fazer. Cabe 
ao próprio Estado fazer o que lhe 
compete, em termos das suas res-
ponsabilidades quanto à manuten-
ção da paz e segurança no país.
Chineses, Nigerianos, Somalis en-
tre outras nacionalidades estão en-
tre estrangeiros que desenvolvem 
actividades comerciais na província 
de Sofala. 
O presidente da ACB fala de algu-
mas fragilidades no seio da admi-
nistração pública, e que até certo 
ponto podem estar por detrás des-
tas situações.
Aponta como exemplo o processo 
de licenciamento e registo desses 
empresários estrangeiros, que mui-
tas vezes não obedecem a critérios 
estipulados na lei.
“Há bastante tempo que pedimos 
ao Governo para nos envolver no 
processo de licenciamento de em-
presários comerciais para conhe-
cermos os nossos colegas e também 
ajudar a monitorar, entretanto, nin-
guém quer nos ouvir”, lamentou.
 Félix Machado reconheceu que 
o número de postos de abasteci-
mento de combustível que abriu, 
nos últimos anos, está muito acima 
da capacidade de consumo. Como 
consequência, alguns empresários 
ligados ao sector estão a abando-
nar o negócio por estarem a somar 
prejuízos.
“Infelizmente, são empresários le-
galmente registados que acabam 
desistindo por falta de clientela”.
Estamos preocupados
Ricardo Cumbe, secretário-geral 
da Associação Moçambicana de 

Empresas Petrolíferas (AMEPE-

TROL), também mostrou-se preo-

cupado com as declarações do Pre-

sidente da República, sublinhando 

que a sua preocupação deriva do 

facto de o terrorismo ser um mal 

que está a retardar o progresso do 

país. Por outro lado, disse haver um 

sentimento de alívio, porque o PR 

não falou de gasolineiras, mas de 

bombas de combustível, que é uma 

área que está fora da sua alçada.

Sublinhou que a sua agremiação 

congrega 30 empresas e não há 

muito espaço para desvios. 

Tal como outros entrevistados, 

Cumbe reconhece o aumento do 

número de postos de abastecimen-

to de combustível, sobretudo as 

designadas por bombas de linha 

branca, que são aquelas que não 

têm contrato com nenhuma distri-

buidora tradicional.

Por seu turno, Nelson Mavim-

be, presidente da Associação dos 

Revendedores e Retalhistas de 

Combustíveis em Moçambique 

(AROMOC), referiu que as cons-

tatações do PR são mancha para os 

revendedores dos combustíveis, e 

estes ficaram surpreendidos com a 

informação.

“Acreditámos que se o PR falou 

naqueles moldes é porque tem 

informação, mas, por outro lado, 

entendemos que o assunto é do fó-

rum confidencial, já que não achou 

oportuno indicar nomes”, disse.

Sublinhou que a AROMOC como 

associação não tem competências 

para fazer o licenciamento, muito 

menos autorizar a construção de 

bombas de combustível. Existem 

entidades públicas responsáveis. 

São essas que têm o dever de verifi-

car quem são as pessoas que reque-

rem esses negócios, a sua idoneida-

de e o seu acompanhamento.

Tal como Félix Machado, Mavim-

be referiu que a sua agremiação já 

propôs ao Governo no sentido de 

incluí-los no processo de verifi-

cação e licenciamentos de novos 

operadores, mas até ao momento o 

pedido ainda não foi satisfeito.

“Isso faz com que pessoas apare-

çam, vão ao Governo pedir licenças 

e abram bombas sem a nossa parti-

cipação ou conhecimento, e como 

a aderência ao associativismo é de 

carácter voluntário, essas pessoas 

exercem suas actividades fora da 

AROMOC”, disse.

Nelson Mavimbe referiu que no 

país há mais de 600 bombas de 

combustível, e dessas, apenas 60 

revendedores é que estão filiados à 

AROMOC. 

Recordou que nos últimos anos 

tem crescido o número de postos 

de abastecimento, e que há muitos 

estrangeiros no sector. Estes gru-

pos, com somalis na dianteira, op-

tam por um sistema de bombas de 

linha branca, que são aquelas que 

não têm contrato com as ditas mar-

cas de bandeira, como é o caso da 

Total, Petromoc, Galp ou Engen.
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Não são só os proprietários 
de bombas de combustível 
e empresários que estão a 
abastecer a insurgência, em 

Cabo Delgado. O inimigo está, tam-
bém, a reforçar o seu arsenal a partir 
de posições das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) moçambicanas, 
particularmente da Unidade de In-
tervenção Rápida (UIR), uma tropa 
de elite da Polícia da República de 
Moçambique (PRM). O último de 
uma série de ataques suspeitos con-
tra a UIR aconteceu na última sema-
na, na aldeia Litingina, em Nangade, 
um dos distritos mais martirizados 
pela insurgência, em Cabo Delgado.

O ataque a Litingina aconteceu na 

sexta-feira da semana passada. A in-

vestida encerra um enredo já conhe-

cido nos meandros da guerra que ca-

minha para cinco anos, a completar a 

cinco de Outubro próximo. Como de 

costume, os agentes da UIR posicio-

nados em Litingina foram avisados 

sobre a aproximação do inimigo. Foi 

o próprio chefe da aldeia a alertar so-

bre um grupo que estava em direcção 

ao centro da aldeia. Os atacantes vi-

nham da direcção de Mweia que, tal 

como Litingina, é uma das várias al-

deias mais afectadas pela violência, em 

Nangade.

Ao tomarem conhecimento, os agen-

tes da UIR fizeram disparos para o ar. 

Mas, logo a seguir, abandonaram a po-

sição, colocando-se em fuga. As portas 

estavam escancaradas para o inimigo. 

O grupo de avanço era composto por 

oito insurgentes. Três à direita, outros 

três à esquerda e dois ao centro. Mas 

apenas os do centro é que entraram 

disparando. Os restantes faziam-lhes 

cobertura. 

Mas como os agentes da UIR tinham 

abandonado a posição, não houve ne-

cessidade de usar fogo. Os insurgentes 

entraram e saíram com seus próprios 

pés. Levaram toda a logística, desde 

armamento, munições, até comida que 

estava a ser confeccionada.

O ataque voltou a levantar alarmes so-

bre traições no seio das FDS, de onde 

acredita-se que os insurgentes tenham 

acesso a informação privilegiada. Uma 

fonte próxima da matéria anotou que 

o assalto a Litingina não se justificava, 

porque os agentes foram avisados da 

aproximação do inimigo. As comuni-

dades locais, agora em fuga, chegam 

mesmo a considerar a UIR como 

parte do problema. “Eles é que estão 

a fazer esta guerra”, disse-nos um dos 

locais.

Uma outra fonte chegou a classificar 

os disparos lançados pelos agentes da 

UIR como um sinal para direccionar 

os atacantes à posição, onde levaram 

tudo. Além da UIR, havia, em Litin-

gina, uma posição da chamada “força 

local”, um grupo composto por com-

batentes da luta de libertação nacional 

e milicianos, que tem feito a vez dos 

tropas convencionais.

Mas a posição da “força local” estava 

num dos extremos da aldeia. A UIR 

é que estava no centro, junto ao mer-

cado local. Mas, com o ataque, Litin-

gina ficou praticamente abandonada. 

Nem mesmo o inimigo ocupou a al-

deia. Depois de saquear a posição, os 

atacantes regressaram aos seus escon-

Por Armando Nhantumbo

derijos, agora com mais armamento e 

alimentação para a sua logística.

Em Litingina, a população ensaiava o 

regresso e tentava preparar os campos 

para as plantações de cajual, a produ-

ção de bandeira em Nangade, o maior 

produtor de castanha de caju da pro-

víncia de Cabo Delgado.

Insurgentes reabastecem-
se em posições militares 
O ataque de sexta-feira, três dias antes 

de o presidente, Filipe Nyusi, acusar 

proprietários de bombas de combus-

tível como financiadores da insurgên-

cia, volta a levantar um enxame de 

suspeições sobre infiltração inimiga 

no seio das FDS. Tal como já escre-

vemos, no SAVANA os insurgentes 

estão a abastecer-se e a reforçar o seu 

arsenal com armamento e até logística 

alimentar do próprio Estado. 

As suspeitas de fuga de informação 

interna nas FDS são antigas e, ao lon-

go do conflito, sempre houve assaltos 

às bases militares do Estado, termi-

nando em saques, alguns dos quais 

logo depois do reabastecimento das 

unidades militares.

Os insurgentes chegaram a apoderar-

se de viaturas blindadas e de carros da 

PRM, com os quais até postaram para 

a eternidade, numa das maiores vulga-

rizações do Estado moçambicano. O 

comandante, Bernardino Rafael, da 

PRM, já admitiu, publicamente, que 

a sua corporação perdeu viaturas para 

o inimigo. 

“Viaturas das FDS estão nas mãos 

dos malfeitores em Cabo Delgado”, 

reconheceu o comandante-geral, em 

Dezembro de 2019, quando procedia 

à inauguração da vigésima quarta Es-

quadra da PRM, no bairro do Zimpe-

to, na cidade de Maputo.

Os frequentes assaltos chegaram a fa-

zer com que militares se queixassem 

de estar a travar uma “guerra estra-

nha” que, no seu entendimento, conta 

com a conivência de altas patentes das 

FDS. Um dos assaltos mais bizarros 

dos últimos tempos foi o de Nam-

wembe, onde a “força local” chegou a 

avisar, por três vezes, a UIR, sobre a 

aproximação dos insurgentes para o 

grande assalto.

Mas a UIR não fez qualquer con-

tra-ofensiva para impedir a vinda do 

inimigo. Pelo contrário, os agentes da 

unidade de elite da PRM prepararam-

se para a fuga logo ao primeiro ataque, 

deixando tudo para o inimigo.

Isto nunca foi antes cogitado, mas esta 

conivência com o inimigo pode estar 

por detrás das tentativas, há alguns 

anos, de impedir que os jornalistas fi-

zessem a cobertura da guerra em Cabo 

Delgado. Um dos jornalistas, Ibraimo 

Mbaruco, desapareceu sem deixar 

rastos desde Abril de 2020, enquan-

to outros dois, Amade Abubacar e 

Germano Adriano, foram ilegalmente 

detidos e sujeitos a um processo judi-

cial tão frágil que ainda não teve o seu 

desfecho. 

Fontes que seguem com atenção o as-

sunto sempre fizeram notar, ao Jornal, 

que, em estratégia militar, quando se 

monta uma posição, não se deixa todo 

o arsenal no local. Parte do equipa-

mento bélico, anotam, é colocada em 

local estratégico, que serve de reta-

guarda em caso de assalto, fazendo, 

também, com que o inimigo não leve 

todo o dispositivo militar. Mas, em 

Cabo Delgado, os insurgentes estão a 

assaltar bases com diverso armamento 

que depois saqueiam. O que não con-

seguem levar, eles reduzem a cinzas.

Ainda que o presidente não o diga, tal 

como o fez em relação aos proprietá-

rios de bombas de combustível, o SA-
VANA sabe que uma parte significa-

tiva do material que o inimigo usa, em 

Cabo Delgado, é arrancado às mãos 

dos militares, sem prejuízo de outras 

formas de financiamento, interna e 

externamente.

Aliás, na quinta-feira da semana 

passada, por exemplo, um grupo de 

insurgentes lançou um ataque con-

tra a vila de Mocímboa de Praia. O 

SAVANA sabe que o inimigo usou 

morteiros recentemente arrancados 

numa posição das Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique (FADM), 

em Mandimba, também no distrito 

de Nangade. Nas últimas semanas, 

os insurgentes estão a lançar sinais de 

estarem a ganhar, novamente, ousadia, 

intensificando ataques e confrontando 

o aparelho repressivo do Estado. Esta 

quarta-feira, por exemplo, atacaram a 

aldeia de Quelimane, à saída da vila 

de Mocímboa em direcção a Palma, 

ferindo um militar, desafiando a nar-

rativa oficial de que eles estão fragi-

lizados, conforme também reiterou, 

na segunda-feira, o Presidente Filipe 

Nyusi.

Simplesmente surreais
Os bastidores dos ataques insurgentes 

a posições militares, em Cabo Delga-

do, têm contornos surreais. Foi assim 

quando, ainda este ano, os insurgentes 

assaltaram por três vezes uma posição 

da UIR, em Namwembe, uma outra 

aldeia de Nangade, severamente afec-

tada pela insurgência. A posição da 

UIR, em Namwembe, foi montada 

com objectivo de travar o avanço do 

inimigo que, desde 2021, passou a rei-

nar no distrito de Nangade, depois de 

acossado pela intervenção estrangeira, 

principalmente do Ruanda, em Palma 

e Mocímboa da Praia.

Num primeiro momento, a unidade 

da UIR trabalhava junto da posição da 

“força local”, mas, numa das rendições, 

os recém-chegados agentes da força 

de elite da PRM decidiram afastar-se 

da posição dos combatentes da luta 

de libertação nacional e das milícias 

locais. 

Foram-se fixar num dos extremos da 

aldeia Namwembe, mas, no mesmo 

dia da transferência, o inimigo entrou 

a atacar a sua posição. Os atacantes 

levaram tudo na posição. Tempos de-

pois, fizeram um segundo ataque so-

bre a mesma posição, também levando 

logística.

À terceira, ainda houve avisos à UIR 

sobre a aproximação do inimigo. O 

ataque terá ocorrido no dia 18 de Ju-

nho passado. Conforme reportamos, 

na altura, quando o comandante da 

“força local” tomou o conhecimento 

da aproximação do inimigo, foi alertar 

ao comandante da UIR, na esperança 

de que destacasse homens com bazu-

cas e metralhadoras para apoiarem a 

travar o avanço dos atacantes.

O comandante da posição da UIR não 

deu nenhuma resposta satisfatória. No 

mesmo momento, vinha uma viatura 

da UIR para abastecer a posição de 

Namwembe com produtos alimenta-

res.

Com o comandante da “força local” 

com claras indicações da aproxima-

ção do inimigo, regressou à posição da 

UIR, para alertar que os homens estão 

decididos a avançar para a aldeia. O 

SAVANA sabe que foram, no total, 

três vezes que o comandante da “força 

local” pediu apoio ao comandante da 

UIR, mas sem sucesso.

Até que os tiros inimigos começaram 

a soar. O primeiro alvo foi a posição 

da “força local”, mas os insurgentes ti-

veram resposta, resultando numa troca 

de tiros. Com a resposta dos comba-

tentes da luta de libertação nacional 

e milicianos, o inimigo decidiu recuar 

para atacar o elo mais fraco.

Esse lado mais fraco são as tropas 

convencionais do Estado, o que não 

deixa de ser uma fragilidade gritante 

de um país. 

Diferentemente da “força local”, a res-

posta das tropas da UIR não foi arro-

jada. Apenas alguns agentes tentaram 

responder, mas com muitos em fuga, 

eles também largaram armamento 

para salvar a vida. Puseram-se em 

fuga, abandonando bazucas, metra-

lhadoras e munições, que os insur-

gentes recolheram, juntamente com 

a alimentação que acabava de ser des-

carregada.

A demonstrarem a sua ousadia, os 

insurgentes assaltaram, duas semanas 

depois, mais uma posição militar no 

mesmo distrito, Nangade. O ataque 

aconteceu na aldeia Mandimba, onde 

o inimigo voltou a capturar diverso 

material bélico do Estado, levantando 

novamente uma nuvem de suspeição 

contra a UIR. Os contornos do ataque 

a Mandimba são também surreais. A 

começar pela movimentação da tropa 

da vila sede de Nangade, onde se en-

contrava, para se instalar na aldeia si-

tuada a cerca de 30 km a norte. Man-

dimba localiza-se à frente de quatro 

aldeias a partir da vila, dentre elas Ro-

vuma, Tchakamba e aldeia Nova.

Ao que o SAVANA apurou, o gru-

po que atacou Mandimba terá sido o 

mesmo que, duas semanas antes, assal-

tou a base de Namwembe. No assalto 

a Mandimba, os insurgentes mataram 

pelo menos um soldado e feriram ou-

tros quatro.

Também se apoderaram de armamen-

to e munições, além de mantimentos 

para reforçar a sua logística.

O Estado Islâmico reivindicou o as-

salto, referindo que atacou um quartel 

do exército com armas automáticas, 

apreendendo várias armas e munições 

e queimando o quartel antes de retor-

narem as suas posições em segurança.

Tal como em Namwembe, a posição 

de Mandimba acabava de ser rea-

bastecida com produtos alimentares. 

Uma viatura militar havia chegado ao 

local para abastecer a posição consti-

tuída por agentes das FADM. Os mi-

litares puseram-se em fuga, deixando 

toda a logística para o inimigo. O que 

os atacantes não conseguiram levar 

queimaram imediatamente.

O condutor da viatura que havia ido 

a Mandimba para abastecer a posi-

ção conseguiu escapar com o veículo, 

do qual já se havia descarregado os 

mantimentos. Quando militares tan-

zanianos, posicionados na vila-sede de 

Nangade, deslocaram-se a caminho de 

Mandimba, encontraram militares das 

FADM fugindo para a vila, e outros 

ainda escondidos nas matas. 

A 9 de Julho, era a vez de o inimigo 

atacar uma posição das FDS, no Posto 

Administrativo de Pundanhar, cer-

ca de 60 km a sudoeste da vila sede 

de Palma, obrigando a fuga de cerca 

de 100 soldados. Na altura, soldados 

citados pelo portal Pinnacle News re-

feriram ter sido esmagados por forças 

superiores, após intensos confron-

tos. A 11 de Julho, o Estado Islâmi-

co reivindicou o ataque, reclamando 

ter apreendido armas e incendiado o 

quartel. O Daesh também publicou 

fotos de armas, munições, explosivos, 

telemóveis e outros equipamentos, 

alegando ter os capturado em Punda-

nhar.

Parte dos militares moçambicanos 

que estão a ser obrigados a abando-

nar as posições, em debandada, casos 

de agentes da UIR, são forças de elite 

recentemente formadas, co apoio de 

diversos países para combater a insur-

gência, com apoio de vários países. No 

mar de suspeitas, questiona-se porquê 

assaltos de género não acontecem 

contra posições de tropas estrangeiras 

que operam em Cabo Delgado. Fon-

tes chegam a comparar as FDS com 

a força local, ressaltando que, mesmo 

sem treinamento especializado, os ve-

teranos da luta de libertação nacional 

e milicianos chegam a desempenhar 

um papel mais notável no combate à 

insurgência em Cabo Delgado.

Fontes de abastecimento da insurgência, em Cabo Delgado

As FDS também, excelência!
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Com a UNITA a contestar, 
através de Abel Chivukuvu-
ku, os resultados eleitorais 
divulgados pela Comissão 

Nacional Eleitoral (CNE), o MPLA 

lidera com notória vantagem nas elei-

ções gerais angolanas, após escrutina-

das 33,16% das mesas de votos, mas as 

primeiras indicações mostram que o 

partido governamental poderá perder 

Luanda. Segundo a CNE, o MPLA 

está à frente com 60.65%, contra 

33.85% da UNITA. Mas as previsões 

do instituto espanhol Sigma mos-

tram que o MPLA deve terminar nos 

53.6%, contra 42.4% da UNITA.  Os 

resultados provisórios poderão ser co-

nhecidos hoje. Uma outra sondagem 

atribuída ao movimento cívico dá 

70% do voto à UNITA e apenas 23% 

para o MPLA pelo que se antevê uma 

verdadeira “guerra de números” nos 

próximos dias.

Nas últimas eleições, o MPLA venceu 

com um total nacional de 4,1 milhões 

de votos (61,8%). A UNITA foi o se-

gundo partido mais votado com 1,8 

milhões de votos (26,68%).

Ainda em 2017, a CASA-CE- Con-

vergência Ampla de Salvação de Ango-

la – Coligação Eleitoral registou 643,9 

mil votos (9,45%) e ficou na terceira 

posição, duplicando os resultados de 

2012, muito por força do efeito Chivu-

kuvuku, um histórico da UNITA.

Primeiras contagens
Em Luanda é onde há maior contes-

tação contra o MPLA, mas em praças 

como Cunene, Kwanza Norte, Bengo, 

Huíla e Malange, a coisa muda de fi-

gura, onde são raros episódios anti-go-

vernamentais.

As primeiras contagens, nas mesas de 

votos, dão uma clara indicação de que 

o MPLA, partido governamental, pode 

perder a sensível praça de Luanda, com 

números expressivos, indicadores que 

poderão estar a mostrar o crescimento 

do sentido crítico da cidade mais po-

pulosa de Angola em relação à gover-

nação do partido governamental, no 

poder desde 1975. Luanda tem quatro 

milhões de eleitores, dos cerca de 14 

milhões registados para votar nas quin-

tas eleições na história democrática de 

Angola. Filomeno Vieira Lopes, um 

dos líderes da coligação com a UNITA, 

reivindica 65% de votos para o partido 

dizendo que o MPLA apenas deve ga-

nhar o município da Quissama.

Com a contagem de votos terminada 

em algumas mesas nos municípios de 

Viana e Kiamba Kiaxi e o Golfe, em 

Luanda, os primeiros números, mos-

travam que a UNITA liderava con-

fortavelmente. Estas duas praças, nos 

subúrbios de Luanda, tradicionalmente 

votam UNITA. Mas, a diferença nestas 

eleições, é que estão a votar de forma 

esmagadora e não arredavam pé das 

imeadiações da Assembleia de Voto 

até verem afixadas as respectivas actas, 

cumprindo a palavra de ordem “votou, 

sentou”. 

A título ilustrativo, o bairro Golfe 2, 

conhecido por Lixeira, a UNITA ga-

nhou todas as cinco mesas montadas 

na Assembleia de Voto (AV) número 

671. Na mesa cinco, o partido do Galo 

Negro amealhou 195 votos, contra 70 

do MPLA. 

Mesma tendência deu-se na mesa 04, 

onde a UNITA obteve 175 votos, con-

tra 74 do MPLA.  Na mesa dois, a 

Quintas eleições gerais em Angola

MPLA estremece em Luanda

UNITA registou 216 votos, contra 62 

do MPLA. A CASA-CE, que foi a 

coligação esperança em 2017, na altura 

liderada por Abel Chivukuvuku, não foi 

para além de quatros votos nas várias 

mesas visitadas pelo SAVANA. Cada 

mesa tem habitualmente 650 votantes 

registados, mas o SAVANA constatou 

que os votantes presentes estiveram 

abaixo dos 300 em todas as mesas es-

crutinadas, o que dá uma taxa de abs-

tenção muito elevada. 

A CASA-CE poderá ressentir-se da 

tumultuosa saída de Abel Chivuku-

vuku, que se foi juntar ao projecto da 

UNITA, a Frente Patriótica Unida 

(FPU), que integra elementos de outras 

forças políticas e da sociedade civil, in-

cluindo ex-militantes do MPLA, uma 

estratégia do maior partido da oposição 

para vencer as eleições.

Aliás, no fecho da campanha eleitoral, 

no empoeirado campo da Filda, no 

populoso município de Cazenga, em 

Luanda, completemente cheio, Adal-

berto Costa Júnior (ACJ), líder da 

UNITA, enfatizava que o maior parti-

do da oposição tinha condições criadas 

para fazer história no dia das eleições, 

considerando que a “continuidade do 

partido único” (MPLA) no poder cor-

responde ao adiamento do desenvolvi-

mento de Angola.

“Temos condições criadas para fazer 

história. Pedimos uma maioria no Par-

lamento para que a UNITA devolva os 

direitos dos cidadãos”, assinalava ACJ, 

acompanhado pela esposa, Wikstoslavy 

Costa Júnior e de importantes quadros 

da sua formação política, incluindo o 

histórico Abel Chivukuvuku, que re-

gressa ao projecto liderado pela UNI-

TA, após desinteligências, consideradas 

insanáveis, na CASA-CE, uma coli-

gação esperança das eleições de 2017, 

onde duplicou os resultados de 2012, 

saindo de oito para 16 deputados. 

A força da juventude
A vontade de querer mudar era genuíno 

entre os jovens que afluíram às urnas 

logo as primeiras horas da manhã desta 

quarta-feira e no momento derradeiro 

de fecho das urnas em Luanda. Com 

um tablet, onde foi descarregado o ca-

derno eleitoral, ligado a uma pequena 

impressora de tamanho de um POS, os 

escrutinadores imprimiam um pequeno 

recibo, que indicava o nome, número 

de BI, Assembleia de Voto e a mesa de 

votação. Com o papelinho na mão, o 

eleitor dirigia-se à sua mesa. 

Grande parte dos centros de votação 

abriram pontualmente às 7 horas. Os 

jovens em Angola, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatísticas, re-

presentam mais de metade da popula-

ção angolana. Entre eles há um desejo 

de mudança, mas também receios de 

uma tensão/violência pós-eleitoral. É 

que durante a campanha eleitoral, que 

durou cerca de 30 dias, a UNITA, apa-

rentemente, conseguiu passar a narrati-

va de que é desta vez que irá chegar ao 

poder, o que leva alguns observadores a 

temerem por uma violência pós-eleito-

ral caso o resultado seja diferente. 

Quando interpelados por jornalistas, 

vários eleitores, com destaque para jo-

vens nos subúrbios pobres de Luanda,

não tinham receios em dizer qual é que 

foi o sentido de voto. Deixaram para 

trás a recorrente resposta “o voto é se-

creto”. 

 “Votei no número 3 (Adalberto Costa 

Júnior). Votei na mudança”, disse, Ma-

nuel Cahoje, 29 anos, que antes estava 

a ser impedido de votar por portar uma 

fotocópia de Bilhete de Identidade 

(BI). Teve que “fazer confusão”, argu-

mentando com a directiva que acabava 

de ser aprovada pela Comissão Nacio-

nal Eleitoral (CNE), até ser permiti-

do por José Alberto Neves, presidente 

da Assembleia número 671, no bairro 

Golfe 2. 

Horas antes, por volta do meio dia des-

ta quarta-feira, a CNE deliberava que 

deveria ser permitido votar o eleitor 

portador de BI caducado, fotocópia 

de bilhete deste que fosse acompa-

nhado de talão, que indica que tratou 

e aguarda o documento final. Mas em 

várias mesas, os respectivos presidentes 

recusavam permitir a votação, por falta 

de informação. É que a deliberação foi 

feita a quatro horas do fecho das urnas 

para, segundo as autoridades eleitorais, 

permitir uma maior participação nas 

eleições, num país que, tal como Mo-

çambique, é obra conseguir um BI a 

tempo.  

No mesmo sentido de Cahoje, mas na 

Escola da Guarita, bairro Kapolo 2, 

município d Kilamba Kiaxi, votou Eli-

sabeth da Silva, 32 anos, doméstica, e 

mãe de três filhos. “Votei pela mudança. 

Estamos cansados”, rematou, com me-

nina Francisca nos braços, um bebé que 

acabava de completar um ano, a 21 de 

Agosto corrente.

Na noite eleitoral, o SAVANA não 

experimentou grandes dificuldades 

no acesso ao momento de votação e 

a contagem de votos, sobretudo, nos 

subúrbios de Luanda. Os Presidentes 

das Mesas eram particularmente sim-

páticos e davam pequenas entrevistas, 

reforçadas com números. 

Zona nobre
Na cidade de cimento da grande Luan-

da, os primeiros números só davam 

UNITA, o maior partido da oposi-

ção. Em Talatona, nova zona nobre de 

Luanda, a UNITA ganhou na mesa 

1112 montada na Universidade Priva-

da de Angola. O partido de Adalberto 

Costa Júnior obteve nas três mesas 603 

votos, contra 429 do MPLA. “Aqui o 

voto é consciente”, disparou ao SA-
VANA, sem que lhe seja perguntado, 

Euclides Neto, delegado de lista da 

UNITA. 

A CNE ainda não tem datas para a 

divulgação oficial dos resultados, mas 

o diligente porta-voz do órgão, Lucas 

Kilundo, assinalou, na noite desta quar-

ta-feira, que tudo depende do ritmo de 

contagem nas mesas e do envio das ac-

tas para o centro nacional de contagem. 

Mas imprensa angolana avança que os 

resultados provisórios deverão ser pu-

blicados esta sexta-feira.

Nas eleições de 2017,  em Luanda, com 

um eleitorado registado de 2.884.398 

eleitores, 50,08% votaram oposição 

(UNITA e CASA-CE) e o MPLA ob-

teve 48,17% dos votos.

A UNITA elegeu, em 2017, dois de-

putados nos círculos provinciais de 

Luanda, maior praça político eleitoral 

de Angola, onde conquistou 759 mil 

votos contra um milhão de votos do 

partido governamental, que elegeu três 

deputados. 

Em 2017, na Assembleia Nacional, o 

MPLA desceu de 175 deputados para 

150, mas manteve uma maioria quali-

ficada, uma vez que teve um número 

superir a 146 deputados (66,66%). Os 

números destas eleições mostram que o 

MPLA poderá eleger entre 122 e 130 

deputados.

Em 2017, a UNITA passou de 32 para 

51 deputados e a CASA-CE de 8 para 

16 deputados. O PRS elegeu dois e o 

histórico FNLA, um. Nestas eleições, a 

UNITA deve conhecer uma subida ex-

ponencial no Parlamento.

Nestas eleições a expectativas é que haja 

equilíbrio de forças na Assembleia Na-

cional, com a UNITA a ganhar terreno. 

Em Angola, 130 deputados são eleitos 

por representação proporcional em cír-

culo eleitoral nacional único. Já 90 de-

putados são eleitos pelos círculos eleito-

rais provinciais, sendo cinco deputados 

eleitos em cada uma das 18 províncias.

A CNE criou 13.238 Assembleias de 

Voto, com um total de 26.428 mesas, 

números acima das eleições de 2017. 

No estrangeiro, mais de 22 mil eleito-

res, distribuídos por 25 cidades de 12 

países de África, da Europa e da Amé-

rica do Sul, também votaram.

Abstenção 

As primeiras indicações mostram tam-

bém que a abstenção poderá ir para

números iguais a de 2017, onde rondou 

os 43%.

A tendência mostra que os votos em 

brancos poderão andar a um nível mar-

ginal, mas há uma particular preocupa-

ção dos delegados da oposição com os 

votos considerados nulos. Em algumas 

mesas estão a ser anulados votos em 

que um eleitor colocou um X na foto 

da cabeça de lista ou na bandeira do 

partido, ao invés do quadradinho para 

o “x”. A mesa não aceita a intenção do 

eleitor, mesmo com forte argumentação 

dos delegados de lista, sobretudo, os da 

oposição. 

Também votos onde o “x” ultrapassou 

os limites do quadradinho estão a ser 

anulados. São votos, maioritariamente, 

da UNITA. Sobre esta questão, o Por-

ta-Voz da CNE explicou, na noite desta 

quarta-feira, que a primeira contestação 

deve ser feita na mesa, onde, se não 

houver consenso, sobe para comissão 

municipal, plenário da CNE e, por fim, 

no contecioso eleitoral, que é dirimido 

no Tribunal Constitucional.

No fecho desta edição, na manhã desta 

quinta-feira, a cidade de Luanda estava 

calma. A oposição não tinha ainda con-

vocado qualquer tipo de manifestações 

para contestar os resultados parciais di-

vulgados pela CNE. Porém, o governo 

angolano mobilizou, para estar em es-

tado de alerta, um dispositivo de 80 mil 

homens para garantir as operações de 

segurança do acto eleitoral, onde cerca 

de 14 milhões de eleitores foram, for-

malmente, chamados às urnas, naquelas 

que se acredita poderem ser as eleições 

mais disputadas na história democrática 

daquele país africano do Atlântico. 

Observadores convidados
Para as quintas eleições angolanas fo-

ram acreditados cerca de 1.300 observa-

dores entre nacionais e estrangeiros. Em 

Luanda está o antigo chefe de Estado 

moçambicano, Joaquim Chissano, na 

qualidade de “entidade internacional” 

convidada a observar as eleições. No 

seu estilo pacifista, Chissano apelou 

aos concorrentes a pautarem por uma 

conduta política exemplar, promovendo 

um ambiente saudável, valorizando a 

tranquilidade e  aceitarem os resultados 

finais, em sinal de respeito à vontade do 

povo.

Igualmente está em Angola a Missão 

de Observação Eleitoral da Comuni-

dade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), composta por 29 observadores, 

que se junta a União Africana (UA), 

Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral (SADC) e Centro Car-

ter dos Estados Unidos.

A missão da CPLP é liderada pelo an-

tigo presidente de Cabo Verde, Jorge 

Carlos Fonseca. Alías na sua passagem 

pelo comício do fecho da UNITA, 

Adalberto Costa Junior não deixou o 

momento passar em branco. Saudou, 

no meio de ruidosos aplausos, a chega-

da do antigo chefe de Estado de Cabo 

Verde, recordando que aquele país é 

um exemplo de alternância de poder e 

da democracia. Jorge Fonseca, jurista e 

professor universitário, foi presidente de 

Cabo Verde entre 2011 e 2021, apoiado 

pelo Movimento para a Democracia e 

reeleito nas eleições presidenciais de 

2016, também apoiado pela mesma for-

ça política.

Entre os observadores da CPLP, pre-

sentes no comício de fecho da UNITA, 

o SAVANA viu Sérgio Pantie, chefe 

da bancada da Frelimo, na Assembleia 

da República e Lucilia Hama, também 

deputada do partido governamental em 

Moçambique. 

A União Europeia despachou para An-

gola dois peritos para uma missão mais 

longa do que a da CPLP. Os peritos 

da UE irão acompanhar o processo até 

eventuais acções de contestatação nos 

órgãos judiciais, mas o seu relatório não 

é público.

De Portugal vieram Paulo Portas, antigo 

vice Primeiro-Ministro de Portugal e o 

social-democrata, José Luís Arnaut, que 

se encontram em Angola, na qualidade 

de observadores internacionais convida-

dos pelo presidente João Lourenço. Os 

dois garantiram que serão independen-

tes em todo processo.

*enviado a Angola das publicações da me-
diacoop (SAVANA, mediaFAX e Rádio 

SAVANA100.2) 

Os insurgentes têm estado a circular no corredor do Rio Messalo, entre os distritos 
de Macomia e Muidumbe

• No geral, a UNITA deverá registar números históricos, melhores que os alcançados em 1992  • Partido governamental poderá cair dos 150 deputa-
dos para números entre 122 e 130 • Clara bipolarização com outros partidos sem relevância • abstenção, mais uma vez, deverá ultrapassar os 40%

Por Francisco Carmona*
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Resumo do Destaque Rural N° 185
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

1992 – 2019.
ANÁLISE E LIÇÕES

Yasser Arafat Dadá 
23 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https:// omrmz.org/destaque_rural/
evolucao-do-indice-de-desenvolvimento-humano-1992-2019-analise-e-

licoes/
RESUMO
O presente Destaque Rural analisa a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), entre 1992 e 2019. Este texto estuda isoladamente evolução do IDH em 
Moçambique e faz parte de um trabalho mais amplo, onde este Índice é enquadrado 
em análises envolvendo outras variáveis e indicadores económicos e sociais.
O texto é constituído por uma breve secção de conceitos do IDH, seguindo-se uma 

civil), 2000 (início dos grandes investimentos externos), 2010 (ano intermédio entre 

extrair algumas lições para Moçambique. 
Embora Moçambique tenha tido uma importante melhoria no IDH, esta observação 

da guerra civil. O IDH entre províncias não revela desigualdades evidentes, embora 
sejam as províncias do Sul as que possuem melhor índice e menos desigualdades. As 
províncias do Norte são as que possuem um IDH mais baixo.
A principal lição que se pode retirar da evolução do IDH em Moçambique, mesmo 
que com melhoria do índice e sua posição no ranking, é que Moçambique não 

ranking 
internacional. A superação destes handicaps, implica reformas profundas no modelo 
de desenvolvimento e seus padrões de acumulação, medidas de estabilização 
macroeconómica e coerentes entre si, a priorização dos sectores de produção para 
o mercado interno, com dinamização das relações intersectoriais e criadores de 
emprego, políticas sociais que contribuam para mais equidade social e espacial, e 

Resumo do Observador Rural N° 128
VARIAÇÕES DO EXTRACTIVISMO EM MOÇAMBIQUE: 

UM MUNDO INTELIGENTE AO CLIMA E A EMERGÊNCIA 
DO EXTRACTIVISMO VERDE

Natacha Bruna
23 de Agosto de 2022

Para uma leitura do texto veja em: https://omrmz.org/
observador/or-128-variacoes-do-extractivismo-em-mocambique-

um-mundo-inteligente-ao-clima-e-a-emergencia-do-
extractivismo-verde/

RESUMO
As implicações das políticas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas 
exigem que analisemos tendências para além do extractivismo orientado à 

“políticas verdes” ou inteligentes ao clima. Esta pesquisa visa explorar e fortalecer, 
teórica e empiricamente, a literatura de estudos agrários críticos na intersecção 
existente entre o extractivismo e as políticas verdes, com o objectivo de compreender 
como as relações socioeconómicas e ecológicas emergentes se desdobram; e, em 
última análise, compreender as implicações para a subsistência rural. Compreende-se 
que a implementação destas políticas em Moçambique tem resultado no surgimento do 
“extractivismo verde”, que constitui uma variação do extractivismo que se baseia 
na extracção, expropriação e transferência de direitos de emissão de populações 
rurais, seguida da transformação destes direitos em créditos de carbono a favor 
da acumulação de capital por diferentes grupos de actores externos que fazem 

carbono, países industrializados e indústrias poluentes). Os direitos de emissão 

activos/recursos ecológicos. Assim, em contextos de extractivismo verde, a 
população rural afectada pelos programas de captação de carbono são privadas 

do modelo de desenvolvimento de Moçambique. Com a criação e extracção de 
uma nova commodity – direitos de emissão – o extractivismo verde também 
envolve processos que alimentam o mercado internacional, respondem a 

hospedeiros uma série de implicações socioeconómicas negativas e adversas à 
subsistência rural, mas também ao modelo de desenvolvimento do país como 
um todo. 

O 
desusado movimento de 
camiões para o Porto da 
Matola, que se registou na 
semana passada na N4, con-

dicionando o tráfego, deveu-se à falta 
de condições naquela infra-estrutura 
portuária para acolher o enorme vo-
lume de carga transportada pela via 
rodoviária. 

O director do Porto da Matola, Arlin-

do Fondo, aponta que o Terminal de 

Carvão Mineral (TCM) foi concebido 

para receber carga de minérios através 

da via ferroviária, pelo que urge inves-

tir na eficiência deste sector, de modo 

a evitar que situações daquela natureza 

continuem a verificar-se com frequên-

cia. 
Aliado a isto, segundo uma nota con-

junta das duas empresas, está o au-

mento do preço de carvão no mercado 

internacional e as limitações enfrenta-

das pelos portos sul-africanos de Dur-

ban e de Richard’s Bay.

É neste sentido que a demanda de 

minérios em mercados como a China, 

Índia e Holanda, este último visando 

responder aos desafios energéticos, 

está a aumentar o fluxo da mercado-

ria que agora é transportada através de 

camiões.

Ao SAVANA, o MPDC explicou 

que, como medida urgente para miti-

gar o crescente volume de tráfego na-

quele troço, está a trabalhar em parce-

ria com os CFM e TCM na criação de 

um posto avançado junto à N4, logo a 

seguir à báscula do Pessene, com o ob-

jectivo de fazer a triagem, permitindo 

a passagem de camiões para o porto 

de Maputo e gerindo o fluxo dos que 

têm como destino o porto da Matola.

Para o efeito, o MPDC disse terem 

já arrancado os trabalhos de terrapla-

nagem no parque de estacionamento 

para 60 camiões na zona portuária da 

Matola. Outra medida é a aposta na 

partilha de informação entre todos os 

terminais da Matola, monitoria con-

tínua do fluxo de camiões e imple-

mentação de medidas para reduzir o 

número de camiões durante o período 

diurno.

O director do Porto da Matola, Ar-

lindo Fondo, explica que o cenário se 

deve a um acidente ocorrido no Por-

to sul-africano de Richard’s Bay, que 

neste momento está em reabilitação, 

facto que abriu espaço para se usar os 

portos nacionais como alternativa.

Para agravar a situação, a circulação de 

comboio no lado sul-africano foi in-

terrompida para a manutenção, facto 

que fez com que as autoridades mo-

çambicanas também aproveitassem 

essa oportunidade para fazerem o 

mesmo na sua linha. 

Disse que o Porto da Matola recebe 

uma média diária de 1 200 camiões, 

dos quais 300 transportando carvão, 

magnetite e combustível. Desde o iní-

cio do mês de Agosto, que o núme-

ro de camiões transportando carvão, 

magnetite e combustível subiu para 

400 camiões. Os restantes camiões são 

da Mozal e de outras empresas que es-

calam aquele recinto portuário. 

No entanto, o MPDC disse que o 

TCM recebe diariamente 200 ca-

miões transportando carvão e mag-

netite. 

Alegando necessidade de investir na 

segurança e manutenção da infra-es-

trutura, Fondo disse que o Porto da 

Matola passa a cobrar, a partir da pró-

xima semana, taxas que variam de 450 

a 750 meticais/dia aos camiões que 

escalam aquele local.   

O dirigente do Porto da Matola avan-

çou que o condicionamento do tráfe-

go se registou porque o TCM não foi 

concebido para receber carga trans-

portada em camiões, mas sim pela via 

ferroviária. 

Falou também da reabilitação da es-

trada e melhoramento de acessos ao 

porto, medidas estas que já estão em 

curso. 

Para Fondo, estas medidas são inicia-

tivas privadas e não resolvem a longo 

prazo esta questão, apontando a ne-

cessidade de o sector público assumir 

as rédeas.

Fondo fez notar que o porto seco 

construído em Ressano Garcia, vi-

sando o descarregamento de carga 

para ser transportada via ferroviária, 

e, consequentemente, reduzir a cir-

culação de camiões ao longo da N4, 

não responde a esta situação, porque 

foi erguido exclusivamente para o ar-

mazenamento de ferro cromo e não 

outros minérios. Ademais, disse que 

aquele terminal tem uma capacida-

de limitada, pelo que se espera que o 

parque transitório de Pessane ajude a 

aliviar a situação. 

Recentemente, os CFM e a sua con-

génere sul-africana, a Transnet, assi-

naram um acordo para que locomo-

tivas das duas companhias possam 

transportar mercadorias nos dois 

países. 

Com este acordo, o Governo espera-

va um aumento significativo de carga 

manuseada nos portos nacionais, pas-

sando das 48 milhões de toneladas re-

gistadas em 2021 para 83 milhões de 

toneladas até 2024.

Sobre o assunto, o CFM disse que 

ainda está a trabalhar com a sua con-

génere no sentido de obter maior 

equilíbrio entre a carga rodoviária e 

ferroviária, e desta forma tornar o cor-

redor de Maputo mais competitivo. 

Na verdade, a migração do transpor-

te de minérios através das rodovias 

para ferrovias continua sendo um dos 

grandes desafios nacionais.  

Na recente inauguração de terminais 

no Porto de Maputo, o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, desafiou as 

autoridades ferro-portuárias a faze-

rem uma abordagem integrada da car-

ga com vista a aliviar as estradas que 

se mostram pressionadas pela carga 

manuseada pelos portos de Maputo e 

da Matola. 

O Plano director do Porto de Ma-

puto aponta para a necessidade de 

garantir investimentos que permitam 

o aumento da capacidade ferroviária 

para manuseamento de crómio de 2.2 

para 4.2 milhões de toneladas por ano, 

bem como a expansão da área para ar-

mazenamento de carvão e magnetite 

na TCM, das actuais 7.3 milhões de 

toneladas/ano para 12 milhões de to-

neladas.

O SAVANA contactou, esta terça-

feira, o director da TRAC, empresa 

gestora da N4, Fenias Mazive, para 

colher o seu posicionamento sobre a 

gestão do tráfego, mas promessas de 

um contacto até ao fecho desta edição 

não foram honradas.

Utentes da N4 do lado moçambica-

no têm-se queixado insistentemente 

das dificuldades de fluidez do tráfego, 

sobretudo no segmento entre o nó de 

Tchumene e o Novare, na Matola, 

onde a estrada tem apenas uma faixa 

em cada sentido. No ano passado, a 

TRAC prometera que a partir do iní-

cio deste ano iria realizar obras de am-

pliação deste troço, mas tal promessa 

nunca chegou a materializar-se, e a 

TRAC nunca se dignou a prestar os 

devidos esclarecimentos.  

No Porto da Matola  

Terminal de Carvão não está preparada
Por Argunaldo Nhampossa
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1. Nota Introdutória

O presente documento tem por finalidade apresentar um conjunto 
de informação detalhada sobre a solvabilidade e a gestão de risco 
da Gapi – Sociedade de Investimentos, S.A. (adiante designada por 
“Gapi” ou “instituição”).

O Relatório “Disciplina de Mercado” cumpre com o estabelecido pelo 
Aviso nº 19/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique 
(BdM), e em conjugação com os critérios definidos pelo pilar 3 do 
Acordo de Basileia II, pelo que os dados reportados têm subjacente 
uma óptica predominantemente prudencial.

Os valores apresentados, estão em milhares de meticais e reflectem 
a posição da Gapi em 30 de Junho de 2022.

O primeiro semestre de 2022 foi caracterizado por eventos adversos 
à economia nacional e mundial devido a continuação dos impactos 
negativos da pandemia COVID-19 nas diversas variantes, da guerra 
Rússia-Ucrânia, a violência armada na província de Cabo Delgado 
e as calamidades naturais, aumentaram as incertezas no mercado, 
influenciando negativamente as actividades da Gapi.

A Gapi conta com 14 delegações distribuídas em todas as províncias 
de Moçambique.

2. Declaração da Responsabilidade

O Conselho de Administração da Gapi declara, nos termos exigidos 
pelo Artigo 8 do Aviso 16/GBM/2017, de 22 de Setembro, que:

Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados 
necessários e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda 
a informação divulgada é verdadeira e fidedigna;

A qualidade de toda a informação ora divulgada é adequada;

Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer 
alterações significativas que ocorram no decorrer do segundo 
semestre de 2022.

Maputo, 12 de Agosto de 2022

Adolfo Adriano Muholove Rafael Uaiene

(Presidente da Comissão Executiva) (Presidente do Conselho de Administra-
ção)

3. Âmbito de Aplicação

O presente documento é referente ao Relatório “Disciplina de 
Mercado” da Gapi – Sociedade de Investimentos, S.A., constituída 
e regulada pela lei moçambicana em 1990 para promover o 
empresariado nacional e contribuir para a inclusão económica, social 
e financeira, como Sociedade Financeira e enquadrada na categoria 
de Sociedade de Investimentos, segundo a Lei 20/2020 (Lei das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), com Sede na 
Av. Samora Machel, Nº 323, contribuinte fiscal número 400005011 
matriculada na Conservatória das Entidades Legais sob o número 
6036, Cidade de Maputo.

O papel da Gapi é de intermediar recursos financeiros e aplicar em 
actividades de desenvolvimento, em Moçambique, disponibilizando 
para o efeito uma oferta de serviços financeiros e de capacitação, 
apoio ao desenvolvimento e gestão de negócios para clientes 
empresariais (micro, pequenas e médias empresas), institucionais 
e particulares.

4. Objectivos e Políticas de Gestão de Riscos

(i) Declaração sobre adequação dos sistemas de gestão de risco

O Conselho de Administração (CA) garante que o sistema de gestão 
de risco seja implementado na instituição, bem como os processos 
e medidas destinadas a assegurar que os limites de risco definidos 
são cumpridos, é adequado para o correcto desenvolvimento da 
estratégia do negócio, tendo em conta o perfil e a dimensão da 
instituição.

(ii) Declaração   sobre o perfil  geral de risco   e sua  relação com  a  
estratégia    empresarial

A estratégia do Conselho de Administração da Gapi visa a manutenção 
de rácios prudenciais sólidos, através de uma adequada posição de 
capital e de um perfil de liquidez estável e seguro, que permita 
absorver os impactos de um cenário de stress.

A instituição pretende manter: (i) O rácio de solvabilidade acima dos 
mínimos exigidos pela autoridade de supervisão, (ii) e outros rácios 
prudenciais considerados cruciais para uma boa continuidade do 
negócio.

(iii) Estratégia e Processos

A Gapi adopta uma política com princípios de gestão de riscos conser-
vadora que tem vindo a munir, de forma gradual, de meios (tecnológi-
cos e humanos) necessários que permitam assegurar a viabilidade e 
sustentabilidade do modelo de negócio e da estratégia da instituição.

A gestão de risco da Gapi comporta quatro (4) processos chave 
nomeadamente:

Identificação: Identificação de riscos existentes ou potenciais, 
tanto nas iniciativas de negócio já existentes como nas novas 
iniciativas;

Mensuração: Medir os riscos de forma tempestiva e determinar 
o seu impacto nos resultados ou no capital;

Controlo: Definir limites de exposição ao risco, através de políti-
cas, normas e procedimentos;

Acompanhamento: Sistema de Gestão de Informação, eficaz para 
acompanhar os níveis de risco e facilitar a revisão tempestiva das 
posições de risco.

5. Órgãos de Estrutura Intervenientes

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva, enquanto 
órgãos de governação da instituição, partilham uma compreensão 
dos riscos da actividade e do grau de tolerância ao risco que a Gapi 
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deve assumir, bem como, a necessidade de estabelecer mecanismos 
de controlo com vista à sua efectiva gestão, atenta à natureza 
transversal do investimento. A estrutura de Governança Corporativa 

é apresentada abaixo: 

A Gapi, diante da complexidade e variedade de produtos e programas 
oferecidos aos seus beneficiários, está exposta a diversos tipos de 
riscos, sejam eles decorrentes de factores internos ou externos. 
Portanto, é imprescindível a identificação, mensuração, controlo e 
acompanhamento constante de todos os riscos de forma a dar segu-
rança e conforto a todas as partes interessadas. Dentre os principais 
tipos de riscos inerentes à actividade da instituição, destacam-se:

Tipo de Risco Definição

Risco de crédito
É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados e/ou no capital, devido à incapacidade de uma contraparte 

cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição. (Fonte: Aviso 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro). 

Risco de taxa de 

juro

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de 

juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre 

as taxas das operações activas e passivas nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos 

financeiros do balanço ou elementos extra- patrimoniais (Fonte: Aviso 04/GBM/2013).

Risco de taxa de 

câmbio

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de 

câmbio (Fonte: Aviso 04/GBM/2013).

Risco de liquidez

É a possibilidade de uma instituição enfrentar dificuldades em cumprir as suas obrigações (sobretudo, as de curto prazo) à medida 

que vencem ou em assegurar o refinanciamento dos activos detidos no seu balanço, sem incorrer em custos ou perdas significativas 

(funding liquidity risk) (Fonte: Aviso Nº 04/ GBM/2013).

Risco operacional

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de erros ou falhas, uso indevido dos 

fundos adiantados pelos refinanciadores, de fraudes internas e externas, da actividade ser afectada devido à utilização de recursos 

em regime de “outsourcing”, da existência de recursos humanos insuficientes ou inadequados ou da inoperacionalidade das infra-

estruturas (Aviso Nº 12/GBM/2013, de 31 de Dezembro).

Risco estratégico

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de decisões estratégicas inadequadas, 

de deficiente implementação das decisões ou de incapacidade de resposta a alterações do meio envolvente (interno e externo) da 

instituição (Fonte: Aviso 04/GBM/2013, de 18 de Setembro

Risco reputacional
É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital decorrente de uma percepção negativa da imagem 

pública da Instituição, fundamentada ou não, por parte de stakeholders.

R i s co  d e  Co m-
pliance

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de violações ou desconformidades 

relativamente às leis, regulamentos internos estabelecidos tanto pela Instituição como pelas entidades fiscais e de supervisão, 

contratos quer com os clientes quer com os parceiros financiadores, códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos, 

bem como interpretação incorrecta das leis em vigor ou regulamentos.

Risco de tecnolo-

gias de informa-

ção

É a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital decorrente do uso ou dependência de hardware, 

software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas de telecomunicações. Estes riscos podem também estar associados a falhas 

de sistemas, erros de processamento, defeitos de software, erros de operação, falhas de hardware, deficiência de capacidade, 

vulnerabilidade de rede, fraquezas de controlo, brechas nos esquemas de segurança, sabotagem interna, espionagem, ataques 

maliciosos, incidentes.

Estrutura de Capital

a. Divulgações Qualitativas

Os objectivos da Gapi relativamente à gestão do capital (que é um 
conceito mais amplo do que os fundos próprios evidenciados no 
balanço), são:

Cumprir os requisitos de capital exigidos pelo BdM;

Salvaguardar a capacidade da Gapi em termos de continuida-
de das suas operações de forma que possa continuar a gerar 
resultados para os accionistas e benefícios aos restantes 
interessados, e 

Manter uma forte estrutura de capital que possa servir de 
suporte ao desenvolvimento das suas actividades.

Até 30 de Junho de 2022 o capital social da Gapi, integralmente 
subscrito e realizado, é de 200 milhões de meticais, representado 
por 200.000 acções com valor nominal de 1.000 meticais por acção.

Milhares de MT

Estrutura de capital subscrito

Accionistas 30-Jun-22 31-Dec-21

FDC-Fundo Desenvolvimento da Co-

munidade
18,338 18,338 

Cruz Vermelha de Moçambique 15,486 15,486 

Ministério das Finanças – (IGEPE) 17,813 17,813 

GapiGest S.A.RL 57,671 57,671 

GTTs - Gestores, Técnicos e Trabalha-

dores
57,671 57,671 

CTA – Confederação das A. Económicas 33,021 33,021 

Total 200,000 200,000 
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A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção para efeitos 
regulamentares são monitorados regularmente pela administração, 
utilizando técnicas baseadas nas instruções recebidas do BdM 
para efeitos de supervisão. As normas do BdM estipulam que cada 
instituição de crédito:

Mantenha um valor mínimo de capital para efeitos regulamen-
tares (para bancos comerciais), mas para o caso da Gapi, por ser 
uma sociedade de investimento que não capta poupanças do 
público, não está estipulado o valor mínimo requerido; e

Mantenha um rácio do capital regulamentar para o activo pon-
derado por risco (o rácio de solvabilidade) igual ou superior a 8%. 

Em 30 de Junho de 2022, este rácio foi de 27.56%, estando acima do 
indicador estabelecido pelo supervisor.

O capital para efeitos regulamentares é gerido pela Comissão Executiva 
e divide-se em duas categorias:

Fundos próprios de base: Capital social, juros minoritários resul-
tantes da consolidação dos juros no capital social permanente, 
lucros retidos e reservas criadas por apropriação dos lucros 
acumulados. O saldo da mais-valia é deduzido, de acordo com 
os fundos próprios de base; e

Fundos próprios complementares: qualificação do capital de cré-
dito subordinado, provisões para imparidade colectiva e ganhos 
não realizados resultantes do justo valor dos instrumentos de 
capital mantidos como disponíveis-para-venda.

O capital regulamentar da Gapi, é apurado de acordo com as normas 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto nos Avisos 
nºs 11/GBM/2013 e 07/GBM/2019 do BdM. Os fundos próprios totais 
resultam da soma dos fundos próprios de Base (TIER I) com os fundos 
próprios complementares (TIER II).

b. Divulgações Quantitativas

Apresentam-se no quadro seguinte os valores correspondentes aos 

Fundos Próprios para os períodos findos em 30/06/22 e 31/12/21:

30-Jun-22 31-Dec-21
Fundos Próprios de base positivos             297,977             297,977 

Capital realizado             120,000             120,000 
Prémios de emissão de acções e outros títulos               11,590               11,590 
Reservas e resultados retidos             117,537             117,537 
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores               32,989               32,989 
Resultados positivos do último exercício               15,861               15,861 

Fundos Próprios de base negativos                 7,337               13,411 
Acções próprias                       -                         - 
Activos intangíveis                 7,337               13,411 
Resultados negativos transitados de exercícios anteriores                       -                         - 
Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Artº 5                       -                         - 
Insuficiência de provisões                       -                         - 

Fundos próprios de base totais antes de deduções             290,640             284,566 
Dedução aos fundos próprios de base                       -                         - 

(50% para FPB) Montante total da participação se a mesma for superior a 10% 
do capital social da entidade participada

                      -                         - 

Fundos Próprios de base deduzidos             290,640             284,566 
Fundos Próprios complementares positivos                      88                      51 

Montantes provenientes da emissão  títulos com prazo de vencimento 
indeterminado e dos provenientes de emprestimos não titulados, nos termos 
do artigo 11

                      -                         - 

Outros elementos patrimonias elegiveis, nos termos do artigo 12                       -                         - 
Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0.0125% dos activos                      88                      51 
Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis                       -                         - 
Outras reservas de reavaliação, resultantes do Artº 5 e das alíneas g) e h) do 
Artº 17

                      -                         - 

Outros elementos                       -                         - 
Fundos Próprios complementares negativos                       -                         - 

Outros elementos próprios enquadráveis no artigo 3, pelo valor de inscrição no 
balanço

                      -                         - 

Fundos Próprios complementares totais antes de deduções                      88                      51 
Dedução aos Fundos Prórios complementares                       -                         - 

(50% para FPB) Montante total da participação se a mesma for superior a 10% 
do capital social da entidade participada

                      -                         - 

Fundos Próprios complementares deduzidos                      88                      51 
Fundos Próprios totais antes de deduções             290,728             284,617 

Montantes a deduzir               79,797               81,012 
Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 
05/GBM/2017)

              79,797               81,012 

Fundos Próprios Totais             210,931             203,605 

Fundos Próprios
Milhares de MT

O aumento dos Fundos Próprios, comparativamente a 31 de 
Dezembro de 2021, é maioritariamente justificada pela redução dos 
activos intangíveis e das deduções referentes ao excesso de limites 
de concentração.

6. Adequação de capital

a. Divulgações Qualitativas

O objectivo global de gestão do capital é manter os rácios de capital 
em níveis aceitáveis. Este objectivo deve garantir a confiança na 
solvência e qualidade do capital da instituição durante os períodos de 
calma e de stress da economia e dos mercados financeiros.

Para o alcance deste objectivo, a Gapi procura:

Estabelecer estruturas, políticas e procedimentos para a ges-
tão eficaz da procura e fornecimento do capital; 

Criar e gerir uma carteira de negócios e seus riscos;

Manter o capital suficiente para satisfazer (i) os requisitos 
regulamentares de capital (ii) os requisitos de capital interno;

Operar em níveis de capital acima dos requisitos mínimos, a 
fim de explicar e suportar o impacto de um evento de esforço 
grave;

Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo BdM;

Salvaguardar a capacidade da Gapi em termos de continuidade 
das suas operações para beneficiar os stakeholders.

b. Divulgações Quantitativas

De seguida apresentam-se os requisitos de capital para o risco de 
Crédito por classes de risco, risco de mercado e risco operacional pelo 

método do indicador básico, nos termos do Aviso 11/GBM/2013 de 

31 de Dezembro.

30-Jun-22 31-Dec-21 30-Jun-22 31-Dec-21
Risco de Crédito           706,422           410,003             56,514             32,800 
Operações no balanço           680,040           403,124             54,403             32,250 

Caixa e Equivalentes de Caixa                     -                       -                       -                       - 
Administrações Centrais e Banco Centrais                     -                       -                       -                       - 
Organizações Internacionais                     -                       -                       -                       - 
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento                     -                       -                       -                       - 
Autoridades Municipais                     -                       -                       -                       - 
Entidades do Sector Público                     -                       -                       -                       - 
Empresas Públicas                     -                       -                       -                       - 
Instituições de Crédito             75,356             92,039               6,028               7,363 
Empresas           180,568           165,860             14,445             13,269 
Carteira de Retalho Regulamentar             59,828             76,233               4,786               6,099 
Exposições Garantidas por Bens Imóveis             63,972             60,276               5,118               4,822 
Créditos Vencidos                  675               6,455                    54                  516 
Categorias de Risco Elevado                     -                       -                       -                       - 
Outros Activos           299,641               2,260             23,971                  181 

Operações extrapatrimoniais             26,382               6,879               2,111                  550 
Garantias. Avales. Aceites e Endossos             26,382               6,879               2,111                  550 
Créditos Documentários                     -                       -                       -                       - 
Outros                     -                       -                       -                       - 

Risco Operacional             58,965             66,644               4,717               5,332 
Método do indicador básico             58,965             66,644               4,717               5,332 
Método padrão                     -                       -                       -                       - 

Risco de Mercado                     -                       -                       -                       - 
            61,231             38,132 
          210,931           203,605 
          149,700           165,473 

27.56% 42.72%Rácio de Solvabilidade (%)
Excesso (+) / Insuficiência (-) de fundos próprios 

 Fundos Próprios

Milhares de MT

Base de cálculo para 
cobertura de risco

Activos ponderados pelo risco

Requisitos de capital para os riscos de crédito, mercado e operacional

Total de requisitos de capital para cobertura de riscos (Pilar I)

Para efeitos da Adequação de Capitais, a Gapi apresentou em Junho 

de 2022, um excedente de Fundos Próprios de MZN 149,700 milhares, 

tendo reduzido comparativamente ao semestre anterior devido a 

implementação da Lei nº 20/2020.

O rácio de solvabilidade, e os indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados 

de acordo com o Aviso Nº 09/GBM/2017 de 03 de Abril e a Circular 

Nº 01/SCO/2013 de 30 de Junho, são os seguintes:

Milhares de MT
Rácio de solvabilidade

30-Jun-

22

31-Dec-

21

Fundos Próprios 210,931 203,605 

De base principal (Core Tier 1) 297,977 297,977 

De base (Tier 1) 290,640 284,566 

Complementares 88 51 

Elementos a deduzir 79,797 81,012 

ådas alíneas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 

08/GBM/17
-   -   

Total dos Riscos 765,387 476,647 

Risco de Crédito 706,422 410,003 

Activos do balanço 680,040 403,124 

Elementos extra-patrimoniais 26,382 6,879 

Risco Operacional 58,965 66,644 

Risco de Mercado -   -   

Rácio de Solvabilidade 27.56% 42.72%

Tier 1 Capital 37.97% 59.70%

Core Tier 1 Capital 38.93% 62.52%

A Gapi teve um rácio de solvabilidade de 27.56%, acima dos 8% fixados 
pelo BdM para sociedades financeiras, demonstrando capacidade de 
absorção dos potenciais riscos a nível regulamentar.

7. Risco de Crédito – Divulgações Gerais

a. Divulgações Qualitativas

1.1. Principais Conceitos e Definições

É relevante a definição dos seguintes conceitos, para efeitos 
contabilísticos e de apresentação da informação nos quadros deste 
capítulo:

Crédito Vencido: são todas as prestações vencidas e vincendas 
de capital, incluindo os juros vencidos, de um crédito com 1 (um) 
ou mais dias de atraso após o seu vencimento;

Crédito em Incumprimento: são todos os créditos vencidos a 
mais de 90 dias, segundo o Aviso 16/GBM/2013.

Imparidade de Crédito: De acordo com a IFRS 9, a imparidade 
de um instrumento financeiro deve ser medida pelo montante 
associado à Perda de Crédito Esperada (ECL), considerando 
um período de 12 meses ou lifetime consoante se verifique 
uma deterioração significativa da operação de crédito. Todos 
os créditos, com excepção das operações intragrupo, ou com 
garantia de Penhor de Depósito, são objecto de imparidade se 
tiverem sido objecto de aumentos significativos do risco de 
crédito após o reconhecimento inicial do activo.

1.2. Metodologia de Apuramento de Imparidade e Provisões Re-
gulamentares Mínimas

A instituição avalia, à data de cada balanço, as perdas esperadas de um 
instrumento financeiro ou um grupo de instrumentos financeiros de 
acordo com a norma IFRS 9 desde o reconhecimento inicial.

Dependendo do nível de deterioração da qualidade de crédito desde o 
reconhecimento inicial, caracteriza-se a carteira de crédito e valores a 
receber em três estados de risco ou estágios para a classificação de 
imparidade, nomeadamente:

Estágio 3: Activos financeiros com evidência objectiva de perda;

Estágio 2: Activos financeiros que apresentam um aumento 
significativo de risco de crédito (deterioração da sua qualidade);

Estágio 1: As exposições que não se enquadram no Estágio 2 
e no Estágio 3.

De acordo com a Norma IFRS 9 deverão ser contabilizadas perdas a 
12 meses para as operações de crédito classificadas em Estágio 1. Em 
contraponto, a imparidade das operações classificadas em Estágio 2 e 
3 deverá ser apurada para a totalidade do ciclo de vida remanescente 
das operações (lifetime).

1.2.1. Modelo de Imparidade da Gapi
O cálculo da imparidade deve ser realizado de duas formas distintas, 
em função do risco e complexidade dos clientes, da dimensão da 
respectiva exposição e alteração no risco de crédito do cliente desde 
o reconhecimento inicial, sendo elas:

Análise Individual:

Para identificação das exposições individualmente significativas são 
fixados limiares que tenham em consideração a forma como a Gapi 
gere a exposição creditícia. Para o efeito, devem ser considerados, entre 
outros factores: o impacto da exposição nos resultados, a dispersão e 
valor médio da exposição, bem como a evolução dos indicadores chave 
da qualidade dos activos.

A avaliação individual dos clientes com exposição significativa, cuja 
revisão é feita mensalmente, pressupõe a aplicação das seguintes 
abordagens:

Going Concern (fluxo de caixa do negócio)

A recuperabilidade da dívida depende da capacidade de reembolso do 
mutuário, considerando os fluxos de caixa gerados pelo seu negócio ou 
provenientes de outras entidades do grupo de clientes ligados entre si 
em que o mutuário está inserido, desde que formalmente documentado 
o compromisso destas entidades assumirem as responsabilidades do 
mutuário.

Gone Concern (dação/execução de colaterais)

Caso o devedor não gere fluxos de caixa suficientes para assegurar 
o cumprimento do serviço da dívida, a recuperabilidade da mesma 
depende dos fluxos de caixa que podem resultar da dação ou execução 
do colateral associado.
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Análise Colectiva:

Os fluxos de caixa futuros de um grupo de exposições objecto de análise 
colectiva são determinados com base nos fluxos de caixa contratuais 
estimados dessas exposições, na experiência de perdas históricas 
para activos com características de risco de crédito semelhantes às 
do grupo, bem como nas previsões de condições económicas futuras.

1.2.2. Provisões Regulamentares Mínimas
A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura 
do risco de crédito, previstas nas alíneas (a) a (d) do Artigo 4 do Aviso 
Nº 16/GBM/2013, é feita nos termos indicados no referido Aviso do 
BdM e apenas para efeitos de relato prudencial, designadamente a 
determinação dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. 
O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços 
efectuados por recomendação do BdM, relativamente à Imparidade, 
nos termos do Artigo 18 do Aviso Nº 08/GBM/2017, é deduzido do 
valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios e Limites 
Prudenciais.

1.3. Risco de Concentração

Entende-se por risco de concentração de crédito “uma exposição ou 
grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal 
modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição 
de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O 
risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de 
risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal 
modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso 
simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes” 
(Circular Nº 03/SCO/2013 do BdM).

É acompanhado ao nível das seguintes vertentes:

a) Análise da concentração de contrapartes ou grupo de con-
trapartes cuja probabilidade de incumprimento resulta de 
características comuns:

– Cálculo do Índice de Concentração Sectorial (ICS) de acordo 
com o disposto na Circular N.º 03/SCO/2013 do BdM;

b) Análise de concentração por contraparte ou grupo de contra-
partes:

– Análise de grandes riscos nos termos do Aviso Nº 05/GBM/2017
do BdM;

– Cálculo do Índice de Concentração Individual (ICI) segundo a 
Circular N.º 03/SCO/2013 do BdM: cálculo da concentração 
por contraparte, agrupando as contrapartes ligadas entre si.

b. Divulgações Quantitativas

Nesta secção, passamos a apresentar: (i) a distribuição geográfica das 
exposições brutas, desdobrada por contrapartes; (ii) a distribuição das 
exposições brutas por sectores; (iii) o índice de concentração sectorial; 
(iv) o índice de concentração individual; e (v) o desdobramento da 
carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.

Em 30 de Junho de 2022, o valor da Exposição Bruta ao Risco de 
Crédito – ilíquida de correcções de valor e provisões, e não considerando 
factores de mitigação de risco – era de MZN 874.360 milhares (redução 
de 6.4% face a 31 de Dezembro de 2020).

A distribuição geográfica das exposições brutas ao risco de crédito em 

Junho de 2022 e Dezembro de 2021 apresenta-se como segue:

A seguir é apresentado o índice de concentração sectorial das 

exposições ao risco de crédito à data de 30 de Junho de 2022.

De acordo com o quadro abaixo, existe uma maior concentração no 

sector de Agricultura e Comércio justificado pela estratégia da Gapi no 

fomento da actividade agrícola e o comércio rural, áreas importantes 

para a segurança alimentar e desenvolvimento rural.

Sectores económicos  Exposição (X)  X 2̂ %X sobre o total
Agricultura                  157,940          24,945,009,643 39.67%
Comércio                  103,016          10,612,295,213 25.87%
Construção e Obras Públicas                      3,180                 10,109,307 0.80%
Electricidade, Gás e Água                           -                                  -   0.00%
Indústria do Turismo                         132                        17,338 0.03%
Indústria Transformadora                    57,530            3,309,751,387 14.45%
Instituição Financeira Não Monetária                      4,687                 21,964,621 1.18%
Outro Sector                      8,215                 67,485,982 2.06%
Pecuária                    41,847            1,751,206,100 10.51%
Pesca                    17,273               298,351,112 4.34%
Silvicultura e Exploração Florestal                      1,666                   2,775,774 0.42%
Transporte e Comunicações                      2,675                   7,156,685 0.67%

X e X2                  398,161          41,026,123,161 100%
     158,531,912,424 

 ICS = X^2/( X)^2 25.88%

Milhares de MT
Índice de Concentração Sectorial

( X)2

À mesma data, é apresentado o índice de concentração individual:

Milhares de MT
índice de concentração individual

Contra-
parte

Exposição 
(X) X^2 %X 

total
% Acumula-

da
Cliente 1 137,925 34.64% 34.64%
Cliente 2 14,442 208,557,171 3.63% 38.27%
Cliente 3 14,028 196,798,338 3.52% 41.79%
Cliente 4 13,658 186,551,097 3.43% 45.22%
Cliente 5 10,248 105,018,179 2.57% 47.80%
Cliente 6 10,000 100,000,000 2.51% 50.31%
Cliente 7 9,432 88,971,667 2.37% 52.68%
Cliente 8 8,642 74,675,678 2.17% 54.85%
Cliente 9 6,913 47,783,171 1.74% 56.58%
Cliente 10 5,843 34,144,418 1.47% 58.05%
Cliente 11 4,508 20,323,580 1.13% 59.18%
Cliente 12 3,592 12,904,379 0.90% 60.08%
Cliente 13 3,180 10,109,307 0.80% 60.88%
Cliente 14 2,974 8,844,622 0.75% 61.63%
Cliente 15 2,888 8,338,745 0.73% 62.35%
Cliente 16 2,752 7,574,790 0.69% 63.05%
Cliente 17 2,720 7,398,389 0.68% 63.73%
Cliente 18 2,592 6,717,501 0.65% 64.38%
Cliente 19 2,548 6,490,704 0.64% 65.02%
Cliente 20 2,500 6,250,000 0.63% 65.65%
Cliente 21 2,500 6,250,000 0.63% 66.28%
Cliente 22 2,366 5,598,621 0.59% 66.87%
Cliente 23 2,304 5,306,901 0.58% 67.45%
Cliente 24 2,038 4,154,016 0.51% 67.96%
Cliente 25 1,973 3,892,062 0.50% 68.46%
Cliente 26 1,877 3,523,073 0.47% 68.93%
Cliente 27 1,859 3,456,774 0.47% 69.39%
Cliente 28 1,849 3,419,707 0.46% 69.86%
Cliente 29 1,827 3,336,818 0.46% 70.32%
Cliente 30 1,817 3,302,270 0.46% 70.77%
Cliente 31 1,801 3,242,602 0.45% 71.23%
Cliente 32 1,690 2,855,900 0.42% 71.65%
Cliente 33 1,679 2,819,478 0.42% 72.07%
Cliente 34 1,666 2,775,774 0.42% 72.49%
Cliente 35 1,500 2,250,000 0.38% 72.87%
Cliente 36 1,500 2,250,000 0.38% 73.24%
Cliente 37 1,496 2,237,412 0.38% 73.62%
Cliente 38 1,440 2,072,961 0.36% 73.98%
Cliente 39 1,425 2,031,644 0.36% 74.34%
Cliente 40 1,405 1,974,414 0.35% 74.69%
Cliente 41 1,390 1,932,816 0.35% 75.04%
Cliente 42 1,380 1,905,761 0.35% 75.39%
Cliente 43 1,370 1,876,844 0.34% 75.73%
Cliente 44 1,364 1,859,986 0.34% 76.08%
Cliente 45 1,304 1,699,917 0.33% 76.40%
Cliente 46 1,291 1,666,711 0.32% 76.73%
Cliente 47 1,255 1,574,015 0.32% 77.04%
Cliente 48 1,241 1,540,427 0.31% 77.35%
Cliente 49 1,237 1,531,135 0.31% 77.66%
Cliente 50 1,218 1,484,726 0.31% 77.97%
Cliente 51 1,200 1,440,000 0.30% 78.27%
Cliente 52 1,169 1,367,375 0.29% 78.57%
Cliente 53 1,121 1,255,551 0.28% 78.85%
Cliente 54 1,108 1,227,671 0.28% 79.13%
Cliente 55 1,098 1,206,565 0.28% 79.40%
Cliente 56 1,091 1,189,901 0.27% 79.68%
Cliente 57 1,047 1,095,724 0.26% 79.94%
Cliente 58 1,039 1,079,650 0.26% 80.20%
Cliente 59 1,027 1,054,684 0.26% 80.46%
Cliente 60 1,000 1,000,000 0.25% 80.71%
Cliente 61 1,000 1,000,000 0.25% 80.96%
Cliente 62 972 945,105 0.24% 81.20%

Milhares de MT
Distribuição geográfica das exposições

30-Jun-22 31-Dec-21
Sul Centro Norte Total Sul Centro Norte Total

Total    872,765    134,731      66,283     1,073,779    643,647    137,331      93,382    874,360 
Operações no Balanço    846,383    134,731      66,283    1,047,397    638,945    135,154      93,382    867,481 

Caixa e Equivalentes de Caixa              -                -                -                    -                -                -                -                -   
Administrações Centrais e Banco 

Centrais
             -                -                -                    -                -                -                -                -   

Bancos Multilaterais de Desenvolvi-

mento
             -                -                -                    -                -                -                -                -   

Autoridades Municipais              -                -                -                    -                -                -                -                -   
Entidades do Sector Público              -                -                -                    -                -                -                -                -   
Empresas Públicas              -                -                -                    -                -                -                -                -   
Instituições de Crédito    376,778              -                -          376,778    460,195              -                -      460,195 
Empresas    135,167      45,402              -          180,568    137,925      31,667              -      169,592 
Carteira de Retalho Regulamentar      12,301      26,993      20,677          59,971        6,754      49,547      23,659      79,960 
Exposições Garantidas por Bens 

Imóveis
     22,445      62,181      45,138        129,763      30,792      45,858      62,884    139,534 

Créditos Vencidos             51           156           468               675        1,019        8,082        6,839      15,941 
Outros    299,641              -                -          299,641        2,260              -                -          2,260 

Operações Extrapatrimoniais      26,382             -               -           26,382        4,702        2,177             -          6,879 

Garantias, Avales, Aceites e Endossos      26,382              -                -           26,382        4,702        2,177              -          6,879 

Créditos Documentários              -                -                -                    -                -   

No mesmo período, a distribuição das exposições brutas por sectores de actividade apresenta-se como segue:

Milhares de MT

Distribuição da exposição por sectores

30-Jun-22 31-Dec-21

Sul Centro Norte Total Sul Centro Norte Total

Total        177,465        140,831          79,865        398,161        176,490        135,154          93,382        405,026 

Agricultura         140,552             4,480           12,908         157,940         140,528           13,561             9,935         164,024 

Comércio           18,240           36,540           48,236         103,016           17,928           43,685           69,694         131,306 

Construção e Obras Públicas                   -               3,180                   -               3,180                   -               3,687                   -               3,687 

Electricidade, Gás e Água                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Indústria do Turismo                132                   -                     -                  132                250                   -                     -                  250 

Indústria Transformadora             4,465           47,900             8,824           61,189             5,519           15,676             3,018           24,213 

Instituição Financeira Não 

Monetária
            1,093             1,770             1,824             4,687             1,388             3,149             2,254             6,792 

Outro Sector             5,976             2,239                   -               8,215             1,763             3,787                   -               5,549 

Pecuária             3,466           31,273             3,450           38,189             3,222           36,014             3,597           42,833 

Pesca             3,116           10,344             3,813           17,273             5,285             8,150             3,835           17,269 

Silvicultura e Exploração 

Florestal
                  -               1,666                   -               1,666                   -               6,748                   -               6,748 

Transporte e Comunicações                426             1,440                809             2,675                609                696             1,049             2,354 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das exposições ao risco da carteira de crédito de acordo com os seus prazos residuais em 30 Junho de 

2022 e 31 de Dezembro de 2021:

Até 1 mês 1 a 3 
meses

3 a 12 
meses

1 a 3 anos Maior 3 
anos

Sem 
maturidade

Total Até 1 mês 1 a 3 
meses

3 a 12 
meses

1 a 3 anos Maior 3 
anos

Sem 
maturidade

Total

Classes de Risco         5,876         6,264       66,671       55,690     242,684       20,976     398,161         1,128         5,046       90,245       61,976     232,619       14,012     405,026 
Adm. Centrais e Banco Centrais               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Autoridades Municipais               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Entidades do Sector Público               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Empresas Públicas               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Instituições de Crédito               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Empresas               -                 -                 -                 -        184,253               -        184,253               -                 -                 -                 -        169,592               -        169,592 
Carteira de Retalho Regulamentar          3,462               24        24,674        21,084        12,680             777        62,701             368               84        28,391        26,064        24,899             153        79,960 
Exp. Garantidas por Bens Imóveis          2,414          6,073        41,678        33,680        45,751        15,562      145,158             760          3,842        60,029        27,995        38,128          8,780      139,534 
Créditos Vencidos               -               167             319             926               -            4,636          6,049               -            1,120          1,826          7,916               -            5,080        15,941 
Outros               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

30-Jun-22 31-Dec-21
Maturidades contratuais residuais do crédito

Milhares de MT
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Relatório de Disciplina de Mercado a 30 de Junho de 2022

Milhares de MT
índice de concentração individual

Contra-
parte

Exposição 
(X) X^2 %X 

total
% Acumula-

da
Cliente 63 928 861,324 0.23% 81.44%
Cliente 64 926 857,010 0.23% 81.67%
Cliente 65 923 852,460 0.23% 81.90%
Cliente 66 913 834,447 0.23% 82.13%
Cliente 67 894 799,766 0.22% 82.35%
Cliente 68 877 769,782 0.22% 82.58%
Cliente 69 855 731,290 0.21% 82.79%
Cliente 70 850 723,096 0.21% 83.00%
Cliente 71 849 721,322 0.21% 83.22%
Cliente 72 829 687,230 0.21% 83.43%
Cliente 73 821 673,327 0.21% 83.63%
Cliente 74 815 665,006 0.20% 83.84%
Cliente 75 812 660,109 0.20% 84.04%
Cliente 76 803 644,552 0.20% 84.24%
Cliente 77 800 640,000 0.20% 84.44%
Cliente 78 798 636,454 0.20% 84.64%
Cliente 79 794 629,919 0.20% 84.84%
Cliente 80 785 615,819 0.20% 85.04%
Cliente 81 777 603,997 0.20% 85.23%
Cliente 82 774 599,574 0.19% 85.43%
Cliente 83 754 568,434 0.19% 85.62%
Cliente 84 750 562,500 0.19% 85.81%
Cliente 85 750 562,500 0.19% 86.00%
Cliente 86 750 562,500 0.19% 86.18%
Cliente 87 750 562,500 0.19% 86.37%
Cliente 88 723 522,671 0.18% 86.55%
Cliente 89 721 520,097 0.18% 86.73%
Cliente 90 720 517,855 0.18% 86.92%
Cliente 91 705 496,915 0.18% 87.09%
Cliente 92 695 482,824 0.17% 87.27%
Cliente 93 691 478,125 0.17% 87.44%
Cliente 94 676 456,769 0.17% 87.61%
Cliente 95 670 449,111 0.17% 87.78%
Cliente 96 661 436,304 0.17% 87.94%
Cliente 97 658 433,048 0.17% 88.11%
Cliente 98 654 427,134 0.16% 88.27%
Cliente 99 649 421,737 0.16% 88.44%
Cliente 
100 634 402,391 0.16% 88.60%

352,756 88.60%
398,161 
14.44%

8. Mitigação d   e  Risco de  Crédito

a. Divulgações  Qualitativas

No âmbito do processo de concessão de crédito, a instituição aplica 

técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo III – 

Técnicas de Mitigação de Risco de Crédito, do Aviso 11/GBM/2013 

do BdM.

Na concessão de crédito são recebidas garantias de natureza real 

(“retenção de determinados activos de forma a reduzir o montante 

da posição em risco sobre a referida contraparte”) e garantias de 

natureza pessoal (“compromisso assumido por um terceiro de pagar 

um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário”).

Há casos, em que para certas linhas de crédito são aplicados recursos 

financeiros de parceiros interessados em desenvolver ou fomentar 

determinados sectores de actividade. Nestes casos o dono ou titular 

dos recursos financeiros isenta os mutuários de apresentação de 

colaterais de crédito. Assim, o mitigador do risco de crédito é o próprio 

fundo aplicado no financiamento, perdendo automaticamente o 

carácter de exigível para a Gapi.

b. Divulgações  Quantitativas

No quadro a seguir é apresentada a distribuição dos valores de co-

bertura por tipo de instrumento.

30-Jun-21
Exposições 

totais
Hipoteca de 
habitação

Hipoteca de 
imóvel 

comercial

Outras 
garantias Sem garantias

Total de 
exposições 
garantidas

Total          398,161          145,158            98,044          154,086                 873          397,288 
Adm. Centrais e Banco Centrais                    -                      -                      -                      -                      -                      - 
Autoridades Municipais                    -                      -                      -                      -                      -                      - 
Entidades do Sector Público                    -                      -                      -                      -                      -                      - 
Empresas Públicas                    -                      -                      -                      -                      -                      - 
Instituições de Crédito                    -                      -                      -                      -                      -                      - 
Empresas          184,253                    -              46,328          137,925                    -            184,253 
Carteira de Retalho Regulamentar            62,701                    -              46,761            15,067                 873            61,828 
Exp. Garantidas por Bens Imóveis          145,158          145,158                    -                      -                      -            145,158 
Créditos Vencidos              6,049                    -                4,955              1,093                    -                6,049 
Outros                    -                      -                      -                      -                      -                      - 

Milhares de MT
Exposições Garantidas por Bens Imóveis

9. Risco Cambial

a. Divulgações Qualitativas

A entidade encontra-se exposta aos efeitos das flutuações nas 

principais taxas de câmbio ao nível da sua posição financeira e dos 

fluxos de caixa.

A Administração da Gapi toma em consideração a exposição a 

possíveis flutuações cambiais, nas suas posições financeiras e fluxos 

de caixa e este processo inclui:

A participação em eventos desenvolvidos por organizações 

económicas locais com vista a assegurar uma constante 

actualização das variáveis que afectam o risco de taxa de juro; 

A contratação de recursos em moeda local coadjuvado 

por esforços em curso com vista a conversão das actuais 

responsabilidades para a moeda nacional, em particular das que 

resultam dos acordos de retrocessão.

b. Divulgações Quantitativas

Considerando a estrutura dos activos e passivos denominados em 

moeda estrangeira e face a uma eventual depreciação do Metical, em 

relação as principais moedas estrangeiras com as quais a entidade 

opera, os fundos próprios sofreriam uma redução em cerca de 6,393 

milhares de meticais como resultado de flutuações inesperadas de 

taxas de câmbio do mercado. Abaixo o detalhe da exposição cambial:

Moeda Activos totais (+) Passivos totais (-) Posição (+)/(-)
Risco Cambial

10. Risco Operacional

a. Divulgações  Qualitativas

Para efeitos de reporte prudencial, à data de 30 de Junho de 2022, 

o cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura do risco 

operacional foi feito de acordo com o Método do Indicador Básico (BIA 

– Basic Indicator Approach). Este método baseia-se na média dos 

últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por 15%.

Milhares de MZN

2
0

2
2

Risco operacional

Anos
Indicador 

relevante

Base de cál-

culo

Requisitos regula-

mentares

N-2        509,347 

    58,965               4,717 N-1        358,556 

N        311,407 

Participações patrimoniais

a. Divulgações Qualitativas

As participações patrimoniais são reconhecidas inicialmente pelo seu 

custo de aquisição e anualmente são ajustadas ou reconhecidas ao 

justo valor usando o método de equivalência patrimonial. Sempre que 

o valor escritural ou contabilístico excede o justo valor a diferença é 

registada como perdas por imparidade.

b. Divulgações Quantitativas

As participações da Gapi estão registadas como activos financeiros 

no total líquido de 43.697 milhares de meticais.

Descrição 30-Jun-22 31-Dec-21
Socremo – Banco de Microfinanças,  SA 34,849         34,849         
YMcb – Yingue Micrbanco, SA 12,386         12,386         
CITRUM - Citrinos de Umbeluzi, Lda 10,000         10,000         
Microbanco para Desenvolvimento da Mulher, Mcb,SA 9,405           9,405           
Caixa de Poupança Postal de Moçambique 8,750           8,750           
IKURU 4,711           4,711           
Ndzilo Mozambique 3,736           3,736           
Caixa Financeira de Caia 2,450           2,450           
TCTIF Indústrias Florestais, Lda -               2,128           
Outros 340              340              

Total 86,627         88,755         
Imparidade (42,930)       (45,058)       

Total líquido de investimentos em ações 43,697         43,697         

Participações patrimoniais
Milhares de MT

11. Risco    de Taxa    de        Juro na   Carteira  Bancária

a. Divulgações Qualitativas

A medição e avaliação deste risco podem ser vistas por duas 

abordagens diferentes e complementares: impacto na margem 

financeira e impacto sobre o valor económico da instituição. Ambas 

são analisadas através do Repricing Model, que mede a sensibilidade 

da margem financeira e dos fundos próprios face a uma subida 

instantânea e paralela da curva de taxas de juro.

A exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária é calculada 

para todos os elementos de activo, passivo e fora de balanço que não 

estejam na carteira de negociação e que sejam sensíveis a variações 

da taxa de juro. É efectuada uma simulação com um impacto standard 

ao longo da curva, de +/- 200 p.b., consistente com um cenário de 

stress e com a Circular Nº 04/SCO/2013 do BdM.

a) Testes de Esforço

A Gapi realiza testes de esforço nos termos da Circular Nº 05/

SCO/2013 do BdM. Os testes de esforço realizados a 30 de Junho 

de 2022, aplicando um choque paralelo de 200 p.b. na taxa de juro, 

registou um efeito potencial positivo/negativo nos fundos próprios 

de 14,663 milhares de meticais.

b. Divulgações  Quantitativas

Exposições por intervalos de maturidades ou refixação de taxas (MT)

30-Jun-22 31-Dec-21
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 14,663                12,747                
Fundos próprios 210,931              203,605              
Impacto da situação líquida/ fundos próprios 6.95% 6.26%
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 4,337                  5,895                  
Margem de juros 47,032                46,792                
Impacto da situação líquida/margem de juros 9.22% 12.60%

Impacto sobre a 
Margem de Juros

Impacto sobre os 
Fundos Próprios

Descrição

Milhares de MT
Risco de taxa de juro da carteira bancária

Nota: o BdM estabelece que existindo uma redução potencial do valor 

económico ou da situação líquida da Sociedade de Investimento, o 

seu impacto não deve ser superior a 20%.
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É 
tarde de domingo. O reló-

gio marca 17h34, e a redu-

ção da luz solar já anuncia 

o início da noite. Por conta 

disto, Elina Cristina Muiambo, de 

47 anos de idade, tenta aproveitar 

o reduzido clarear para preparar 

a primeira refeição do dia. Para 

a sua alegria, o prato será arroz e 

caril de couve. 

Felizmente, diferentemente dos 

outros dias, Elina teve a sorte de 

receber, durante a tarde, 100 meti-

cais, de um familiar, para conseguir 

alimentar a si, duas netas de 11 e 9 

anos e uma filha de 20 anos, com 

um prato aceitável, contrariamen-

te ao que ocorre nos outros dias. 

O dinheiro recebido foi usado, ra-

pidamente, para comprar um qui-

lograma de arroz numa mercearia 

próxima, ao preço de 60 meticais, 

e o remanescente para o caril, pese 

embora tenha sido em quantidades 

reduzidas. 

Viúva desde 2002, de pés descalços, 

capulana na cintura, um sorriso fa-

cilmente ofuscado pelo sofrimento 

de ser desempregada, líder, pai, mãe 

e avó, sem conseguir prover o sus-

tento da sua família, faz um exer-

cício de soprar, agachada, a lenha 

usada para confeccionar os alimen-

tos. Este exercício é feito porque a 

mulher não tem outro meio para o 

efeito, como fogão a carvão, gás ou 

elétrico. 

A refeição deve ser rapidamente 

confeccionada porque a demora 

pode gerar complicações na ilumi-

nação, uma vez que, a sua residên-

cia, de apenas um compartimento, 

que serve de sala e quarto, não tem 

energia eléctrica, muito menos água 

canalizada. Aliás, para conseguir 

água potável depende da boa von-

tade de um vizinho que fornece o 

precioso líquido mediante o paga-

mento de dois meticais por bidão.

A mulher de quase 50 anos de ida-

de enfrenta sérios problemas de 

fome.  Perdeu o emprego a 8 de 

Agosto de 2021. Trabalhava como 

empregada doméstica, mas, em vir-

tude da morte do proprietário da 

residência, onde auxiliava nas tare-

fas domésticas, não pôde continuar 

a trabalhar e jamais conseguiu ou-

tro emprego, muito menos dinheiro 

para desenvolver um negócio. 

Mas, mesmo quando tinha empre-

go, revela, continuava a passar por 

necessidades. A perca de emprego 

só veio agravar a situação, criando 

um cenário mais preocupante de 

insegurança alimentar, principal-

mente, porque o custo de vida está 

cada vez mais elevado no país. 

Desde a perda da fonte de rendi-

mento, sobrevive da boa vontade 

de vizinhos e familiares, mas, nem 

sempre o apoio é conseguido. 

Foi nesta senda que perguntamos 

como seria o dia seguinte e o que 

tinha restado na sua despensa e a 

Incremento do custo de vida

Mais famílias atiradas para o limiar da pobreza
- A situação faz soar alarmes do aumento dos níveis de insegurança alimentar e desnutrição

Por: Elias Nhaca

resposta foi curta e cruel. “Nada, 

meu filho. Não tenho mais nada”. 

Muiambo, que reside na localida-

de de Djonasse, distrito de Boane, 

província de Maputo, só consegue, 

no máximo, desfrutar de uma refei-

ção por dia, cuja garantia não está 

assegurada. 

Em dias de graça, como aquele em 

que o SAVANA ouviu a fonte, esta 

fez um esforço para que restasse 

uma parte da refeição do jantar 

para garantir a alimentação do dia 

seguinte. Essa é uma das estratégias 

que tem sido usada para garantir o 

prato na mesa no dia posterior. 

Mas, este não é um caso isolado. As 

famílias que enfrentam dificulda-

des alimentares em Moçambique 

são inúmeras e a tendência tem 

sido crescente, porque, por conta 

do incremento do custo de vida, 

mais famílias têm tido dificuldades 

de garantir as suas refeições diárias, 

porque continuam com os mesmos 

rendimentos para o mesmo núme-

ro de pessoas, num contexto em 

posta por uma filha recém-nascida, 

dois sobrinhos, menores, e uma 

esposa, depara-se com a subida do 

preço dos principais produtos de 

consumo, num contexto de desem-

prego em que depende apenas de 

biscates para pôr comida na mesa. 

Consegue, em média, entre quatro 

e oito mil meticais mensais, pese 

embora, em alguns períodos as ver-

bas auferidas sejam mais reduzidas. 

Esta quantia não lhe é suficiente 

para diversificar as refeições ou op-

tar por alimentos mais nutritivos. 

Contudo, esforça-se para ter algo 

para comer. Por isso “as coisas não 

vão bem”, lamenta. 

Um dos produtos frequentes na sua 

dieta é a xima, um prato feito à base 

de farinha de milho. É um produto 

mais acessível, se comparado com 

o arroz. Por exemplo, 10 kg deste 

produto pode ser adquirido a 500 

meticais ou um pouco menos, en-

quanto a mesma quantidade de ar-

roz custa pelo menos 550 meticais. 

Com a subida de preços de produ-

tos como óleo de cozinha, cebola 

ou batata, teve de optar por redu-

zir ou subtrair mais produtos tidos 

como básicos, na lista de necessida-

des mensais. 

Conjuntura económica 
problemática 
Os problemas de pobreza, insegu-

rança alimentar ou desnutrição não 

são novos em Moçambique. Toda-

via, os mesmos têm sido agrava-

dos pela falta de emprego e outros 

meios de rendimento e, principal-

mente, pela subida do preço de pro-

dutos básicos. 

Mas o custo de vida é justificado 

por diversos fenómenos como o 

impacto da Covid-19, a invasão da 

Ucrânia pela Rússia ou da a crise 

económica derivada do escândalo 

das dívidas ocultas. 

Ademais, a subida do preço do 

combustível em Moçambique, 

ocorrida três vezes no corrente ano, 

também é um dos responsáveis pelo 

agravamento do custo de vida. 

O país registou um crescimento 

económico médio anual do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) de 8,1% 

durante o período 1995 a 2012, 

todavia, por conta do escândalo 

das dívidas ocultas, agravado pela 

pandemia da Covid-19, a econo-

mia moçambicana foi duramente 

afectada, verificando-se uma desa-

celeração do PIB, tendo atingido 

uma taxa de crescimento de -1.23% 

em 2020, esperando-se que atinja 

4% no corrente ano. 

A Covid-19 afectou o sector em-

presarial entre os anos 2020 e 2021, 

atirando diversos moçambicanos 

para o desemprego. 

A Inspecção Geral de Trabalho, 

por meio do seu Inspector Geral, 

Domingos Sambo, disse numa en-

trevista ao SAVANA, no anterior 

ano, que cerca de 2 167 empresas 

comunicaram ao Ministério do 

Trabalho e Segurança Social que 

foram afectadas, abrangendo um 

total de 52085 trabalhadores.

Outra questão que tem agravado 

a conjuntura económica tem a ver 

com os choques climáticos como 

cheias, inundações e ciclones que 

afectam a produção. Esta é uma das 

razões, de acordo com o Ministério 

da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, que justifica os elevados nú-

meros de cidadãos em situação de 

insegurança alimentar aguda.

Economistas apontam ainda que 

todos estes factores, juntamente 

com o impacto da invasão da Rús-

sia à Ucrânia, dois gigantes na ex-

portação de cereais em todo mun-

do, aliado à fraca produção interna, 

gerou um agravamento na inflação, 

o que acentuou o custo de vida e 

colocou mais famílias em situação 

de insegurança alimentar. 

O país observou, nos últimos me-

ses, um incremento da inflação, so-

bretudo desde o mês de Março, que 

ascendeu de 6,84% para 11,77% no 

último mês de Julho. Este cenário 

contraria a pretensão do Banco de 

Moçambique, que tem como prio-

ridade manter a inflação abaixo de 

dois dígitos. 

Sobrevivência de moçambi-
canos em causa
O relatório do Instituto Nacional 

de Estatística sobre os resultados 

do inquérito sobre orçamento fa-

miliar referentes ao período 2019-

2020, mostrou que os agregados fa-

miliares no país tiveram uma média 

mensal de gastos de 8 108,00 MT, 

o equivalente a 1 695,00 meticais 

por pessoa, num contexto em que 

as receitas médias estavam fixadas 

em 8 916 MT.

Neste período, o relatório mostrou 

que desta verba, 3 060 meticais des-

tinavam-se a produtos alimentares 

e bebidas não alcoólicas, 2 005 me-

ticais para habitação, água, electri-

cidade, gás e outros combustíveis, 

476 meticais para artigos de de-

coração e equipamento doméstico, 

139 MT para a saúde, 774 meticais 

para o transporte e 195 MT para 

educação. 

Actualmente, o Estado apoia 608 

mil agregados familiares através 

dos diversos programas de acção 

social. As projecções do Plano 

Económico Social e Orçamento 

do Estado para 2022 preveem um 

crescimento de 8.6% no sector da 

acção social, através do aumento 

de crianças, idosos, pessoas porta-

doras de deficiência e mulheres que 

chefiam agregados familiares. No 

corrente ano espera-se assegurar a 

assistência de 552 583 novos bene-

ficiários. 

O Governo diz tencionar criar cer-

ca de 272,7 mil novos empregos, 

dos quais 16,6 mil pelo sector pú-

blico e 234,7 mil pelo sector priva-

do e 21,3 mil no exterior. 

Mas, enquanto essas projecções 

não são materializadas, milhares de 

cidadãos continuam a enfrentar di-

versas dificuldades para responder 

ao elevado custo de vida. 

Economistas apontam que o agra-

vamento do custo de vida vai con-

tinuar a verificar-se durante os pró-

ximos meses, porque o impacto da 

invasão russa ainda não se fez sentir 

na totalidade, e porque as medidas 

impostas para refrear esse impacto 

não são eficazes a curto prazo. É 

que a inflação tem se acentuado. 

Esta situação tem criado problemas 

de insegurança alimentar e conduz 

mais pessoas para a pobreza extre-

ma. 

Pedro João, de 23 anos, é outro 

exemplo que pode ser levado em 

conta para explicar os cruéis desa-

fios do dia-a-dia provocados pelo 

agravamento do custo de vida. 

Responsável por uma família com-

O agravamento do custo de vida está a empurrar mais famílias para o limiar da pobreza e a colocá-las numa situação de 
insegurança alimentar 

Elina Muiambo

Margarida Armindo Mahumane – 
Comerciante
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deste modo que os índices de inse-

gurança alimentar podem subir nos 

próximos meses. 

Nesta segunda-feira, Leonor Ne-

ves, secretária-executiva do SET-

SAN, referiu que a desnutrição 

crónica em crianças de até cinco 

anos de idade reduziu de 43%, re-

gistado em 2014, para 38% nos dias 

que correm. 

Mas, referiu que 900 mil pessoas 

em Cabo Delgado estão em risco de 

insegurança alimentar por conta da 

seca, falta de produção e terrorismo.

O norte do país é o que mais preo-

cupa. Províncias como Nampula, 

46,7%, Niassa e Cabo Delgado, com 

45% são os pontos que apresentam 

as taxas mais elevadas. Em Mapu-

to, a taxa de desnutrição é de 8%. 

Os efeitos de não ter o que 
comer
A questão do custo de vida tem um 

efeito directo e negativo na dieta e 

saúde dos cidadãos. As dificuldades 

financeiras fragilizam a capacidade 

dos moçambicanos colocarem co-

tegerem-se de doenças e viverem 

condignamente. 
“O importante é ingerir diariamen-
te alimentos destes quatro grupos. 
Assim estaremos a assegurar ao 
nosso organismo uma alimentação 
completa. Mas, se o individuo não 
tiver dinheiro para comprar carne 
ou peixe, pode substituir pelo feijão, 
por exemplo. O importante é fazer 
uma alimentação variada”, disse. 
Nota, contudo, que as dificuldades 
internas não são animadoras, uma 
vez que a alimentação dos moçam-
bicanos tem sido monótona. 
Como exemplo, refere que na região 
norte, sobretudo nas zonas rurais, o 
que se nota é que as pessoas têm 
como base alimentar 80% de pro-
dutos como mandioca e milho, o 
que mostra que as mesmas têm di-
ficuldades para diversificar a dieta. 
Estas dificuldades, de acordo com 
Costa, têm um impacto incalcu-
lável na vida dos cidadãos e do 
próprio país, uma vez que a falta 
de nutrientes vai deixar as pessoas 
menos capazes, do ponto de vista 
físico e cognitivo. 
Por outro lado, explicou que caso 
os indivíduos comecem a pade-
cer de desnutrição, podem alastrar 
o problema para outras gerações, 
porque, para o caso das mulheres, 
existe o risco de gerarem bebés com 
o mesmo problema, com baixo peso 
e estatura. 
A desnutrição, de acordo com a nu-
tricionista, ocorre quando há falta de 
ingestão de determinados nutrien-
tes, sobretudo, quando a alimen-
tação é pobre e não diversificada. 
A docente na Universidade Lúrio, 
na província de Nampula, expli-
cou que existem várias formas de 
desnutrição como a crónica, carac-
terizada pela baixa altura dos indi-
víduos para uma determinada ida-
de, a aguda, que se evidência pelo 
baixo peso para uma determinada 
estatura, e a desnutrição de micro-
nutrientes, quando faltam determi-
nados nutrientes no indivíduo. 
Enfatizou que, enquanto a des-
nutrição aguda pode ser superada 
através do consumo de alimen-
tos suficientemente necessários, a 
crónica caracteriza-se por deixar 
marcas na vida do indivíduo, pro-

duzindo efeitos praticamente irre-

versíveis. 

cham, algumas crianças muito cedo 

se deparam com problemas de 

fome e desnutrição, o que compro-

mete o seu crescimento e desempe-

nho académico. 

É o caso das duas netas de Elina 

Muiambo de 11 e 9 anos. Acanha-

das, sem um ciclo de amizades, as 

crianças brincam sozinhas, sempre 

a tentar idealizar a próxima refeição. 

A situação compromete ainda a 

vida e futuro das duas crianças, 

devido ao seu fraco desempenho 

escolar. Muitas vezes deslocam-se à 

Escola Primária de Djonasse com 

fome e sem dinheiro para comprar 

fichas de apoio. 

Com um desempenho escolar com-

prometido pela falta de meios, têm 

tido muitas dificuldades de interac-

ção com outras pessoas. Psicólogos 

indicam que esse constitui um dos 

impactos da pobreza, de pessoas 

com dificuldades de sobrevivência 

que se nota pelo desenvolvimento 

de um sentimento de incapacidade 

e inferioridade. 

O mesmo foi constatado numa 

outra criança de 10 anos, residen-

te no bairro de Zimpeto, de nome 

Genito. É também uma criança de 

poucos amigos e dedica-se a acatar 

as recomendações domésticas da 

tia. A criança nunca frequentou 

uma escola e diz não desejar. Não 

conseguimos ter explicações. Sem-

pre com a cabeça baixa, pálida, com 

vestimentas a denunciarem algum 

cansaço, exibe as características de 

uma criança sofrida. 

Aliás, explicou, a sua maior preo-

cupação é ter o que comer, porque 

apenas tem uma refeição por dia. 

Na mesma altura em que interagiu 

com o jornal, disse com segurança 

que estava com fome, mas, deveria 

aguardar pelo anoitecer para poder 

jantar. 

Para além da tia, responsável e úni-

co membro que garante rendimen-

to na família, a criança vive com 

outros quatro irmãos. 

 A fome compromete a 
formação das crianças 
Se, por um lado, o elevado custo 

de vida, acompanhado pela fraca 

capacidade financeira, cria cenários 

de insegurança alimentar e desnu-

trição, por outro, estes problemas 

produzem outro tipo de impacto, 

como a fragilização do desempe-

nho escolar. 

Pires Jacinto, psicólogo na Escola 

Primária Completa Especial Nª 2, 

referiu que se deve saber que a ali-

mentação proporciona nutrientes 

para qualquer pessoa. Logo, a falta 

de nutrientes traz sequelas graves. 

“Uma vez desnutrida, quando a 

criança vem à escola, o primeiro 

problema que enfrenta é a falta de 

motivação, e uma criança desmoti-

vada não aprende”. 

Com mais de 25 anos de experiên-

cia na educação especial, acrescen-

tou que “uma criança desnutrida 

não vai aceitar sair de casa para ir 

à escola, porque, primeiro, vai fi-

car retida durante um período, e 

vai transformar esse período num 

castigo. Ela vai se sentir como se 

estivesse a fazer algo que não está 

ao seu alcance”. 

Acrescentou que isso também “traz 

problemas de personalidade. O que 

está em causa é o “eu”. Saiu da parte 

da aprendizagem como tal, mas, vai 

afectar essa parte emocional”, disse. 

Disse que um dos elementos im-

portantes para a aprendizagem é a 

memória. 

“E a memória exige atenção. Para 

eu ficar atento vou usar outros pro-

cessos como a percepção. Se eu sou 

desnutrido, primeiro, não vou per-

ceber devidamente. E, não perce-

bendo devidamente, também não 

vou armazenar a informação ideal. 

Portanto, isso vai influenciar a pró-

pria maneira de ser da criança, que 

é a personalidade” sublinhou. 

Explicou que uma criança desnu-

trida não brinca, não participa nas 

actividades e não assimila as exi-

gências da escola. 

vida em Moçambique. 
Os principais aspectos para o ana-
lista incidem na fraca capacidade 
de produção para o consumo inter-
no, o que gera dependência nas im-
portações. Mas, fora estas questões, 
outros fenômenos, como as cons-
tantes mudanças climáticas e a per-
da da parca produção, o escândalo 
financeiro das dívidas ocultas, con-
junturas externas como a invasão 
russa, e a forma como internamen-
te o país reage a estes fenómenos, 
estão a incrementar o custo de vida, 
com efeitos devastadores sobre a 
vida do pacato cidadão. 
“Os factores globais pesam mais do 
que os internos. No entanto, os in-
ternos tornam o enfrentamento do 
choque externo mais caro, por ser 
através do aumento da taxa de juro, 
[o que] reduz o investimento e o 
emprego”, notou Daniel. 
Acrescenta que a estrutura eco-
nómica interna é uma fragilidade 
para agudização de crises externas. 
Por isso, referiu, quando um evento 
externo ocorre, o impacto interno é 
a “dobrar”. 
A fonte explica que não há dúvidas 
de que o actual cenário é crítico, e 
que os indicadores apontam que a 
inflação vai continuar a acentuar-se 
pelos próximos meses. 
“Não existem factores que provam 
o contrário. Os choques na econo-
mia têm sempre uma desfasagem 
temporal, talvez de três a seis me-
ses, o que leva a crer que ainda não 
chegamos ao fim desta crise de pre-
ços”, disse. 
Este cenário, de acordo com a fon-
te, é perigoso, pois tem um duro 
impacto sobre os grupos mais des-
providos, como a população de-
sempregada e de baixa renda. 
Explica que o contexto está a criar 
situações em que as famílias que 
não estavam no limiar da pobreza 
estão a ser empurradas para estas 
situações, passando a constar das 
estatísticas dos grupos de indiví-
duos em situação de pobreza ex-
trema. 
Apontou ainda que um dos gran-
des problemas existentes no país 
é que se enfrenta uma pobreza de 
consumo, na qual os cidadãos não 
têm capacidade para garantir todas 
as refeições de que necessitam to-
dos os dias 
“As pessoas não conseguem garan-
tir o consumo das 2.150 calorias 
recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Não 
conseguem ter dinheiro para con-
sumir o básico”, disse. 
Essa dificuldade em garantir o pão 
de cada dia, de acordo com a fonte, 
resulta também da falta de solidez 
de projectar e implementar planos 
de desenvolvimento agrário no país. 
A ineficiência de planos de pro-
dução, de acordo com a fonte, está 
acompanhada pela falta de sintonia 
entre a materialização de vias de 
acesso para o escoamento de pro-
dutos e de projectos para processa-
mento de produtos. 
No entendimento do economista, 
as medidas que podem ser adopta-
das para evitar que mais pessoas se 
encontrem em situação de insegu-
rança alimentar e pobreza extrema 
consistem em impor medidas que 
controlem o preço dos produtos de 
primeira necessidade e aumentar o 
número de famílias que beneficiam 
de protecção social.

mida na mesa.

Nutricionistas observam que a cada 

vez crescente incapacidade dos ci-

dadãos de proverem o básico para 

sua sobrevivência gera problemas de 

grandes proporções como a multi-

plicação de indivíduos desnutridos. 

Para a nutricionista e docente uni-

versitária Sofia Costa, “se as pessoas 

têm os mesmos rendimentos, mas 

os alimentos estão mais caros, ob-

viamente que isso vai prejudicar a 

sua saúde. Se as pessoas têm menos 

dinheiro para alimentar a mesma 

família, elas vão ter que comprar 

menos comida ou deixar de com-

prar determinados alimentos. Há 

famílias que só conseguem comprar 

farinha para alimentar-se, porque o 

dinheiro não chega para adquirir 

outros produtos. E isso é insegu-

rança alimentar. As pessoas terem 

que fazer essas escolhas, reduzir a 

quantidade da sua alimentação, co-

merem menos”. 

Para evitar a desnutrição, a fonte 

referiu que o ideal é apostar numa 

alimentação diversificada. Os qua-

tro grupos de alimentos definidos 

pelo Ministério da Saúde são o dos 

alimentos de base, da qual fazem 

parte os cereais, raízes e tubérculos, 

o dos alimentos protectores, que 

são as frutas e vegetais que for-

necem vitaminas, o dos alimentos 

construtores, que fornecem pro-

teína, do qual fazem parte a carne, 

peixe, ovos e feijões e os alimentos 

de energia concentrada que são as 

gorduras. 

A aposta numa alimentação di-

versificada e o cumprimento das 

recomendações de realizar, pelo 

menos, três refeições por dia, dis-

se, é o caminho para os cidadãos 

desenvolverem os seus corpos, pro-

A nutricionista explicou por exem-

plo que “a criança não vai crescer 

depois de adulta”. 

Crianças marginalizadas
A pobreza e a incapacidade finan-

ceira para garantir a mais básica 

alimentação constituem um dos 

problemas que comprometem não 

só a sobrevivência dos cidadãos, 

mas também o futuro das crianças. 

É um dos diversos efeitos que o 

agravamento do custo de vida gera.

Tidas como flores que nunca mur-

“Isso não afecta apenas a ela, mas 

a relação com outras crianças, isso 

porque as crianças que estão mini-

mamente saudáveis vão estigmati-

zar a outra”. 

Comerciantes afectados
Mas, no meio da incapacidade de 

as famílias adquirirem produtos 

para a sua sobrevivência outro pro-

blema surge. É que num contexto 

de incapacidade financeira, o es-

magador número de comerciantes 

fica afectado, porque também não 

conseguem comercializar as mes-

mas quantidades anteriormente 

vendidas, o que impacta os seus 

rendimentos e, igualmente, a sua 

sobrevivência. 

Margarida Armindo Mahumane é 

um desses casos. Comerciante de 

temperos e produtos diversos no 

mercado grossista do Zimpeto, an-

teriormente conseguia obter uma 

receita que se situava entre os cinco 

e oito mil meticais/dia, mas hoje 

“nem 500 meticais consegui. O ne-

gócio não anda. Antes sofríamos 

nos dias 10, mas quando chegassem 

os dias 20 conseguíamos vender”, 

desabafou. 

Na sua interpretação, o problema 

foi agravado pela eclosão da Co-

vid-19 em Março de 2020 quando 

muitos cidadãos perderam os seus 

empregos. 

Explica que por conta desta crise, o 

número de comerciantes aumentou 

no mercado grossista do Zimpeto. 

“Sai e circula um pouco, verá pes-

soas que estudaram a venderem até 

fósforos”. 

Mahumane, residente no bairro de 

Chamanculo, é responsável por um 

agregado familiar de cinco mem-

bros. Acrescenta que a pandemia 

foi responsável pela perda de em-

prego dos seus três filhos. 

Ainda não chegamos ao 

Na análise do economista Egas 

Daniel, vários factores ajudam a 

compreender o nível de pobreza e 

o constante incremento do custo de 

Egas Daniel – Economista 

Pires Jacinto – Psicólogo
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Cinco Unidades Sanitárias em Cuamba passam a ter acesso à água
Com apoio da WaterAid Moçambique 

Lúcia Tarcisio Hassane, 
32 anos, é Enfermeira 
de Saúde Materno-In-
fantil no Centro de Saú-
de de Meripo, no Dis-
trito de Cuamba, em 
Niassa. Lúcia nasceu 
no Distrito de Nampu-
la, Província do mesmo 
nome, também no nor-
te de Moçambique. Sua 
residência actual é Nias-
sa, Distrito de Cuamba. 
Mas é em Meripo onde 
passa grande parte do 
seu tempo. Devido a 
distância entre Cuamba 

-
culdades de transporte, 

-
na residência ao lado do 
Centro de Saúde onde 
trabalha.
“É mais prático para 
mim”, diz ela. “Assim, 
evito chegar tarde ao 
centro de saúde. Aqui 
os pacientes chegam 
muito cedo, principal-
mente nas segundas e 

que mais registam en-
chentes”, continua. Mas 
além disso, ter residên-
cia em Meripo, ali no 
meio da comunidade, 
faz com que ela tenha 
uma forte ligação com 

Num projecto de 
três anos, com início 
em Junho de 2022, 
a WaterAid Moçam-
bique, em parceria 
com os governos da 
Província de Nias-
sa e do Distrito de 
Cuamba, vai melho-
rar as condições de 
acesso à Água, ao 
Saneamento e à Hi-
giene (ASH) em cin-
co Centros de Saú-
de, nomeadamente, 
Meripo, Nacapala, 
Etatara, Mepessene 
e Malapa. Trata-se 
de Unidades Sani-
tárias que, combi-
nadas, servem uma 
população estimada 
em mais de 66 mil 
pessoas.

O projecto da Wate-
rAid, também conhe-
cido por “Água Lim-
pa, Família Saudável”, 
tem como objectivo 
principal melhorar as 
condições de saúde 
nas comunidades se-
lecionadas, particular-
mente para mulheres 
e raparigas, como re-
sultado de um melhor 
acesso à água potável 
e ao saneamento nas 
unidades sanitárias e 
nas comunidades cir-
cundantes.  Através 
deste objectivo macro, 
espera-se um melhor 
aproveitamento dos 
serviços pelos utentes 

das unidades sanitárias 
e pelas comunidades em 
redor, principalmente 
por mulheres e rapari-
gas, sendo as principais 
afectadas pelo acesso li-
mitado à água em mui-
tas comunidades.
Os cinco centros de saú-
de seleccionados apre-
sentam, em geral, um 
nível de acesso à ASH 
considerado limitado e 

saneamento e gestão de 
-

estacões de lavagem das 
mãos e as condições nas 
enfermarias denotam 
problemas críticos de 

conservação e esterili-
zação dos equipamentos 
usados para atender os 
pacientes.
O Centro de Saúde de 

é o mais crítico de to-
dos. Praticamente, não 
tem acesso à água e não 
possui nenhum sistema 

latrinas estão em pés-
simas condições e as 
instalações da unidade 
sanitária denotam uma 
acentuada degradação. 
Este centro recorre à 
água não tratada tirada 
de um furo tradicional 

-
des. 

O Governo do Distrito diz 
que a fraca intervenção 
nos centros de saúde 

fundos.
“Em Napacala, estamos 
a tentar ampliar o edi-
fício do Centro de Saú-
de, mas não prevemos 
colocar água canalizada 
porque o orçamento não 
chega. Nas outras unida-
des sanitárias, a situa-
ção é a mesma. Cuamba 
é um distrito com uma 
população de quase 350 
mil habitantes, daí que 
precisamos de melhorar 
os indicadores de acesso, 
principalmente, em cen-
tros de saúde e escolas. 
Só assim vamos melho-
rar as condições de vida 
das nossas populações”, 

do Distrito de Cuamba, 
João Júlio.
Reconhecendo estas fra-

orçamental, o projecto 
visa, igualmente, me-
lhorar a capacidade do 
Governo local para pla-
near e prestar serviços 
de ASH com inclusão de 
género e maior capaci-
dade para reclamar mais 

sector. 

Prestar serviços de saúde em situações inseguras
Em Moçambique, o 
acesso à água, ao sa-
neamento e à higiene 
a nível institucional 
é escasso, principal-
mente nos sectores da 
educação e da saúde. 
Segundo o UNICEF, os 
mais de 30 milhões 
de moçambicanos são 
servidos por cerca de 
1.640 estabelecimen-
tos de saúde de nível 
primário. Devido ao in-
vestimento inadequa-
do em manutenções 
e reparações, muitas 
destas instalações es-
tão em mau estado e 

carecem de serviços es-
senciais como água, sa-
neamento, eliminação 
segura de resíduos mé-
dicos e electricidade. A 
falta de acesso à água 
segura e saneamento 

adequado, e práticas de 

o ambiente para uma 
prevalência alarmante-
mente elevada de diar-
reia em todo o país. Além 
disso, 16% de todas as 

mortes em Moçambique 
podem ser atribuídas a 
práticas inadequadas de 
Água, Saneamento e Hi-
giene.
Sem infraestruturas e 
serviços adequados de 
ASH, os doentes, os 

e as comunidades cor-
rem um risco acrescido 

-
plo, se os doentes ou o 
pessoal beberem água 
não segura quando têm 
sede, ou quando tomam 
medicamentos orais, po-
dem contrair doenças 
transmitidas pela água. 

A infra-estrutura e os 
serviços de ASH são 
também essenciais 
para permitir aos pro-

realizar práticas ade-
quadas de prevenção 
e controlo de infec-

de saúde como os pa-
cientes necessitam de 
acesso a material de 
higiene das mãos para 
reduzir o risco de pro-
pagação de infecções 
através de mãos não 
lavadas.

Acesso à água vai facilitar o trabalho da Lúcia

as populações locais, de 
tal forma que não há hora 

“As pessoas aqui podem 
vir bater a porta da minha 
casa para serem atendi-

forte. É como se fôssemos 

Lúcia fez o curso de Enfer-
magem Geral no Centro de 
Formação de Saúde de Li-
chinga, a capital da Provín-
cia de Niassa. Começou a 
formação no início de 2016 

2017.
Em 2019, ela foi colocada 
no Centro de Saúde de Me-
pulage, em Cuamba. Este 
Centro de Saúde, de nível 
2, foi construído através 

-

to incluía a construção de 
duas casas tipo 2 para en-
fermeiros. Lúcia trabalhou 
nesta unidade sanitária 
até Outubro de 2021. Em 
Novembro, foi transferida 
para Meripo, ao longo da 
Estrada Nacional núme-
ro 360 que liga Cuamba a 
Metarica. 
Quando Lúcia chegou a 
Meripo, encontrou uma si-
tuação completamente di-
ferente da anterior. Se em 

-
dial garantiu que o Centro 
de Saúde tivesse água ca-
nalizada para as diferen-
tes enfermarias e nas re-
sidências, o mesmo não se 

o acesso é garantido atra-
vés de um furo com bom-
ba manual, localizado no 

terreno do hospital. Nesta 
unidade, que serve pouco 
mais de 14 mil pessoas, a 
água não é tratada e ela 
não está canalizada para 
as diferentes enfermarias. 

permanente de lavagem 
-

lar é incinerado ao ar livre. 

pacientes, mas em más 
condições de higiene. Es-
tas condições contrastam 
com as que Lúcia tinha 
no seu trabalho anterior e 

frustração.
“É muito complicado e 
arriscado, tanto para 

como para os pacientes. 
Por exemplo, era supos-
to eu ter água por per-
to para lavar as mãos 
sempre que terminar de 
atender alguém. As ve-
zes usamos baldes, mas 
nem sempre temos a 
atenção e o tempo para 
ir ao furo buscar água 
para dentro da unida-
de sanitária, principal-
mente nas segundas e 
sextas, dias da semana 

cheia. Ter água corrente 
por perto também aju-

daria na esterilização do 
equipamento hospita-
lar, um processo impor-
tante para a segurança 
e saúde dos pacientes 
e técnicos de saúde. Há 
casos em que a Unidade 
Sanitária não tem luvas. 
Já imaginou combinar 
ausência de luvas e de 
água corrente? É um au-
têntico perigo”.
O dia-a-dia da Lúcia em 
Meripo resume-se no aten-
dimento à mulheres grávi-
das, Tratamento Anti-Re-
troviral (TARV), Consulta 
Pré-natal, Planeamento 
Familiar, Nutrição e Mater-
nidade. Em média, Lúcia 
atende cerca de 40 pa-
cientes por dia. Na mater-
nidade, onde tem o apoio 
de mais uma enfermeira, 
registam-se em média, 80 
partos por mês. É, aliás, 
aqui onde se nota o im-
pacto da ausência de água 
corrente:
“As mulheres e raparigas 
na maternidade precisam 
mais de água para lavar a 
si próprias e os acompa-
nhantes tem necessidade 
de lavar a roupa, cozinhar 
e tomar banho. Mas por-

da unidade sanitária, mui-

tas vezes a mulher tem 
que sair, mesmo quando 
ainda está inibida de se 
movimentar. Os bebés 
recém-nascidos correm 
sérios riscos de serem 
contaminados por infec-
ções transmissíveis ou 
por doenças de origem 
hídrica, uma vez que 
usam água imprópria 
para preparar o leite ar-

usam a mesma água 
para tomar os seus me-
dicamentos e para be-
ber”
Se fosse para mudar 
algo, Lúcia diz que pri-
meiro trabalharia para 
garantir que o Centro 
de Saúde tivesse água 
limpa e que sectores 
como o de triagem e 
maternidade tivessem 
sanitários para os en-
fermeiros, porque em 
muitas ocasiões, estes 
tem que sair para as 
suas residências quan-
do precisam de usar os 
sanitários. Também diz 
que construiria uma uni-
dade independente para 
o tratamento de doentes 
com HIV/Sida, porque 
precisam de privacidade.

Textos de Arão Valoi
Aspecto de uma latrina no Centro de Saúde de Meripo

Lúcia Hassane, Enfermeira do Centro de Saúde de Meripo

Disposição do lixo hospital não observa as condições recomendadas

Centro de Saude de Meripo, Distrito de Cuamba, Niassa
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Cartoon
EDITORIAL
O escrupuloso respeito pelos 
compromissos

Depois do Fundo Monetário Internacional (FMI), foi agora a 

vez do Banco Mundial emitir o seu boletim de sanidade sobre 

a gestão económica das autoridades moçambicanas.

O acordo assinado na última Segunda-Feira, através do qual 

o Banco Mundial retoma o apoio directo ao Orçamento Geral do Es-

tado (OGE), com um montante de USD 300 milhões para este ano, 

significa que fica para trás o dossier das dívidas ocultas, e que o dinheiro 

volta a jorrar para Maputo.

Na verdade, contrariamente à mensagem que por vezes conveniente-

mente se tem tentado transmitir, nem o FMI nem o Banco Mundial, 

ou mesmo os vários países que faziam parte do G-19 abandonaram 

Moçambique.

Como país-membro, com direitos inerentes a esse estatuto, Moçam-

bique continuou sempre a beneficiar do apoio do FMI na limpeza 

dos seus livros e delineação de estratégias de gestão prudente das suas 

finanças, enquanto o Banco Mundial manteve a sua componente de fi-

nanciamento directo de projectos específicos, como o fizeram também 

todos os outros países do grupo que antes financiava directamente o 

OGE. 

O que todos haviam deixado de fazer, depois da descoberta das in-

discrições do Governo moçambicano através das dívidas ocultas, em 

2015, foi financiar directamente o OGE, numa modalidade em que 

lançavam anualmente para o Tesouro moçambicano nada menos que 

USD 800 milhões para a gestão discricionária do Governo.

A descoberta das dívidas ocultas, contraídas sem o conhecimento do 

FMI (como era devido por força dos acordos com esta instituição) e 

sem aprovação do parlamento, criou um elemento de quebra de con-

fiança, para além do legítimo entendimento de que estando o Go-

verno a enfrentar dificuldades para a amortização das suas dívidas, o 

dinheiro dos doadores poderia ser utilizado indevidamente para suprir 

essas dificuldades. É só imaginar a analogia de um bêbado que recebe 

directamente na sua conta apoio de terceiros para pagar as propinas 

dos seus filhos.

Existe uma justificada expectativa de que o retorno do Banco Mundial 

à modalidade de apoio directo ao OGE, acrescido da resposta positiva 

já dada pelo FMI, seja um sinal para que o G-19 se recomponha e 

siga o exemplo. Mas é preciso referir que quando este modelo entrou 

em colapso, alguns dos países doadores estavam apenas à espera de 

um pretexto suficientemente forte para se retirarem. Havia um certo 

desconforto pela forma não inteiramente criteriosa como o Governo 

estava a fazer uso desses fundos. E hoje, já com o benefício de tudo o 

que sabemos da telenovela das dívidas ocultas, só podemos imaginar o 

que realmente estava a acontecer. 

Já circulavam, por essas alturas, murmúrios entre a comunidade doa-

dora, de que o mecanismo do apoio directo ao orçamento, instituído 

de comum acordo para conferir maior flexibilidade ao Governo na im-

plementação de programas nacionais de desenvolvimento e de com-

bate à pobreza, estava, de facto, a financiar o despesismo do Governo, 

e até em certos casos, uma agenda eleitoralista do partido no poder.

O chamado Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), em parti-

cular, foi uma destas iniciativas pretensamente criadas para fomentar 

o desenvolvimento do pequeno empresariado nacional ao nível dos 

distritos, mas que se resumia, na essência, a um mecanismo de fideli-

zação de membros do partido ou de aliciamento de não membros para 

se juntarem à causa deste. A ideia generalizada era de que membros da 

oposição eram excluídos deste programa, a maioria dos beneficiários 

do qual nunca até hoje pagaram os fundos que lhes foram atribuídos.

Boa vontade da parte da comunidade internacional para apoiar o de-

senvolvimento e prosperidade de Moçambique nunca esteve em falta, 

apesar de um discurso de demagogia pretendendo mostrar o contrário 

e colher a simpatia de falsas amizades. 

O regresso do FMI e do Banco Mundial, num projecto de coopera-

ção mais ambicioso e duradouro, marca uma nova era no contexto das 

relações entre este país e os seus principais parceiros de cooperação.

É uma nova era que deve ser salvaguardada e acarinhada. Devemos ter 

aprendido das lições do isolamento a que fomos remetidos nos anos 

mais recentes, mais por conta do nosso mau comportamento, do que 

como resultado da má vontade dos outros. Mais importante ainda, a 

valiosa lição de que compromissos com parceiros são para ser escrupu-

losamente respeitados.  

,

Apesar do enorme custo que 

Vladimir Putin impôs à 

Ucrânia e ao mundo, as san-

ções impostas pelos Estados 

Unidos e os nossos parceiros e aliados 

estão a provocar danos significativos 

na economia russa.

No dia 24 de Agosto assinalou-se o 

31º aniversário da independência da 

Ucrânia. Infelizmente, o dia também 

marcou seis meses desde a invasão não 

provocada e de grande escala da Ucrâ-

nia pelo governo russo, um ataque tão 

chocante para a comunidade interna-

cional que foi completamente conde-

nado pela Assembleia Geral da ONU, 

e levou dois novos países a pedirem 

adesão à Aliança da NATO.

Devemos permanecer unidos no nos-

so apoio à soberania, democracia e 

aspirações europeias da Ucrânia. A 

agressão da Rússia na Ucrânia é um 

dos acontecimentos com maiores con-

sequências para a Europa desde a Se-

gunda Guerra Mundial.

A reação mundial à guerra de Vladimir 

Putin contra a Ucrânia tem sido mui-

to emotiva e comoveu muitas pessoas. 

No desenrolar desta guerra, vimos evi-

dências – quase diárias – de violência, 

destruição, devastação e morte.

Todos nós assistimos a imagens do 

resultado das bombas russas que atin-

giram civis abrigados em escolas, tea-

tros e hospitais. A comunicação social 

independente e organizações huma-

nitárias documentaram execuções em 

cidades como Bucha e Irpin, tortura 

de militares e civis e cidades inteiras 

como Mariupol isoladas de necessida-

des básicas enquanto sofrem devasta-

ção e ocupação brutais.

Há, também, provas de que a Rússia 

pretende anexar mais território ucra-

niano à força, segundo os moldes dos 

acontecimentos de 2014, instalando 

representantes ilegítimos para orga-

nizar referendos falsos sobre a adesão 

à Rússia. A anexação pela força se-

ria uma violação grosseira da Carta 

da ONU e não permitiremos que tal 

aconteça sem contestação ou sem cus-
to. Nenhum estado deve ser capaz de 
mudar as fronteiras do seu vizinho.
Os Estados Unidos estão a apoiar uma 
série de investigações internacionais 
sobre atrocidades na Ucrânia, incluin-
do investigações conduzidas pelo Tri-
bunal Penal Internacional, pelas Na-
ções Unidas e pela Organização para 
Segurança e Cooperação na Europa. 
Os Estados Unidos estão prontos para 
apoiar tribunais nacionais em todo o 
mundo que tenham jurisdição sobre 
indivíduos acusados   de cometer crimes 
internacionais. Continuaremos tam-
bém a trabalhar com a comunidade 
internacional para ajudar na recons-
trução da Ucrânia.
As consequências da guerra da Rússia 
não se limitam à Ucrânia. A agressão 
da Rússia perturbou o comércio global 
de cereais, colocando em risco a segu-
rança alimentar de uma grande fatia da 
população. Mais, a crise atual ajudou a 
aceleração da inflação e os preços de 
retalho em todo o mundo.
Os Estados Unidos continuam a 
apoiar todos os esforços para garantir 
que os alimentos ucranianos chegam 
aos mercados mundiais. Continuare-
mos a usar fóruns como o G20 para 
pressionar a Rússia a aderir ao recen-
te acordo que permite o trânsito de 
remessas de alimentos provenientes 
dos portos do Mar Negro da Ucrânia. 
Com o ataque descarado da Rússia ao 
porto de Odesa apenas 24 horas após 
a conclusão deste acordo, juntamente 
com ataques continuados ao transpor-
te e infraestrutura agrícola, a pressão 
internacional para desbloquear as ex-
portações de alimentos ucranianos 
continuará a ser fundamental.
Apesar do enorme custo que Vladimir 
Putin impôs à Ucrânia e ao mundo, as 
sanções impostas pelos Estados Uni-
dos e os nossos parceiros e aliados es-
tão a provocar danos significativos na 

economia russa.

Estas sanções coordenadas congela-

ram mais da metade das reservas do 

Banco Central da Rússia, dinheiro que 

o Kremlin usaria para financiar a sua 

máquina de guerra. A falta de acesso a 

fatores de produção importados e bens 

acabados, principalmente bens que 

incluam tecnologias avançadas, criou 

estrangulamentos nas cadeias de abas-

tecimento e, com o tempo, prejudicará 

ainda mais a produção, o transporte, 

bem como o comércio e, principal-

mente, a produção e manutenção de 

equipamentos militares.

À medida que as sanções continuam a 

degradar as capacidades de combate de 

Putin, as forças ucranianas estão a de-

fender com sucesso o seu país.

Desde que a invasão, de grande escala, 

da Rússia começou, em Fevereiro, mais 

de 50 países juntaram-se aos Estados 

Unidos para fornecer assistência de 

segurança à Ucrânia. Juntos, estamos 

a providenciar o envio de ainda mais 

armas com as quais a Ucrânia se tem 

estado a defender com tanta eficácia.

Os Estados Unidos orçamentaram 

quase 10 mil milhões de dólares ame-

ricanos para assistência de segurança, 

desde que a Rússia lançou a sua guerra 

premeditada, atroz e não provocada 

contra a Ucrânia a 24 de Fevereiro. Isso 

inclui sistemas de artilharia e munições, 

veículos blindados e sistemas avan-

çados de defesa aérea para a Ucrânia.

A sociedade civil ucraniana aumentou 

os seus esforços de resposta humani-

tária, distribuição de assistência, e re-

construção de comunidades. Trabalha-

dores de ajuda humanitária, a maioria 

dos quais ucranianos, estão a operar 

em todas as 24 províncias, dando assis-

tência a quase 12 milhões de pessoas. 

Os Estados Unidos têm orgulho em 

apoiar os seus esforços com mais de 

1,2 mil milhão de dólares americanos 

em assistência humanitária só este ano.

Continuaremos a apoiar a Ucrânia e a 

ajudar na sua luta pela sobrevivência, 

enquanto trabalhamos para reforçar a 

segurança europeia e os valores demo-

cráticos.

*Embaixadora dos Estados Unidos da 
América em Portugal 

Seis meses de resistência, resiliência 
e determinação da Ucrânia
Randi Charno Levine*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Enquanto folheava o jornal em busca de 

“eleições angolanas” perguntou ao ardina 

se havia alguma novidade. Este, simples-

mente, lembrou-o que estava a folhear 

um jornal que não passava de boletim 

oficial cujo ponto forte habitava nas pá-

ginas dedicadas aos anúncios e a necro-

logia. Uma troca de risos serviu para for-

talecer este pequeno segredo que ambos 

partilhavam sempre que se cruzassem. 

Devolveu o jornal em causa e recebeu 

do ardina um conjunto de jornais ante-

cipadamente guardados para si. Estavam, 

provavelmente, nesse conjunto, outros 

boletins oficiais, disfarçados em jornais. 

Porém, na mente do “cidadão exógeno”, 

só um jornal da praça, por mérito próprio, 

havia conseguido esse estatuto. Retomou 

a marcha, deixando o ardina perdido no 

seu retrovisor. 

Estacionou. Os serventes sabiam que ele 

entrava sempre como uma seta. Depois 

ouviam o som da descarga que anunciava 

a sua retirada do WC. Caminhava atraí-

do pela mesma mesa de quatro lugares, 

perto da saída, onde se sentava tendo por 

perto um servente em prontidão. Desta vez, 

cumpriu tudo isso. Porém, ao sentar-se, não 

colocou na mesa, como era hábito, os seus 

telemóveis. Este problema foi prontamente 

resolvido pelo dedicado servente. Também, 

como era hábito, sabiam que a “maldição dos 

telemóveis” estava prestes a começar. A voz 

repreensivelmente alta dominava a sala. Aba-

fava, inclusivamente, o potente som do tele-

visor. O dedicado servente baixou o volume 

do televisor. Automaticamente, o “cidadão 

exógeno” baixou o tom de voz. Era sempre a 

mesma coisa. Ao telemóvel a conversa con-

tinuou:

— Não é aquilo que eu sempre digo? As pes-
soas não entendem…Pensam mesmo que o 

MPLA, partido histórico e todas aquelas tre-

tas que endeusam este tipo de partidos cha-

mados libertadores, …pensam que os tipos 

vão abandonar o “bem-bom” para a UNITA? 

Por mais que os eleitores votem na alter-

nância haverá, claramente, continuidade. A 

narrativa da democracia só começará a fazer 

sentido quando os chamados partidos liber-

tadores forem forçados a abandonar o poder, 

quando as lideranças começarem a perceber 

o outro lado que nunca conheceram: a opo-

sição. Em termos de governação, controlo de 

poder, ideologia, percepção do valor de con-

tinuidade, percepção de risco político, sabes 

muito bem que somos gémeos de Angola, to-

dos nós fomos educados e produzidos pelos 

russos. Eu também sou a favor da alternância 

de poder, não tenhas dúvida alguma quanto 

a isso. Mas, não me estou a ver a perder as 

minhas regalias, as minhas benesses, as mi-

nhas folgas financeiras historicamente con-

quistadas só porque o povo quer alternância 

política. É complicado como dizes. Sei que 

já te converteste, passando para a oposição. 

Concordo contigo quando dizes que o povo 

já não os quer, o povo quer alternância de po-

der e não alternância de candidatos ou presi-

dentes de um mesmo partido libertador. Tens 

razão. De facto, o poder corrompe. É difícil 

largar o poder só por conta do voto. Aqui em 

Moçambique a oposição aparece, mas falta 

ainda conquistar um espaço que lhe dê maior 

visibilidade. O único perigo é cairmos nes-

sa de uma comissão eleitoral religiosamente 

isenta, apartidária. Isenta para o benefício 

de quem? Não é aquilo que eu sempre digo? 

As pessoas não entendem… Achas mesmo 

que o MPLA e o seu candidato vão cair 

nessa? Nem nós caímos. O candidato 

do MPLA vai encestar e matar o jogo. 

Sim… sim, concordo contigo. Temos 

que ter uma comissão eleitoral no verda-

deiro sentido da palavra, sim. Não duvi-

do que é bom para a democracia, sim. O 

que dizes não é politicamente correcto, 

sim. Louvo isso. Sim, o povo não pode 

ser defraudado. Mas, pensa comigo… 

Desculpa, voltarei a ligar-te daqui a nada.

“Caramba!” foi a palavra usada para des-

ligar o telemóvel. Como de costume o 

servente colocou na mesa “o habitual”: 

um fortíssimo e incomum matabicho. 

Perto, outros clientes esforçavam-se em 

perceber se olhavam para o “cidadão exó-

geno” ou para a “fartura requintada” co-

locada na mesa. Salivavam pela medida 

grande. Imaginavam-se a gritar “caram-

ba!” também numa situação em que esti-

vessem rodeados por um banquete como 

aquele. Pelo televisor, as notícias sobre as 

eleições angolanas não paravam de rolar. 

Angola: pela medida grande

Afusão e restruturação dos media face 

à convergência é o tema em discussão  

actualmente. Trata-se de  um fenóme-

no global em que os meios de comuni-

cação social respondem às transformações tec-

nológicas e económicos face ao paradigma da 

era digital, no qual os media tradicionais tentam 

se adaptar e resgatar a sua importância. 

A verdadeira discussão em torno das transfor-

mações tecnológicas dos media está assente no 

conceito de  convergência,  desenvolvido pelo 

estudioso dos media  Henry Jenkins. No seu 

livro intitulado “A cultura de convergência”, o 

autor explica o fenómeno como uma tendência 

global que resulta de um conjunto de transfor-

mações tecnológicas, industriais, culturais e so-

ciais no sector dos media, com implicações nas 

formas  e no modo como os media tendem a  se 

estruturar no ecossistem digital.

Ainda mais, na dimensão sócio-cultural, Jenkins 

observa a tendência  global de consumo de con-

teúdos mediáticos por meio de diferentes plata-

formas digitas, participação activa e interactiva 

do cidadão, crescimento de opinião crítica do 

cidadão, desenvolvimento de inteligência colec-

tiva e consequentemente o aumento da capaci-

dade intelectual. 

A dimensão da convergência, no nosso enten-

der, é  muito mais complexa do que uma simples 

transformação tecnológica. Ela engloba concei-

tos de estratégia de negócios no qual as empre-

sas de comunicação integram suas diferentes 

propriedades de media, naquilo que é chamado 

de consolidação dos media, concentração dos 

media ou convergência económica. Portanto, 

a nova indústria criada além de gerar a fusão 

de diferentes indústrias mediáticas clássicas, 

com vista a explorar as múltiplas vantagens da 

convergência, ela reduz os custos operacionais, 

redimensiona a  estrutura empresarial, melhora 

a solidez financeira e gestão corporativa.

Face às transformações aceleradas das novas 

indústrias mediáticas  convergentes, alguns 

países  iniciaram os processos de  reforma dos 

seus quadros legislativos para acomodar as exi-

gências das novas indústrias, incluindo a dos 

media, sobretudo nos aspectos relativos  ao 

papel do Estado,  serviços de interesse públi-

co e princípio de  neutralidade tecnológica.

A reestruturação  empresarial orientada para 

a  fusão dos meios de comunicação é a princi-

pal tendência seguida pela maioria dos países, 

na qual adotaram o modelo de fusão integrada 

onde as empresas  são organizadas numa es-

trutura hierárquica, em que no topo existe um 

proprietário que detém um leque de órgãos de 

comunicação.

Um dos exemplos  de sucesso de fusão e conver-

gência de meios é o caso da  Tampa News Center

que foi matéria de pesquisa de investigadores dos 

media.  Tampa News Center fundiu três órgãos 

de comunicação sediados em Florida, nos Esta-

dos Unidos da América: o jornal The Tampa Tri-

bune, o canal televisivo WFLA-TV e o website 

TBO.com. Os três meios já pertenciam ao mes-

mo grupo económico, o Media General, antes 

com infraestruturas separadas, até que em 2000 

começaram a trabalhar em redacção conjunta. 

Neste exemplo, podemos afirmar que  ocor-

reu a fusão das redacções e, para o efeito, foi 

até construído um novo edifício para juntar os 

jornalistas no mesmo espaço físico. Apesar da 

fusão, a empresa teve que reestruturar o sistema 

governativo do órgão criando figuras de dire-

tores de informação para cada sector para que 

cada um comandasse  a sua equipa editorial: te-

levisão, jornal e web. Cada um dos meios é diri-

gido individualmente, mas os chefes de redacção 

estão constantemente em comunicação para o 

caso de surgir uma notícia de interesse comum.

No contexto moçambicano, alguns meios de 

comunicação social estão a atravessar um pe-

ríodo de mudança, do qual emergem algumas 

preocupações no que toca à competitividade 

dos media públicos, dependentes das políticas 

impostas pelos governos. Paralelamente, a nivel 

interno, apresentam-se forças de resistências à 

mudança impedindo de avançar com a conver-

gência e fusão.

No entanto, e olhando para o actual cenário de 

competitividade e de sustentabilidade dos media 

públicos urge uma reforma que consiga justifi-

car  os serviços públicos de radiodifusão. Con-

certamente nos meios de comunicação públicos, 

à semelhannça da Tampa News Center, a Rádio 

Moçambique, Televisão de Moçambique, 

Instituto de Comunicação Social, Agência de 

Informação de Moçambique, inclusive a So-

ciedade de Notícias onde o Estado tem a sua 

participação, precisam de ser repensadas as suas 

tecnologias, sua forma de governação corpora-

tiva,  seus modelos de negócio e sua competiti-

vidade no mercado interno e externo, de modo 

a responderem o contexto de convergência, na 

perspectiva de eliminar as redundâncias,  riscos 

fiscais e consequente falência técnica. Trata-se 

de  uma  acção que o governo deve avançar pro-

gressivamente  por forma a assegurar a conti-

nuidade das operações das empresas do sector 

da comunicação social  do Estado.

As reformas estruturais das empresas públicas 

de comunicação social  já iniciaram. Uma das 

etapas em fase de conclusão é a  Reforma Legal 

do Sector da Comunicação Social iniciada em 

2006, quando o governo Moçambicano anun-

ciou o lançamento do processo de revisão da Lei 

de Imprensa  e da Lei da Rádio e Televisão e 

apelou ao envolvimento activo das organizações 

sócio-profissionais de media, nomeadamente, 

Associação das Empresas Jornalísticas (AEJ), o 

Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), o Fó-

rum Nacional de Rádios Comunitárias (FOR-

COM) e o MISA Moçambique e com envolvi-

mento de  consultas públicas abertas.

Passados 5 anos, as novas propostas de leis fo-

ram submetidas a Assembleia da República 

para aprovação, precisamente a Lei da Comuni-

cação Social e a Lei da Radiodifusão. No mes-

mo contexto, o recente discurso do Presidente 

da República  sobre o incentivo à economia 

nacional, particularmente na questão de fusão 

dos órgãos redundantes da Administração Pú-

blica, da integração de um maior número de 

serviços públicos em plataformas digitais e da 

introdução de maior interoperabilidade entre os 

serviços para melhorar a eficiência no atendi-

mento ao cidadão, veio abrir o  caminho para 

a reforma estrutural das empresas públicas de 

comunicação social Moçambicanos, incluindo a 

Sociedade Notícias, onde o Estado tem a sua 

participação especificada no Artigo 50 da Lei 

do Sector Empresarial do Estado.

O discurso de fusão  e restruturação dos me-

dias estatais  tem  fundamento legal na Lei nº 

3/2018, de 19 de Junho, designada por Lei do 

Sector Empresarial do Estado, no seu Artigo nº 

42 , que  estabelece as regras aplicáveis para a 

fusão  das empresas do sector empresarial do 

Estado, se elas pretendem adaptar-se aos tem-

pos modernos e continuarem a cumprir com a 

sua finalidade junto da sociedade e  mantendo-

-se distintas em relação aos restantes media.

No entanto, as reformas devem permitir que 

elas funcionem tecnicamente bem e respondam 

aos desafios das empresas da era digital, evitan-

do acumular dívidas, assim como preverem nos 

seus orçamentos despesas para a realização de 

actividades de interesse público, bem como a se 

posicionarem como empresas estruturantes e 

estratégicas que contribuem para o crescimento 

social, cultural  e desenvolvimento do país.

Para o caso da Rádio Moçambique, Televisão 

de Moçambique, Instituto de Comunicação 

Social, Agência de Informação de Moçambique 

e da Sociedade de Notícia, cujo quadro de sus-

tentabilidade é considerada crítica, segundo o 

Instituto de Gestão das Participações do Esta-

do e recomendações do Banco Mundial,  as re-

formas são urgentes para evitar a sobrecarga no 

orçamento do Estado  e a falência das empresas.

Do jeito conclusivo, todo e qualquer meio de 

comunicação social para conseguir manter a sua 

actividade e tornarem-se competitivas, neces-

sitam de acompanhar as tendências globais e 

da demanda social, precisamente,  as alterações 

tecnológicas, o cenário da economia global, os 

hábitos de consumo da audiência, a governação 

corporativa e modelo de negócio, todos os ele-

mentos  ditam as reformas empresariais.

No caso em discussão das empresas públicas de 

comunicação social, a estratégia de as manter 

em funcionamento passa necessariamente pelo 

processo de fusão estrutural, culturas organi-

zacionais,  forma governativa e criação de um 

modelo de empresa competitiva e sustentável, 

investimento de tecnologias  que concentre 

todo o tipo de conteúdos em todos os géneros 

e formatos, sem colocar em causa as caracterís-

ticas que distinguem o serviço público dos res-

tantes media. 

*Docente e investigador da Escola de Comunica-
ção e Artes da Universidade Eduardo Mondlane

Fusão das empresas públicas de comunicação social moçambicanas
Celestino Joanguete*
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Alda Mahumane, 22 anos, 
mãe de dois filhos é natural 
do distrito de Massingir, 
província de Gaza. Teve o 

seu primeiro filho aos 17 anos. An-
tes de a criança completar um ano 
engravidou novamente e se viu obri-
gada a desmamentar o primeiro para 
tomar conta da gravidez.

Na zona de Chissenguele, Posto 

administrativo de Zulo, distrito de 

Massingir, onde Mahumane reside, 

por questões tradicionais e mitoló-

gicas, uma mulher grávida não pode 

amamentar sob o risco de prejudicar 

a criança.

Aos cinco anos, o filho mais velho 

apresenta-se frágil, com o desenvol-

vimento físico deficitário. Em con-

trapartida, o mais novo é mais alto, 

forte e saudável. O filho mais velho 

de Alda Mahumane chama-se Fer-

nando Zitha.

Tal como conta a própria progeni-

tora, além de problemas de saúde, 

Fernando Zitha tem raciocínio re-

tardado. 

A precaridade da saúde do filho mais 

velho obrigou Mahumane a frequen-

tar várias unidades sanitárias, até 

que, por fim, foram transferidos para 

o Hospital Rural de Chókwè e, mais 

tarde, para o Hospital Provincial de 

Xai-Xai.

Foi na última unidade sanitária que 

soube que o filho, na infância, sofreu 

atrofiamentos psicológicos e físicos 

de difícil correcção.

São danos que, segundo depoimen-

tos da progenitora, podiam ter sido 

tratados se o problema tivesse sido 

diagnosticado antes de dois anos, 

mas como o distrito de Massingir 

não possuía serviços sanitários  ade-

quados, não foi possível.

Como consequência, o filho mais 

velho de Alda Mahumane, apresen-

ta-se com problemas de atraso no 

crescimento, emagrecimento extre-

mo e com carência em vitaminas e 

nutrientes essenciais.

Fernando Zitha é parte dos 40% de 

menores de cinco anos que, segun-

do dados do Inquérito sobre o Or-

çamento Familiar – IOF 2019/20, 

publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) em Setembro de 

2021, estão com problemas de des-

nutrição crónica em Moçambique.

Na infância, o filho mais velho de 

Alda Mahumane não teve a ama-

mentação adequada. Foi interrompi-

da de forma precoce, porque a mãe 

tinha de respeitar as crenças locais 

e, também, cuidar da gravidez que a 

deixava todo o momento fatigada.

Além de tomar conta dos filhos, es-

tando a viver com os sogros, cunha-

dos e cunhadas, Alda Mahumane 

tinha obrigações domésticas. Levan-

tava às cinco horas da manhã, ia à 

machamba e regressava por volta das 

10 a 11 horas para, depois, se deslo-

car à fontanária à busca água numa 

operação que podia levar cerca de 

duas horas.  

Cinco anos depois, Fernando Zitha 

ressente-se dos problemas criados 

nos primeiros seis meses da sua vida 

e está com o futuro comprometido.        

Muitas vezes são factores que limi-

tam o aleitamento materno os casa-

mentos prematuros, a gravidez en-

quanto a mulher está a amamentar, 

a pressão laboral e algumas práticas 

tradicionais.

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Ministério da Saúde re-

comendam aleitamento materno ex-

clusivo por seis meses e complemen-

tado até os dois anos ou mais.

Defende que não há vantagens em 

se iniciar os alimentos complemen-

tares antes dos seis meses, podendo, 

inclusive, haver prejuízos à saúde da 

criança. 

Crescimento saudável 
Tal como explica a nutricionista, 

Marla Amaro, chefe de Departa-

mento de Nutrição no Ministério da 

Saúde (MISAU) amamentar é muito 

mais do que alimentar a criança. É 

um processo que envolve interacção 

profunda entre mãe e filho, com re-

percussões no estado nutricional da 

criança. 

Frisa que a amamentação ajuda no 

desenvolvimento cognitivo, emocio-

nal e físico da criança. Também serve 

como um elemento de proximida-

de corporal, estabelece uma ligação 

efectiva entre a mãe e o bebé e for-

talece o sistema imunológico, evitan-

do infecções e diarreias entre outras 

doenças.

Explica que o leite materno é o único 

elemento completo para o bebé por-

que é capaz de fornecer nutrientes 

necessários para o crescimento, de-

senvolvimento e a prevenção de doen-

ças, para além de alimentar o bebé.

Quem aceitou partilhar a experiência 

de amamentação ao SAVANA foi 

Telma Zunguze, mãe de três filhos. 

Explica que na primeira experiência 

teve muitas dificuldades de tirar leite 

e cada vez que era sugada, a mama 

doía. Até pensou em desistir.

“A minha experiência neste acto é 

bem difícil, dolorosa e no início pre-

cisei de muita ajuda. Havia situações 

em que o leite não saia e noutros ca-

sos o bebé recusava chupar a mama”, 

conta.    

Para Zunguze, cada dia de amamen-

tação era uma vitória e cada gota de 

lei materno que saia era uma batalha. 

“Foram dias muito difíceis, chorava, 

até pensei em desistir, porque todos 

dias que amamentava ela chorava, 

recusava e eu também não resistia e 

chorava. Felizmente, consegui vencer 

e hoje digo: a minha filha vai mamar 

até onde ela quiser. Isto é, mesmo 

depois dos seis meses recomendados 

como um período mínimo. Posso lhe 

amamentar até atingir um ano ou 

mesmo dois anos”, vangloriou-se.

Ao SAVANA, Marla Amaro, expli-

ca que o MISAU desempenha um 

papel fundamental na promoção e 

protecção de aleitamento materno. 

Explica que isso passa necessaria-

mente por explicar o que deve ser 

feito, apoiar as mulheres e falar dos 

benefícios do aleitamento materno e 

as razões de não uso de suplementos 

substitutos. 

Conta que, na generalidade, toda 

mulher deve amamentar o seu filho 

de maneira exclusiva dos zero aos 

seis meses e continuar até aos dois 

anos ou mais. Contudo, existem si-

tuações em que uma mãe pode ter 

algum problema e não conseguir 

amamentar por alguma razão. 

“Nestes casos, procurámos entender 

o que está a acontecer, e, uma vez 

identificado o problema, fizemos o 

aconselhamento adequado tendo em 

conta a especificidade de cada situa-

ção”, disse.      

Diz que o governo tem feito tudo 

para cumprir com o seu papel, que 

é passar a informação de que a mãe 

tem de estar consciente, para depois 

tomar decisões apropriadas com base 

em conhecimentos e informação. No 

entanto, não se pode dizer que estas 

medidas são acolhidas a 100%, por-

que no seio das comunidades ainda 

existem mitos e tabus, informações 

que passam de geração para geração, 

cuja desmitificação é de carácter ur-

gente.

“Neste caso trabalhamos com as li-

deranças comunitárias e religiosas 

que também nos ajudam na desmi-

tificação de algumas práticas”, disse.

Amaro falou de outro mito que tem 

a ver com as pessoas que vivem com 

o vírus de HIV.

Explicou que até hoje esta dúvida 

ainda persiste no seio de algumas 

mulheres, mas que não é verdade. O 

importante é que esta mulher que 

vive com o vírus de HIV saiba o que 

tem de fazer para proteger o seu fi-

lho.

Diz que o stress é o pior inimigo da 

amamentação, porque faz com que 

qualquer mulher não consiga ama-

mentar. Aponta a boa pega, o rela-

xamento e boa alimentação como 

elementos fundamentais para um 

bom aleitamento materno e boa ali-

mentação da mãe.

“Uma mãe que se alimenta mal tem 

consequências para o filho mes-

mo estando no útero da mãe. Isto 

é, como diz a gíria popular, mulher 

grávida tem de comer por dois. Se ela 

se alimenta mal, se está desnutrida, 

claramente que o bebé será gerado 

já com problemas de saúde desde o 

útero. Isto é, o bebé não vai ganhar 

um peso normal, que deve ser acima 

de 2.5 quilogramas e uma altura aci-

ma de 50 centímetros, e ao longo dos 

primeiros anos de vida vai ter limi-

tações de desenvolvimento”, explica 

 Frisou que uma mãe tem de dar leite 

a uma criança muitas vezes ao dia, 

porque quanto mais amamenta, mais 

leite produz. 

Diz que para um crescimento saudá-

vel da criança, a diferença entre uma 

gravidez e outra deve ser de no míni-

mo de dois anos.

Assegurar a continuidade 
da prática de aleitamento 
materno 
Júlia Nhacule, Oficial de Nutrição, 

Secção de Saúde e Nutrição do Fun-

do das Nações Unidas para a Infân-

cia (UNICEF), fala do papel da sua 

organização na promoção do bem-

-estar da saúde nutricional da criança 
e diz que, nesse âmbito, trabalha na 
promoção, protecção e apoio ao alei-
tamento materno.
Frisa que a UNICEF tem trabalha-
do com o governo a diferentes níveis, 
com o objectivo de assegurar a con-
tinuidade da prática do aleitamento 
materno.
Explica que as actividades de apoio 
no âmbito da nutrição têm como vi-
são assegurar que todos membros da 
rede de apoio às mães estejam capa-
citados sobre alimentação infantil e 
que possam fornecer o devido apoio, 
assegurando, assim, que todas crian-
ças moçambicanas
sejam amamentadas e que possam 
beneficiar-se das múltiplas vantagens 
do leite materno.
“As acções implementadas influen-
ciam para que haja uma mudança 
de comportamento no que se refere 
às práticas de alimentação infantil. 
Também permitem a adopção de 
práticas adequadas de alimentação 
infantil usando diferentes platafor-
mas e diferentes canais, permitindo, 
assim, que as mães e demais bene-
ficiários tenham acesso de forma 
contínua às mensagens permitindo, 
dessa forma, a sua implementação”, 
explica.
Júlia Nhacule diz que quando fala-
mos na desnutrição crónica, é neces-
sário analisarmos outros factores de 
forma associada tais como 
a insegurança alimentar, fraco acesso 
aos cuidados de saúde, serviços pre-
cários de água, higiene e saneamento 
e fraca variedade e diversificação da 
dieta, bem como a introdução tardia 
de alimentos complementares. Ou-
tro aspecto que importa frisar é o 
não adequado uso dos recursos dis-
poníveis, por desconhecimento das 
diferentes formas de preparação e do 
valor nutricional. Tudo isso, aliado 
aos tabus relacionados ao consumo 
de alguns alimentos por parte da 
mulher grávida e da criança, impacta 
negativamente no estado nutricional 
das crianças.
“Isto para dizer que a desnutrição 
crónica pode ter vários factores as-
sociados, mas de fato o aleitamento 
materno exclusivo nos primeiros seis 
meses de vida da criança é uma das 
principais formas de prevenir a des-
nutrição”, finalizou.

Aleitamento materno

Por Raul Senda

Amamentação adequada proporciona vida saudável para criança

Marla Amaro Júlia Nhacule
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A 
controvérsia em relação à 

desistência das selecções 

nacionais de Futebol de 

Sub-17 e Sub-23 de par-

ticipar nas competições interna-

cionais devido à falta de recursos 

financeiros continua a alimentar 

acessos debates. E o caso não é 

para menos: tal atitude mostra 

não só o nível de amadorismo que 

se vive no nosso desporto como a 

qualidade de dirigentes desporti-

vos que o país teimosamente in-

siste em tê-los. 

Com efeito, ainda continua na me-

mória colectiva dos moçambicanos 

o sururu que se instalou com a se-

lecção feminina de basqueqtebol, a 

qual por pouco não participava no 

Afrobasket de 2021, evento que 

teve lugar na capital camaronesa, 

Yaoundé, por falta de fundos. 

A Federação Moçambicana de Bas-

quetebol (FMB), encabeçada por 

Roque Sebastião, necessitava de 10 

milhões de meticais para viabilizar 

a participação das “Samurais” nessa 

prova, valor que, no entanto, não ti-

nha. As implicações da desistência 

seriam penosas, pois passariam pela 

suspensão ou pela multa. 

Selecções de Sub-17 e Sub-23 levantam a ponta do véu

Triste sina a nossa!
Por Paulo Mubalo

Estranhamente, viria a ser a Secre-

taria de Estado do Desporto a arcar 

com as despesas, argumentando 

que não teve conhecimento atem-

pado da posição da federação em 

relação ao assunto, o que, mais uma 

vez, revelou falta de comunicação 

institucional e, quiçá, coordenação. 

Federações não são luga-
res para fracos 
Na altura, o Secretário de Estado 

do Desporto, Gilberto Mendes, 

de forma contundente, explicou 

que a Federação não era um lugar 

para fracos, tendo aconselhado aos 

presidentes das instituições gimno-

desportivas que, se não estivessem 

preparados para ocupar esses car-

gos, colocassem os seus lugares à 

disposição.

“Vocês devem fazer uma intros-

pecção como federação para, daqui 

para frente, verem como podem ca-

minhar, porque isto não é para fra-

cos, se nós não temos a capacidade 

de gerir estas situações, ou cumprir 

com nossos mandatos, vamos colo-

car os cargos à disposição” .

Anotou que o país não podia correr 

o risco de uma equipa de top 4 a 

nível de África não competir por 

questões como as que foram apre-

sentadas, as quais só podiam enver-

gonhar o país, o qual tem os melho-

res atletas e técnicos de África.

Já em relação às selecções nacionais 

de Futebol de Sub-17 e Sub-23, 

que poderão  abdicar de participar 

nas competições internacionais de-

vido à falta de recursos financeiros. 

Direcção Executiva da Federação 

Moçambicana de Futebol (FMF) 

decidiu, em Reunião Ordinária 

realizada a 17 de Agosto de 2022, 

prescindir da participação de algu-

mas selecções nacionais de futebol 

nas competições internacionais que 

se avizinham.

Devido a essa decisão, “a Selecção 

de Futebol Sub-23 não irá partici-

par nas eliminatórias de acesso ao 

CAN de Marrocos- 2023, compe-

tição que dá acesso à XXXIII edi-

ção dos Jogos Olímpicos de Verão a 

terem lugar em Paris de 26 de Julho 

a 11 de Agosto de 2024”, segundo o 

comunicado da FMF.

Assim, as Maurícias ficam auto-

maticamente qualificadas para 

defrontarem o Gana na segunda 

eliminatória de acesso ao CAN de 

Marrocos de Sub-23, que vai decor-

rer no próximo ano e que qualifica 

aos Jogos Olímpicos de Londres.

Outrossim, a FMF diz que  Mo-

çambique não irá participar nos Jo-

gos da AUSC–R5 a terem lugar em 

Lilongwe de 1 a 12 de Dezembro 

do corrente ano.

 “A Federação Moçambicana de 

Futebol tem exiguidade de fundos. 

Os custos para ir às Maurícias estão 

na casa dos USD 60 mil. Os custos 

para ir ao Gana estão na ordem dos 

UDS 90 mil. Nós endereçámos a 

nossa desistência com antecedência 

à CAF”. 

Quanto à selecção Sub-17, disse  

que ainda não houve desistência, 

sendo que a FMF continuava a ar-

ticular com a Secretaria de Estado 

do Desporto, tanto é que esses Jo-

gos da AUSC estão sob alçada do 

Governo.

Já o Secretário de Estado do Des-

porto, Gilberto Mendes, explicou 

que acredita na participação das 

duas equipas nas competições in-

ternacionais.

Observou que o assunto ainda não 

está fechado, a despeito de a fede-

ração ter dito que ia desistir. “Nós 

ainda não desistimos, acreditamos 

que vamos conseguir participar nas 

duas categorias”, reagiu

Ajuntou que se as condições técni-

cas permitirem, a SED fará a mo-

bilização de meios para que o país 

não fique de fora, tal como foi com 

o Afrobasket feminino.

Mendes é da opinião de que a FMF 

ainda não tinha esgotado todas as 

vias e que podia ter insistido um 

bocado mais, e, quiçá, melhorado a 

comunicação com a SED por for-

ma a se encontrar uma saída airosa.

A 
realização, há dias, 

de um evento pelo 

ATCM, depois da re-

tirada da Polícia levou 

a FMAM a submeter um re-

querimento à quinta secção do 

Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo. 

A FMAM alega que tal atitude 

configura desobediência ao tri-

bunal por parte da ATCM .

 “A FMAM submeteu o reque-

rimento de folhas 48 a 50 dos 

autos, por via do qual reportou os 

factos ocorridos em desobediên-

cia ao despacho proferido e do 

qual as partes foram notificadas 

no dia 12 de Agosto de 2022, ao 

terem realizado o evento após a 

retirada da Polícia que foi pela 

requerente chamada a fazer 

cumprir aquele despacho, e ter-

minou requerendo que o proces-

so fosse remetido à Procuradoria 

Geral da República competente 

Tribunal 
“aperta” ATCM

para o procedimento criminal 

contra o requerido, bem assim a 

sua constituição em assistente e 

juntou ainda documentos de fo-

lhas 51 a 64 dos autos, pelo que, 

o requerimento vai deferido”, lê-

-se no documento.

Noutros desenvolvimentos, o 

documento em alusão afirma 

que “contrariamente ao que o 

requerido (ATCM) andou a 

propalar, as certidões de folhas 

35 e 36 dos autos, demonstram 

que as partes foram notificadas 

daquele despacho no dia 12 de 

Agosto do ano em curso sen-

do que no caso particular do 

ATCM o despacho foi entregue 

à funcionária que, inclusive, o 

enviou ao seu representante por 

via do correio electrónico para 

posteriormente a mesma infor-

mar aos oficiais de diligências 

que com ela assinaram a certi-

dão tal acto”.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.
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1.  Declaração de Responsabilidade 

-

  

 
2. Âmbito de Aplicação 

2.1. Introdução e Âmbito de Aplicação

-

3. Estrutura de Capital 

-

Tabela 1 – Estrutura Accionista

Accionistas
30/06/2022

Valor (MZN) %

Total 400,000,000.00 100.00%

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019
,SA

Microbanco

,SA
Microbanco

Tabela 2 – Fundos Próprios 

Jun-22 Jun-21
365,000.00               300,000.00            

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos 2,295.99                     
5,347.28                   

5,357.32                     
372,653.31               305,347.28               
22,933.19                 25,659.07                
15,512.19                 4,567.00                  

-                            16,292.47                
2,427.73                   9,182.60                  

10,012.39-                

40,873.11                 45,688.76                 
331,780.20               259,658.52               

331,780.20               259,658.52               

48.11                        37.87                       

48.11                        37.87                        

-                             -                           
48.11                        37.87                        

48.11                        37.87                       
331,828.31               259,696.39               

-                            -                           
331,828.31               259,696.39               FUNDOS PRÓPRIOS

Montante das correcções de valor em operações de titularização, desde que não se encontrem cumpridos os 
Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio
Fundos próprios destinados a coberturas especificas
Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 05/GBM/2017)
Valor de outras deduções resultantes da aplicação de medidas estabelecidas pelo BM em avisos próprios
TOTAL DOS ELEMENTOS A DEDUZIR

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES

Empréstimos subordinados, nas condicões referidas no artigo 13
Parte liberada de accões preferenciais remíveis
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES POSITIVOS
Outros elementos próprios enquadráveis no artigo 3, pelo valor de inscrição no balanço
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES NEGATIVOS
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES
Montante total da participação se a mesma for superior a 10% do capital social da entidade participada
A parte do montante global das restantes participações (i.e., inferiores a 10% do capital da participada) que 
Valor das Menos-valias resultantes da aplicação do Aviso 16/GBM/2013 (art. 20), 
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES DEDUZIDOS

Outros elementos

DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE
Montante total da participação se a mesma for superior a 10% do capital social da entidade participada
A parte do montante global das restantes participações (i.e., inferiores a 10% do capital da participada) que 
Valor das Menos-valias resultantes da aplicação do Aviso 16/GBM/2013 (art. 20), 
Remanescente não deduzido  aos fundos próprios complementares
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DEDUZIDOS
Montantes provenientes da emissão  títulos com prazo de vencimento indeterminado e dos provenientes de 
Outros elementos patrimonias elegiveis, nos termos do artigo 12
Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito
Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis
Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do Artº 5 e das alíneas g) e h) do Artº 17

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Capital realizado 

Resultados positivos transitados de exercícios anteriores

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Activos intangíveis
Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Resultados negativos do último exercício
Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final do mês
Insuficiência de provisões
Desvios actuariais negativos e custos com serviços passados - não reconhecidos em resultados ou reservas
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS

Resultados positivos do último exercício, nas condições  referidas no n.º1 do artigo 10.

4.  

-

4.1. Informação quantitativa

e o Rácio de Solvabilidade.

a. Rácio de Solvabilidade

RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 30 DE JUNHO DE 2022
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Tabela 3 – Rácio de Solvabilidade 

Valores em milhares de Meticais Jun-22 Jun-21
FUNDOS PRÓPRIOS: 331,828.31  259,696.39   
    DE BASE PRINCIPAIS (CORE TIER 1) 354,713.39 291,597.67  
    DE BASE (TIER 1) 331,780.20 259,658.52  
    COMPLEMENTARES 48.11          37.87           
    ELEMENTOS A DEDUZIR -              -                
    das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 14/GBM/13 -              -                
RISCO DE CRÉDITO: 384,881.29  302,936.96   
    ACTIVOS DO BALANÇO (ON-BALANCE SHEET) 384,881.29 302,936.96  

    ELEMENTOS EXTRA-PATRIMONIAIS (OFF-BALANCE SHEET) -              -                
RISCO OPERACIONAL 9,862.31      9,640.68       
RISCO DE MERCADO 20,214.69    21,086.25     
TOTAL DOS RISCOS 414,958.29  333,663.89   
RÁCIO DE SOLVABILIDADE:
    CORE TIER 1 CAPITAL 85.48% 87.39%

    TIER 1 CAPITAL 79.96% 77.82%
    RÁCIO GLOBAL 79.97% 77.83%

5. Risco de Crédito

cálculo. 

a. Créditos Vencidos e em Imparidade

Tabela 4

Sectores de Actividade Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Total
Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pe 4,204.37 3,938.82 2,507.38 65.01 220.95 10,936.52
Indústrias extrativas
Indústrias Alimentares, bebida e tabaco
Têxteis, vestuario
Indústria de corro, madeira e cortiça
Pasta de papel
Fabricação de combustíveis e produtos 
petrolíferos refinados
Indústria química
Vidro, cerámica e materiais de construção
Indústrias metalúrgicas
Máquinas e equipamentos
Fabricação de material de transporte
 Outras Indústrias Transformadoras
Electricidade, gás, água
Construção
Comércio e reparações 799.28 13.14 75.47 73.62 52.13 1,013.64
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e Similares
Actividades de informação de comunicação
Actividades financeiras e de seguros
Actividades imobiliárias
Outros serviços empresariais
Administração pública (regional e local)
Educação, saúde e apoio social
Outras actividades 27,664.32 8,235.72 4,940.40 2,771.26 8,784.15 52,395.84
TOTAL 32,667.97 12,187.67 7,523.25 2,909.88 9,057.23 64,345.99

Tabela 5
Bela Vista Boane Katembe Machava Magude Manhiça Marracuene Moamba Namaacha Ponta D’Ouro Ressano Garcia Xinavane Grande Total

Carteira de Crédito Regular 99,272.98          25,922.87          18,218.38          14,805.58          8,182.38            10,202.44         9,811.44           7,288.46           12,922.98         3,907.48           3,518.97           6,290.76           220,344.71         

Exposições garantidas Por 
Bens Imóveis

990.33               2,966.81            503.68              4,460.82             

Créditos Vencidos 3,313.34            15,771.03          18,071.64          13,061.53          2,817.25            3,936.92           4,749.05           3,575.35           1,621.80           2,933.36           2,014.84           3,318.94           75,185.05           
Grande Total 103,576.65         41,693.90          36,290.02          30,833.92          10,999.63          14,139.35          14,560.49          10,863.81          14,544.78          7,344.52            5,533.81            9,609.69            299,990.58         

Tabela 6

Descrição (Valores em Milhares de Meticais) <1 Mês 1-3 Meses 3-6 Meses 6-12 Meses 12-24 Meses >24 Meses Total
a) Administrações Centrais e Banco Centrais 1,454.19     -                  -                   -                      -                      -                    1,454.19            
   Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 1,454.19     -                  -                   -                      -                      -                    
   Governos e Bancos Centrais Estrangeiros -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
b) Organizações Internacionais -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
c) Bancos Multilaterais de Desenvolvimento -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
d) Autoridades Municipais -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
e) Entidades do Sector Público -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
f) Empresas Públicas -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
g) Instituições de Crédito 28,539.42   15,000.00       -                   -                      -                      -                    43,539.42          
h) Empresas -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
i) Carteira de Retalho Regulamentar -               11.77              2,028.05         64,651.01          75,126.59          82,988.11        224,805.52        
j) Exposições Garantidas por Bens Imóveis -               -                      
k) Créditos Vencidos -               1.48                392.21            19,751.23          44,387.59          10,652.54        75,185.05          
l) Categorias de Risco Elevado -               -                  -                   -                      -                      -                    -                      
m) Outros Activos -               30,747.59       30,747.59          
Total das Posições em Risco Originais 29,993.62    45,760.84       2,420.26          84,402.24           119,514.18         93,640.65         375,731.79         

6. Risco de Concentração

 – Índice de Concentração Sectorial 

CÓDIGO 
CAE

SECTORES DE 
ACTIVIDADE ECONÓMICA

 MONTANTE DE 
EXPOSIÇÃO 

X^2 %RELATIVAMENTE AO 
TOTAL DE EXPOSIÇÃO

A
Agricultura, Produção Animal, 
Caça, Floresta e Pesca

20,599,085.02                       
424,322,303,661,187.00       6.87%

G Comércio e reparações 71,607,548.12                       5,127,640,947,758,110.00    23.87%
H Transportes e armazenagem 243,260.37                            59,175,607,612.54                0.08%
P, Q Educação, saúde e apoio social 651,310.26                            424,205,054,781.27              0.22%
R, S Outras actividades 206,889,374.47                     42,803,213,268,587,900.00  68.97%
TOTAL 299,990,578.24                     48,355,659,900,669,600.00   100.00%
( X)^2 89,994,347,032,769,600.00  
Índice de Concentração Sectorial(ICS= X^2/( X)^2) 53.73%

-

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6

Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16

Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26

Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36

Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44



25Savana 26-08-2022

PUBLICIDADE

3

,SA
MicrobancoRELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 301 DE JUNHO DE 2022

Cliente 45
Cliente 46

Cliente 50
Cliente 51
Cliente 52
Cliente 53
Cliente 54
Cliente 55
Cliente 56

Cliente 60
Cliente 61
Cliente 62
Cliente 63
Cliente 64
Cliente 65
Cliente 66

Cliente 100
                      47,499,425.29                45,199,539,557,460 

Instituição(Y)                     299,990,578.24  

  14,249,380,058,814,800.00  
Índice de Concentração 0.32%

7. Política de Abate de Créditos

-

8. Mitigação do Risco de Crédito

1 

9. 

Fraude Interna – 

Ambiente de Trabalho e Descriminação - -
-

Produto, Clientes e Práticas de Negócios - 

Danos aos Activos Físicos

Interrupção de Actividades e Falhas de Tecnologia de Informação -

-

-

Compliance
-
-

DESCRIÇÃO Jun-20 Jun-21 Jun-21
(+) Juros e Rendimentos Similares 56,251.11   62,732.83   76,105.36   
(-) Juros e Encargos Similares 3,048.60     1,220.33     3,253.39     
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas 0.05            3,144.61     4,315.51     
(-) Comissões Pagas -             -             1,442.62     
(+) Resultados de Operações Financeiras 1,089.42     1,908.57     0.46            
(+) Outros Resultados Operacionais 113.52        335.55        214.05        

TOTAL 54,405.51   66,901.23   75,939.38   

-

2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4)

1. Total das Actividades Sujeitas ao Método do Indicador Básico 54,405.51   66,901.23   75,939.38   9,862.31                      

Actividades
Indicador Relevante Base de Cálculo dos 

Requisitos Mínimos 

10. Risco de Mercado
-

carteira bancária. 

Risco Geral do Mercado

-
(a)

11. Risco de Taxa de Juro

Compliance

gap

Tabela 10
1 
exposição de crédito, num acordo entre o Microbanco e o Cliente.



26 Savana 26-08-2022

PUBLICIDADE

4

,SA
Microbanco RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO REPORTADO A 30 DE JUNHO DE 2022

Activos Passivos Posição
Factor de 

Ponderação 
Posição 

Ponderada
(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

à vista - 1 mês 39,970.16    1,670.32      38,299.84    0.08 30.64           
1 - 3 meses 21,958.73    12,074.43    9,884.30      0.32 31.63           
3 - 6 meses 32,207.24    37,900.57    5,693.34-      0.72 40.99-           
6 - 12 meses 79,184.65    16,957.15    62,227.50    1.43 889.85         
1 - 2 anos 60,062.97    12,960.72    47,102.25    2.77 1,304.73      
2 - 3 anos 62,507.60    52,437.59    10,070.00    4.49 452.14         
3 - 4 anos 10,879.46    -              10,879.46    6.14 668.00         
4 - 5 anos 431.24         -              431.24         7.71 33.25           
5 - 7 anos -              -              10.15 -              
7 - 10 anos -              13.26 -              
10 - 15 anos -              17.84 -              
15 - 20 anos -              22.43 -              
> 20 anos -              26.03 -              
Total 3,369.25      

3,369.25      
       Fundos Próprios 331,828.31  
       Impacto da situação Líquida/Fundos Próprios 1.02%

Situação Líquida

Banda temporal Extrapatrimoniais

       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano

Tabela 11 – 

Activos Passivos Posição
Factor de 

Ponderação 
Posição 

Ponderada
(+) (-) (+) (-) (+/-) (-1) (2)

à vista - 1 mês 39,970.16    1,670.32      38,299.84    2.00 766.00-         
1 - 3 meses 21,958.73    12,074.43    9,884.30      1.92 189.78-         
3 - 6 meses 32,207.24    37,900.57    5,693.34-      1.75 99.63           
6 - 12 meses 79,184.65    16,957.15    62,227.50    1.58 983.19-         
1 - 2 anos 60,062.97    12,960.72    47,102.25    1.42 668.85-         
2 - 3 anos 62,507.60    52,437.59    10,070.00    1.25 125.88-         
3 - 4 anos 10,879.46    -              10,879.46    1.08 117.50-         
4 - 5 anos 431.24         -              431.24         0.92 3.97-             
5 - 7 anos -              -              0.75 -              
7 - 10 anos -              0.58 -              
10 - 15 anos -              0.42 -              
15 - 20 anos -              0.25 -              
> 20 anos -              0.08 -              
Total 2,755.53-      

2,755.53-      
75,939.38    

-3.6%       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano em percentagem de MJ

Situação Liquida

Banda temporal Extrapatrimoniais

       Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a taxa de juro até um ano
       Margem de Juros

-

12. Risco da Taxa de Câmbio

Tabela 12 - Mapa de Cálculo de Requisitos de Capital para a Cobertura do Risco Cambial

Longa Curta Longas Curtas Longas Curtas Longas Curtas
1 2 3 4 5 6 7 8

Estados Unidos da América Dólar USD 11,742.29 20,702.76 11,742.29 20,702.76 
União Europeia Euro EUR -            206.80      -            206.80      
África do Sul Rand ZAR -            3.54          -            3.54          
Total (9) 11,742.29 20,913.10 -            -            -            -            11,742.29 20,913.10 

Posições LíquidasDas quais:

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial (6) 20,913.10                      

Posições Estruturais e 
elementos deduzidos PAÍSES DIVISAS

Tipos de Posições
Posições não 

Compensáveis

13.  Risco de Liquidez
-

inaceitáveis. 

Compliance

omposição de activos e passivos -

-

-

a.  Monitoria e Mitigação do Risco de Liquidez 
-

-
stress

, neste sentido os 
-

 

-

14. Risco Estratégico

-

a. Responsabilidades e Funções
-

Comité de Desenvolvimento de Negócio (CDN) - 
vis-à-vis

Unidades de Negócios - 
-

b. Controlo de Risco Estratégico 
-

15. Risco de Compliance
Compliance 

Compliance 

a. Mecanismos de Mitigação do Risco de Compliance

Compliance 

Compliance -
-
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Pedro Madruga (Texto)

Luzes do Norte ou Heróis da Fome?
A minha descoberta recente de que o telemóvel tornou-se parte do corpo de muitos humanos 

não retirou de mim a vontade de saber um pouco mais desta espécie faminta de fome e de fama 

gratuita. Por isso, quando vi a corrida da irmã da Fernanda, a já famosa Zefa, com o telefone em 

punho, esquecendo-se da capulana que abandonava o cintura, arrastando poeira antes de cair, a 

blusa desgovernada, com alguns botões em falta e um dos chinelos rebentados, ao acaso.

- Atenda, Nanda!

- Quem é?

-...

- Alô, alô???

- Estou, minha Nanda. 

- Kota de Família, afinal és tu... Perdeste o meu número?

- Não, nada disso. Liguei para ti.

- Como assim, no telefone da Zefa?

- Liguei para o teu número mesmo. Acho que trocaste os telemóveis. Veja bem.

- Epá. Já estou trololóló... Novidades, meu bem?

- Fiz uma descoberta que nem fica bem te dizer assim ao telefone. Mas, ... alô, alô...

- Sim. Estou a ouvir, Kota. Continua.

- Descobri que estou na capital do país, Nanda. Aqui é o centro de tudo...

- Axinene, Arivava, Kota. Esqueceste que Nampula foi a primeira capital?

-  Esquecer não esqueci. É que já há muito tempo que eu não vinha com as brigadas para cá. Aqui 

se fala todas a línguas da África central, oriental, ocidental, Fernanda. E muitas línguas do país...

- Cuidado, cuidado aí, Kota. Essas emoções todas. Assim descobriste mais o quê, Muthianas? É 

melhor dizer agora...

- Calma aí, Nanda. Tenho idade para ter juízo. Até que a festa dos 66 anos da cidade capital do 

norte, como costumas dizer, foi o máximo, bem, sem mulheres, portanto...

-Acho que entendi. Mas descobriste mais o quê???

- Negócios, filha. Muitos. Mas isso não posso buzinar aqui. Ainda és raptada por aí. Quando 

chegar aí saberás tudo...

- Brinca lá bem, Kota. Estás a deixar-me toda ansiosa... esqueceste que ansiedade mata?

- Ei, sei, Nanda. Violência baseada no género não é normal em parte nenhuma. Eu não vou co-

meter...

-Manda-me fotos do movimento daí, o que vais comer hoje? Manda-me as fotos... Estou atenta 

ao dia Laranja. Esses casamentos prematuros também criam isso.. Veja bem com os teus parceiros 

da educação e saúde!

- Okay, mulher. Okay.

- Eu vou te mandar a foto do big boss Maleiane, com o senador Christopher Cooks... Entendeste?

- Sim. O que andam a fazer, esses senhores, mais donativos?

- Não, Kota. É apenas uma visita de uma Delegação de congressistas norte americanos.

- Certo. Mas essa brincadeira do TSU ficou assim tudo em águas de chicôa?

- Eish. Já estava a esquecer. Vais receber com retroactivos, Kota de Família. 

- Deus te oiça, filha. Mas onde arrancaste essa pérola do índico?

- Vi no noticiário, o próprio ministro dos dinheiros deu peito às balas...

- Hum... Isso começa a cheira bem.

- Mas nada de dívidas aí, senhor. Nada de emoções andares a prometer coisas aí, nem aqui. Espera 

sentado como Tomás Vimaró e Meigos. Esses não são charrueiros do acaso... Cultivam sonhos, 

por escrito.

- Pela primeira vez gostei de te escutar, Nanda. Sinceramente ( risos)

- Vai gozando, vai gozando. Não te conto mais nada, maluco.

 - Sabes bem que estou a brincar. Sem ti o que eu seria. ATÉ AMANHÃ, CORAÇÃO!

- Até amanhã, meu querido.

- Saudades tuas, filha. Vou ler-te um poema do Eduardo White, na próxima chamada.

- Me manda por sms. Gosto. Já andamos neste vale de lágrimas, há 8 anos, meu Deus!

- Combinado. Beijo.

- Cuida de ti, bebé!
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Ilec Vilanculos

OBanco Mundial aprovou, 
esta quarta-feira, dois pa-
cotes financeiros da As-
sociação Internacional de 

Desenvolvimento (IDA), totalizan-
do USD 650 milhões para reabilita-
ção de estradas no país. 
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Pedro Carvalho é o nome 

escolhido para próximo 

Administrador-Delegado 

do Absa Bank Moçam-

bique, substituindo Rui Barros, 

que estava no cargo desde 2014

Carvalho irá iniciar as funções de 

Administrador-Delegado a partir 

de 1 de Setembro de 2022, anun-

ciou o Banco esta quinta-feira em 

comunicado. 

A presidente do Conselho de Ad-

ministração do Absa Bank Mo-

çambique, Luísa Diogo, destacou 

a experiência de Carvalho como 

Chief Operating Officer e, mais re-

centemente, como líder da Banca 

de Retalho e Negócios, que “fala 

por si mesmo” e demonstra a razão 

pela qual acredita que será a “pes-

soa certa para liderar o Banco na 

próxima fase de crescimento, dan-

do continuidade natural ao traba-

lho que foi feito até então.”  

O Banco explica que considerou 

Pedro Carvalho como o candidato 

ideal para substituir Rui Barros, 

que deixará o cargo em Agosto, 

tendo em consideração a sua larga 

experiência na indústria Bancária 

Internacional, bem como o forte 

conhecimento do mercado mo-

çambicano.

 Carvalho juntou-se ao Absa em 

2014 como Chief Operating Offi-
cer. Em 2018 foi nomeado Direc-

tor da Banca de Retalho e Negó-

cios e, em 2022, Administrador 

Executivo do Banco. Antes do 

Absa, foi Director da Área In-

ternacional e Expansão no Gru-

po Atlântico (Angola), após ter 

sido Director Geral e Director de 

Projectos Especiais para o Atlân-

tico Europa. Detém um forte ba-

ckground de banca internacional, 

tendo sido Chief Operating Officer
na UBS em Portugal, depois de, 

durante anos, ter desenvolvido a 

sua carreira e ganho experiência 

no Banco BPI.  

O Conselho de Administração do 

Absa nomeia novo executivo
Banco salienta igualmente que a 

nomeação de um candidato in-

terno “assegura continuidade e 

estabilidade, bem como o alinha-

mento com o plano estratégico 

recentemente aprovado”.

Carvalho, fez parte, desde 2014, 

da equipa de gestão que operou o 

turnaround da operação do Bar-

clays Africa/Absa em Moçambi-

que. Como Chief Operating Offi-

cer liderou a reformulação de toda 

a componente tecnológica e ope-

rativa do Banco, tornando-a numa 

base sólida para o crescimento 

acelerado que o Banco vivenciou 

desde 2014. Em 2018, ao assumir 

a liderança do segmento de Reta-

lho e Negócios, focou-se no cres-

cimento do negócio e juntamente 

com a restante equipa de gestão, 

implementou, com reconhecido 

sucesso, a mudança de marca para 

Absa. 

A sua experiência e conhecimento 

significativo do mercado e sistema 

bancário moçambicano, adqui-

ridos ao longo dos últimos oito 

anos, e as suas competências e 

experiência, são requisitos neces-

sários para liderar o Banco nesta 

próxima fase de desenvolvimento. 

Betway e E-mola juntos pelo desporto
Com objectivo de 

oferecer entreteni-

mento desportivo 

online aos usuários 

da sua operadora, a Movi-

tel, através da sua carteira 

móvel denominada E-mola 

firmou uma parceria com a 

Betway Moçambique, para 

integração desta nas opções 

de transacção.

Cerca de dois milhões de 

usuários dispõem agora da 

oportunidade de associar 

o seu número à Betway e 

criar uma conta que os permitirá 

acompanhar de forma dinâmica 

o desporto internacional, através 

das diversas apostas disponíveis 

nas modalidades de futebol, bas-

quetebol, andebol, artes marciais, 

ténis, desporto motorizado, entre 

outras, incluindo jogos eletróni-

cos e virtuais.

Uma rede com cobertura em todo 

o país e que dispõe de uma inter-
net de alta velocidade propor-

ciona condições necessárias para 

acesso ao conteúdo Betway.

De acordo com o Gestor da Di-

visão de Conteúdos da Movitel 

Kalide de Sousa, esta parceria 

com a Betway Moçambique vai 

agregar valor aos seus clientes, 

que até então estavam limitados 

para controlar as suas contas na-

quela plataforma. 

“A nossa expectativa é que com a 

integração da Betway, que é uma 

plataforma reconhecida interna-

cionalmente, os nossos clientes 

Movitel e E-mola possam estar 

ligados ao desporto internacional 

e, quiçá, ganhar prémios” disse o 

Administrador da Movitel Ra-

mos Sengo.

A Betway Moçambique está pre-

sente no país desde 2020, e com 

a parceria de integração passa a 

dispor de três formas de paga-

mento, designadamente, Recarga 

Aki, Mpesa e E-mola.

De acordo com Jonas Alber-

to, Director Geral da Betway 

no país, a introdução daquele 

meio de pagamento incrementa 

a conveniência dos jogadores da 

Betway, já que mais uma cartei-

ra móvel junta-se à marca, o que 

vai desdobrar a rede de pontos de 

pagamento, para além de que os 

prémios são automaticamente de-

positados nos seus números.

“Esta parceria consolida a 

nossa presença no país, sendo 

um jogo digital, a conveniên-

cia e comodidade são factores 

importantes para satisfação 

dos usuários tanto do E-mola

bem como da Betway.” Disse 

Jonas Alberto.

A parceria foi rubricada num 

evento, realizado no dia 18 de 

Agosto na Sede da Betway e 

as duas plataformas já estão 

completamente integradas e 

disponíveis ao público.
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O escritor moçambicano, 

Almeida Cumbane, lan-

çou, nesta terça-feira o 

seu mais recente livro, “A 

Distante Proximidade”, no Cen-

tro Cultural Brasil-Moçambique, 

em Maputo. A obra conjuga géne-

ros contos e crônicas.

Apresentada pela primeira vez ao 

público, no dia 25 de Julho, duran-

te abertura da 6ª edição do Festival 

Internacional de Poesia, em Xai-

-Xai, o livro mereceu a apresen-

tação do Filósofo e Vice-Reitor 

da Universidade Pedagógica, José 

Castiano.

Inspiradas no quotidiano, as nar-

rativas patentes no livro procuram 

conduzir o leitor a vários horizon-

tes, bem como mostrar a eventual 

distância existente entre pessoas 

próximas umas das outras.

“Diante de outros horizontes de 

leitura que se possam abrir, estes 

textos denunciam a longa e te-

nebrosa distância que pode haver 

entre entes que estão tão perto uns 

dos outros. São distâncias que nos 

separam não porque nos faltem 

pontes mas porque construímos 

mares que as engolem. Não é ape-

nas sobre relacionamentos com os 

outros mas também connosco mes-

AICS na FACIM
A 

Agência Italiana de 

Cooperação para o De-

senvolvimento (AICS) 

participa na 57ª edição 

da FACIM, a Feira Internacio-

nal de Maputo que decorre de 

29 de Agosto até 4 de Setembro.  

O stand da AICS está dentro do 

pavilhão Itália, organizado pelo 

ICE (Instituto Comércio Exter-

no, a agência para a promoção e a 

internacionalização das empresas 

italianas) que inclui todos os ac-

tores italianos, o chamado o “Sis-

tema Itália”.   

Itália tem participado na Feira 

desde a primeira hora e este ano 

a AICS está particularmente em-

penhada em mostrar como em-

presas privadas, instituições e or-

ganizações da sociedade civil são 

parte de um sistema único e po-

dem trabalhar em conjunto para 

o desenvolvimento sustentável.   

“A possibilidade de envolver em-

presas do sector privado entre 

os actores da cooperação italia-

na foi formalmente introduzida 

pela lei da República da Itália n. 

125/2014, Disciplina Geral de 

Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento”, declara Paolo 

Enrico Sertoli, diretor da AICS 

Maputo.   

“O envolvimento do sector priva-

do com fins lucrativos representa 

o passo mais recente na estratégia 

de fortalecimento do sistema ita-

liano de cooperação para o desen-

volvimento que vê o actor público 

trabalhando em conjunto com 

outras instituições, com actores 

sem fins lucrativos e às do sector 

privado lucrativo”, explica Paolo 

Enrico Sertoli.  

O art. 23 da Lei 125 prevê a par-

ticipação de entidades com fins 

lucrativos no sistema de coope-

ração italiana e permite o apoio 

público a iniciativas do setor pri-

vado que sejam em conformidade 

com os objetivos da cooperação, 

incluindo o combate à pobreza, 

a redução das desigualdades e a 

promoção dos direitos humanos.  

O sector privado tem um pa-

pel fundamental a desempenhar 

como fonte financeira, como mo-

tor da inovação e do desenvol-

vimento tecnológico, do cresci-

mento económico e do emprego, 

sendo indispensável na luta con-

tra a pobreza, como definido nos 

Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda das Na-

ções Unidas para 2030.  

No stand, onde o staff da AICS 

estará à disposição do público 

para responder a perguntas, foi 

organizada uma exposição de 

fotografias dos projectos imple-

mentados durante os anos de 

cooperação italiana com Moçam-

bique. 

Vídeos e material de divulgação 

mostram como a AICS opera 

em Moçambique nas áreas tra-

dicionais de cooperação bilateral 

e multilateral: 1) serviços básicos 

(identidade, saúde, educação); 

2) desenvolvimento económico, 

inovação e capital humano; 3) 

agricultura, segurança alimentar 

e desenvolvimento rural; 4) de-

senvolvimento urbano e infra-

-estruturas; 5) ambiente e aces-

so à energia. Em todos, a AICS 

presta especial atenção às ques-

tões transversais da igualdade de 

género, deficiência e boa gover-

nação. 

O público da FACIM poderá 

apreciar as acções mais recentes 

da AICS que incluem o envolvi-

mento do sector privado italiano: 

organizações sem fins lucrativos e 

empresas trabalhando para me-

lhorar a utilização dos recursos 

dedicados à cooperação interna-

cional numa perspectiva empre-

sarial sustentável. 

Os profissionais da AICS mos-

trarão projectos actualmente em 

implementação: desde a forma-

ção profissional no sector-chave 

da produção de café, até à elimi-

nação segura de resíduos sólidos 

hospitalares; desde a moderniza-

ção dos sistemas de cozinha do-

méstica, passando pela promoção 

do restolho biodegradável, até 

à redução das emissões de gases 

com efeito de estufa; as compe-

tências e conhecimentos “Made 

in Italy” podem ser exportados 

para Moçambique para apoiar 

os processos de desenvolvimento 

local. 

Gilson Amaral vence 
“Bursary Trust 
Awards 2022”

O 
saxofonista moçambi-

cano, Gilson Amaral, 

venceu, no pretérito 

19 de Agosto, o prémio 

de 30 mil Randes no concurso 

“Bursary Trust Awards 2022”, 

uma competição promovida 

pela Fine Music Radio, em 

Cape Town, África do Sul. 

Trata-se de um certame que 

envolve dois géneros musi-

cais, nomeadamente, o estilo 

Jazz, que decorreu no dia 19 de 

Agosto, e a Música Clássica, 

no dia 17 de Agosto do ano em 

curso.

Intervindo há dias nas re-

des sociais, o saxofonista 

Morreira Chonguiça disse 

sentir-se tão orgulhoso do 

jovem vencedor por este 

ter aprendido a “respeitar 

o processo natural e seguir 

passos desde o início”. Alias, 

foi Morreira Chonguiça que 

nestes termos tornou públi-

ca a informação dando conta 

da vitória de Gilson Amaral. 

O concurso, “Bursary Trust 

Awards” foi estabelecido com 

o propósito de providenciar 

experiências escolares, bolsas 

e competições para estudantes 

de perfomance musical, nas 

categorias de Jazz e Música 

Clássica.

Em termos de experiência es-

colar, jovem saxofonista estu-

dou na Escola Internacional 

Americana, em Maputo, Mo-

çambique, tendo, em 2021, in-

gressado no College of Music, 

em Cape Town, África do Sul, 

onde se encontra a prosseguir 

com a sua formação em música.

Actualmente inscreve-se como 

membro do More Jazz Big 

Band, uma iniciativa do saxo-

fonista moçambicano Moreira 

Chonguiça, fundada em 2014. 

A. Pacule

Almeida Cumbane lança “A 
Distante Proximidade”

mos”, lê-se na sinopse do livro.

Autor do romance “Ilusão à Pri-

meira Vista” (Prémio Literário 

TDM 2016) e co-autor de peças de 

teatro e de radionovelas (rodadas 

na Rádio Comunitária Voz Coop), 

Cumbane tem participações em 

antologias, para além de publicar 

contos e crónicas em revistas, jor-

nais e blogues. A. Pacule

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados
a partir das 18h30 - A Vida dos Outros

Xima  Bar
Sexta, dia 26/08 a partir das 18h

Roberto Chitsondzo
Sabado, dia 27/08 a partir das 18h 

Rastha Altafu
Karamel Bar & Lounge

Todas quintas a partir das 17h

Lena de Almeida & DJ Xwell 

Gil Vicente Cafe Bar
Sexta -19h Rastha Altafu

Sabado - 18h Bruno Belchior
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DISCIPLINA DE MERCADO.
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NOTA INTRODUTÓRIA.

Economia Global
O presente documento pretende dar informação detalhada sobre a solvabilidade e gestão de risco, e complementar ao anexo 

 
 

 

 

  

 

 
Eastern and Southern African 

Trade and Development Bank

 
 

governance  

mecanismos de controlo robustos com vista à sua efectiva gestão agregada, atenta a natureza transversal ao negócio bancário 

 
supervisão, estruturas, controlos e processos com vista a assegurar e monitorar, numa perspectiva de gestão corrente e de 

 
Compliance  

 
 
 

Compliance

  

 
 
 

O Gabinete Controlo Interno e Compliance compliance e garantir 

 

O ALCO

compliance

 
 

Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro

ECA – Export Credit Agencies

 
 

ECAI – External Credit Assessement Instituitions, a Standard & Poor, a Moods e a Fitch Ratings
 

 

 
 

IFRS relativamente ao cálculo das Provisões  
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rating

ex-ante 
ex-post

Risco de Mercado
 

devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  

a) Risco de Taxa de Câmbio

 
 

gap analysis
repricing

a análise de gaps de repricing

 

 
 

 
 
 

Risco Operacional

registos, registo de eventos de risco e remessa para os diferentes órgãos de estrutura responsáveis para a sua caracterização 

 

Risco de Compliance
O risco de compliance  

 
 

materializam em sanções de carácter legal, na limitação de oportunidades de negócio, na redução de potencial de expansão  

 
 
 

Compliance Compliance 

 
 
 
 

Compliance

 

 
 compliance, no sentido de avaliar a conformidade legal e regulamentar das  

  

 

 

 

 

 
 

hardware, software

 
hacking, conduta fraudulenta e capacidades 

 
 
 

3. ESTRUTURA DE CAPITAL

Tier
Tier

Tier 1 permitem ainda, o apuramento do Core Tier

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Core Tier
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risk-taking capacity
risk-taking capacity

risk-taking capacity, a 

 
 Risco de concentração
 Risco de mercado
 Risco operacional
 
 Risco de compliance

 

 

 

 

 Estágio 1  

 Estágio 2  

 Estágio 3

 

 

 
 

Valores em Milhares de Meticais

2021 2020

Descrição MT MT

Saldo em 1 de Janeiro 111 449,69                                             227 133,90                                             
Utilizações -                                                          141 820,05-                                             
Reforços/reversões líquidas de imparidade no ano 64 192,65                                               26 135,84                                               

Saldo em 31 de Dezembro 175 642,34                                             111 449,69                                             

Da qual: -                                                          -                                                          
   Estágio 1 92 905,37                                               79 017,56                                               
   Estágio 2 65 045,61                                               31 125,53                                               
   Estágio 3 17 691,36                                               1 306,61                                                 

175 642,34                                             111 449,69                                             

Quadro I. Fundos Próprios Totais 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Fundos Próprios Totais para efeitos de Solvabilidade 3 112 210 3 135 486
1.1 Fundos próprios de base positivos 3 322 634 3 233 251

1.1.1 Capital realizado 2 240 000 2 240 000
1.1.2 Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos 230 251 188 997
1.1.3 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores 852 383 804 254

1.2 Fundos próprios de base negativos 211 540 98 663
1.2.1 Activos intangíveis 1 615 3 015
1.3.1 Resultados negativos transitados de exercicios anteriores - -
1.2.3 Insuficiência de Provisões 209 816 95 539

1.3 Fundos próprios complemantares positivos 1 117 899
1.3.1 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos 
        ponderados pelo risco de crédito

1.4 Fundos próprios complemantares negativos - -
1.5 Deduções aos fundos próprios de base e complementares - -
1.6 Montantes a deduzir - -

1.6.1  Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 15/GBM/2013) - -

Milhares de Meticais

1117 899

Internal Capital Adequacy Assessment Process

 
add-on

31-Dez-2021 31-Dez-2020 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Risco de Crédito 7 188 714 7 449 842 862 646 893 981
Exposição no Balanço 5 782 570 6 043 698 693 908 725 244
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 52 401 895 6 288
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - 27 886 -
Empresas Públicas 154 811 154 981 18 577 18 598
Instituições de Crédito 979 034 1 050 551 117 484 126 066
Empresas 2 929 818 2 996 833 351 578 359 620
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 76 664 9 237 9 200
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 48 224 5 839 5 787
Créditos Vencidos 157 104 430 874 18 853 51 705
Categorias de Risco Elevado 0 0 0 0
Outros Activos 1 196 323 1 233 170 143 559 147 980
Operações extrapatrimoniais 1 406 144 1 406 144 168 737 168 737
Garantias, Avales 1 406 144 1 406 144 168 737 168 737
Crédito documentário - - - -

Risco Operacional 108 619 108 619 13 034 13 034

Risco de Mercado 456 511 534 677 54 781 64 161

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar I) 930 461 971 177
Fundos Próprios - 2 877 651
Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para Cobertura de Riscos 2 181 749 1 906 474
Rácio de Solvabilidade 33,63% 35,56%

Activos Ponderados pelo Risco Requisitos Mínimos de Capital 
para Cobertura de Risco (12%)Quadro II. Requisitos de Capital para Risco de Crédito, Risco de Mercado e 

Risco Operacional

Quadro III. Rácio de Solvabilidade 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Fundos Próprios 3 112 210 2 877 651
De base principais (core tier 1) 3 322 634 3 233 251
De base (tier 1) 3 111 094 2 876 719
Complementares 1 117 931
Elementos a deduzir - -
das alineas m) a p) do nº 1 do Artº 3 do Aviso 14/GBM/13 - -

Total dos Riscos 9 253 407 8 093 139
Risco de Crédito 8 932 738 7 449 842
Risco Operacional 112 570 108 619
Risco de Mercado 208 099 534 677

Rácio de Solvabilidade
Core Tier 1 Capital 621,43% 604,71%
Tier 1 Capital 581,86% 538,03%
Rácio Global 33,63% 35,56%

Milhares de Meticais

 
Internal Capital Adequacy Assessment Process  
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO
31 DE DEZEMBRO DE 2021

Milhares de Meticais

Código CAE SECTORES DE ACTIVIDADE EXPOSIÇÃO (X) X^2
% relativamente ao montante 

de exposição total

H - 49 Transportes e Comunicações 629 524 396 299 972 085 10,6%
C - 19 Indústria Transformadora 2 008 841 4 035 443 485 230 33,8%
A Agricultura 820 179 672 693 410 339 13,8%
G - 45,46,47 Comércio e Serviços 1 208 480 1 460 424 256 219 20,3%
D Electricidade, Gás e Água 732 280 536 234 636 463 12,3%
K Sector Financeiro 247 661 61 336 082 096 4,2%
P,Q,S Outros 292 730 85 690 826 291 4,9%

5 939 696 7 248 122 668 722 100%
20,5%

Quadro IV.f Índice de Concentração Sectorial

TOTAL
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SECTORIAL (ICS= X^2/( X)^2)

CONTRAPARTE EXPOSIÇÃO (X) X^2 CONTRAPARTE  EXPOSIÇÃO (X) X^2

CLIENTE #1 467 507 122 862 779 895 CLIENTE #51 15 273,93         52 122 956
CLIENTE #2 446 085 89 353 223 344 CLIENTE #52 15 063,37         50 505 896
CLIENTE #3 420 000 50 972 623 276 CLIENTE #53 15 000,00         50 087 169
CLIENTE #4 419 150 48 400 000 000 CLIENTE #54 14 999,51         44 890 000
CLIENTE #5 363 348 42 324 490 011 CLIENTE #55 14 986,26         44 308 830
CLIENTE #6 294 868 36 100 000 000 CLIENTE #56 14 671,77         40 576 136
CLIENTE #7 231 914 35 062 562 500 CLIENTE #57 13 730,42         38 750 625
CLIENTE #8 205 729 35 062 562 500 CLIENTE #58 12 763,46         38 384 202
CLIENTE #9 162 444 29 527 814 391 CLIENTE #59 11 113,14         37 772 082
CLIENTE #10 159 940 20 162 963 942 CLIENTE #60 10 309,27         37 748 122
CLIENTE #11 150 000 12 197 014 074 CLIENTE #61 10 092,12         36 745 800
CLIENTE #12 140 000 12 026 192 896 CLIENTE #62 10 000,00         35 855 485
CLIENTE #13 129 248 10 630 207 625 CLIENTE #63 10 000,00         33 235 172
CLIENTE #14 113 279 10 008 506 534 CLIENTE #64 9 999,65           32 549 805
CLIENTE #15 106 900 9 960 040 000 CLIENTE #65 9 249,44           31 999 009
CLIENTE #16 101 759 9 566 456 872 CLIENTE #66 9 043,45           31 931 186
CLIENTE #17 94 175 6 400 000 000 CLIENTE #67 8 951,76           31 908 306
CLIENTE #18 87 739 5 610 010 000 CLIENTE #68 8 520,46           30 128 572
CLIENTE #19 80 870 3 600 000 000 CLIENTE #69 8 507,52           28 334 329
CLIENTE #20 65 132 3 524 419 691 CLIENTE #70 8 378,43           26 716 599
CLIENTE #21 62 534 3 365 170 854 CLIENTE #71 8 327,49           25 673 166
CLIENTE #22 51 326 2 931 272 593 CLIENTE #72 8 000,21           25 100 100
CLIENTE #23 45 000 2 401 000 000 CLIENTE #73 7 495,89           25 000 000
CLIENTE #24 45 000 2 025 000 000 CLIENTE #74 7 426,91           25 000 000
CLIENTE #25 43 802 2 025 000 000 CLIENTE #75 7 339,74           23 528 252
CLIENTE #26 41 969 2 025 000 000 CLIENTE #76 7 157,51           23 474 025
CLIENTE #27 40 190 1 780 840 000 CLIENTE #77 7 105,57           22 876 654
CLIENTE #28 39 561 1 764 000 000 CLIENTE #78 6 942,26           22 460 920
CLIENTE #29 37 664 1 708 914 444 CLIENTE #79 6 835,59           20 720 722
CLIENTE #30 36 715 1 600 000 000 CLIENTE #80 6 556,50           20 488 270
CLIENTE #31 34 397 684 841 710 CLIENTE #81 6 398,10           20 112 357
CLIENTE #32 33 500 623 108 433 CLIENTE #82 6 283,95           19 698 953
CLIENTE #33 33 128 550 479 738 CLIENTE #83 6 252,25           18 640 806
CLIENTE #34 32 948 506 250 000 CLIENTE #84 6 243,87           17 624 736
CLIENTE #35 25 000 400 000 000 CLIENTE #85 6 159,00           17 382 308
CLIENTE #36 24 407 372 426 348 CLIENTE #86 6 091,45           17 054 728
CLIENTE #37 23 873 282 750 278 CLIENTE #87 6 081,28           14 790 163
CLIENTE #38 22 577 225 000 000 CLIENTE #88 5 866,04           14 240 757
CLIENTE #39 22 015 202 146 998 CLIENTE #89 5 825,12           13 803 615
CLIENTE #40 21 138 187 382 412 CLIENTE #90 5 731,01           13 140 625
CLIENTE #41 19 511 182 250 000 CLIENTE #91 5 674,51           12 811 106
CLIENTE #42 19 400 120 096 432 CLIENTE #92 5 525,52           12 778 258
CLIENTE #43 18 388 100 000 000 CLIENTE #93 5 426,86           12 198 016
CLIENTE #44 18 351 81 000 000 CLIENTE #94 5 295,13           11 566 934
CLIENTE #45 17 249 64 000 000 CLIENTE #95 4 745,84           11 563 650
CLIENTE #46 17 200 64 000 000 CLIENTE #96 4 716,42           11 178 324
CLIENTE #47 17 175 63 255 900 CLIENTE #97 4 658,99           11 161 824
CLIENTE #48 16 500 56 250 000 CLIENTE #98 4 650,47           11 068 290
CLIENTE #49 16 000 56 250 000 CLIENTE #99 4 569,15           10 543 157
CLIENTE #50 15 603 53 563 235 CLIENTE #100 4 565,05           10 272 1360
TOTAL 5 132 211 619 853 116 929 414 601,64       1 270 503 133

5 546 812,21    621 123 620 061
TOTAL DA EXPOSIÇÃO DO BNI ( Y) 5 750 514

3,7%

Quadro IV.g Índice de Concentração Individual

Total Geral 

ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INDIVIDUAL (ICI=[ X^2/( X* Y)])

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

31-Dez-2021

Classes de Risco Até 1 mês 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos > 3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 456 471 127 440 2 457 590 208 362 3 077 048 1 536 796 7 863 707
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - - - - 27 653
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - 952 604 - 952 604
Empresas Públicas - 200 537 133 256 333 794
Instituições de Crédito 277 388 113 940 420 614 83 092 - - 895 034
Empresas 151 430 1 872 167 - 1 583 312 513 3 607 423
Carteira de Retalho Regulamentar 130 6 235 50 791 57 156
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - 50 041
Créditos Vencidos - 13 500 164 679 119 036 239 762 3 347 540 324
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos - - - - 1 399 679 1 399 679

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

Milhares de Meticais

31-Dez-2020

Classes de Risco Até 1 mês 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos > 3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 411 508 2 061 1 147 028 1 734 662 1 186 117 1 301 195 5 782 571
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - - - - - 7 461
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - - 232 383 - 232 383
Empresas Públicas - 1 786 50 447 102 578 - 154 811
Instituições de Crédito 404 047 - - 574 987 - - 979 034
Empresas 1 108 470 1 103 431 717 918 - 2 929 818
Carteira de Retalho Regulamentar 274 38 558 5 797 32 211 137 76 977
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - 48 660
Créditos Vencidos - - - - 52 368 104 736 157 104
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos - - - - 1 196 323 1 196 323

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

6. RISCO DE CRÉDITO – MÉTODO PADRÃO

 
 

 

 

 

Fim-de-período Média do Ano Fim-de-período Média do Ano

Exposição no Balanço 7 863 707 7 037 465 5 782 570 4 567 252
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 27 078 7 461 8 654
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 425 735 232 383 75 650
Empresas Públicas 333 794 356 082 154 811 147 272
Instituições de Crédito 895 034 945 431 979 034 845 402
Empresas 3 607 423 3 488 580 2 929 818 1 599 943
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 75 899 76 977 43 083
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 48 766 48 660 45 237
Créditos Vencidos 540 324 316 057 157 104 559 362
Categorias de Risco Elevado 0 0 0 0
Outros Activos 1 399 679 1 353 836 1 196 323 1 242 650

Operações extrapatrimoniais 2 252 340 2 106 708 2 624 434 2 898 636
Garantias, Avales 1 069 031 1 004 679 1 406 144 1 557 933
Crédito documentário 1 183 309 1 102 029 1 218 290 1 340 704

Total das posiçoes em risco originais 10 116 047 9 144 173 8 407 004 7 465 889

Quadro IV.a Exposição Bruta ao Risco de Crédito

Classes de Risco
31-Dez-2021 31-Dez-2020

 

Sul Centro Total Portugal USA RSA Germany UK Total

Total 8 011 245 341 598 8 352 843 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 8 407 004
Exposições no Balanço 5 386 811 341 598 5 728 409 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 5 782 570
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - 7 461 - - - - - - 7 461
Organizações Internacionais - - - - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - 232 383 - - - - - - 232 383
Empresas Públicas 154 811 - 154 811 - - - - - - 154 811
Instituições de Crédito 924 873 - 924 873 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 979 034
Empresas 2 929 818 - 2 929 818 - - - - - - 2 929 818
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 - 76 977 - - - - - - 76 977
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - 48 660 - - - - - - 48 660
Créditos Vencidos -184 494 341 598    157 104 - - - - - - 157 104
Categorias de Risco Elevado - - - - - - - - - -
Outros Activos 1 196 323 - 1 196 323 - - - - - - 1 196 323

Operações extrapatrimoniais 2 624 434 -                2 624 434 -                 -           -           -           -           2 624 434
Garantias, Avales 1 406 144 - 1 406 144 - - - - - - 1 406 144
Créditos documentários 1 218 290 - 1 218 290 - - - - - - 1 218 290

Milhares de Meticais
Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco

00/Jan/00
Moçambique Estrangeiro

Total

Sul Centro Norte Total Portugal USA RSA Germany UK Total

Total 7 679 250 953 490 1 383 462 10 016 202 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 10 116 047
Exposições no Balanço 5 433 293 947 107 1 383 462 7 763 862 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 7 863 707
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - 27 653 - - - - - - 27 653
Organizações Internacionais - - - - - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - - - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 - - 952 604 - - - - - - 952 604
Empresas Públicas 333 794 - - 333 794 - - - - - - 333 794
Instituições de Crédito 795 190 - - 795 190 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 895 034
Empresas 1 794 690 551 754    1 260 978     3 607 423 - - - - - - 3 607 423
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 - - 57 156 - - - - - - 57 156
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - - 50 041 - - - - - - 50 041
Créditos Vencidos 22 486 395 354    122 484        540 324 - - - - - - 540 324
Categorias de Risco Elevado - - - - - - - - - - -
Outros Activos 1 399 679 - - 1 399 679 - - - - - - 1 399 679

Operações extrapatrimoniais 2 245 957 6 383        - 2 252 340 - - - - - - 2 252 340
Garantias, Avales 1 062 648 6 383        - 1 069 031 - - - - - - 1 069 031
Créditos documentários 1 183 309 - - 1 183 309 - - - - - - 1 183 309

Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco
Milhares de Meticais

31/Dec/21
Moçambique Estrangeiro

Total



Savana 26-08-20228

PUBLICIDADE

Relatório de Disciplina de Mercado 2021

Milhares de Meticais

(+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta

Estados Unidos da América USD 143 479 28 439 -                -                -            -            143 479 28 439
União Europeia EUR 12 558 -                -                -            -            12 558 -             
África do Sul ZAR 29 341 -                -                -            -            29 341 -             
Reino Unido GBP 21 780 -                -                -            -            21 780 -             
Austrália AUD 458 458
Nova Zelândia ND 483 483

207 158 28 439     -                -                - - 208 099 28 439

208 099

Total

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial 

PAÍSES DIVISAS
Tipos de Posições

Posições Estruturais e 
elementos deduzidos aos 

Fundos Próprios

Posições não 
Compensáveis Posições Líquidas

 

9. RISCO OPERACIONAL

 

Elementos Contabilísticos (Indicador Relevante)

(+) Juros e Rendimentos Similares

(-) Juros e Encargos Similares

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital

(+) Comissões Recebidas

(-) Comissões Pagas

(+) Resultados de Operações Financeiras

(+) Outros Resultados Operacionais

Milhares de Meticais

2018 2019 2020

112 570

(+) Juros e Rendimentos Similares 652 223 542 262 686 661

(-) Juros e Encargos Similares 195 051 190 286 283 176

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital 16 259 17 458 21 293

(+) Comissões Recebidas 51 566 525 899 110 608

(-) Comissões Pagas 2 473 6 139 10 080

(+) Resultados de Operações Financeiras -4 161 5 316 195 052

(+) Outros Resultados Operacionais 86 760 38 982 -7 575

Total de Activos Sujeitos ao Método do Indicador Básico 605 124 933 492 712 783

Descrição
Indicador Relevante 

Requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional

 

 
 

 

repricing  
duration e consiste num cenário de teste de stress correspondente a uma  

Banda Temporal Posição Ponderada 2021

1 - 3 meses                                    (2 008)

3-12 meses                                    14 340 

1-3 anos                                     2 705 

Mais 3 anos                                    (7 918)

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 7 119
Fundos Próprios 3 112 210

Impacto da situação líquida/Fundos Próprios 0,23%

ECAI – External Credit Assessement 
Instituitions, nomeadamente, a Mood´s, a Standard & Poor e a Fitch Ratings

compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da 

Milhares de Meticais

Total 5 433 293 2 502 885 453 772 952 604 51 435 3 960 696
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 - - 952 604 - 952 604
Empresas Públicas 333 794 200 537 133 249 - - 333 786
Instituições de Crédito 795 190 - - - - -
Empresas 1 794 690 2 159 682 224 972 - - 2 384 654
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 - - - 1 394 1 394
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - - - 50 041 50 041
Créditos Vencidos 22 486 142 666 95 551 - - 238 217
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos 1 399 679 - - - - -

Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2021

Exposição Total 
(Empréstimos e 

locações financeiras)

Exposições com Garantias

Hipoteca de 
Imóvel Comercial

Penhor de 
Equipamento

Garantia do 
Estado

Hipoteca de 
Habitação

Total de exposições 
com garantias

Milhares de Meticais

Total 5 782 570 1 697 498 629 329 232 383 111 718 2 670 928
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - - 232 383 - 232 383
Empresas Públicas 154 811 - 153 024 - - 153 024
Instituições de Crédito 979 034 - - - - -
Empresas 2 929 818 1 697 498 372 829 - - 2 070 327
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 - - - 63 058 63 058
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - - - 48 660 48 660
Créditos Vencidos 157 104 - 103 476 - - 103 476
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos 1 196 323 - - - - -

Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2020

Exposição Total 
(Empréstimos e 

locações financeiras)

Exposições com Garantias

Hipoteca de 
Imóvel Comercial

Penhor de 
Equipamento

Garantia do 
Estado

Hipoteca de 
Habitação

Total de exposições 
com garantias

8. RISCO DE MERCADO

 
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  

 

 


