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Filipe Nyusi apresenta nova tese sem apresentar provas Renamo sobre as perspectivas de crescimento autárquico

Maquiavelismo ao som 
do batuque e maçaroca

 Pânico político em Gaza

É preciso 
desamamentar 
vilas distritais

Terrorismo 
das bombas de 
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Jaime Neto no radar 

Macondes da Frelimo com 
‘plano B’ para presidenciais

Jaime Neto, ex-ministro da Defesa agora nomeado PCA 
da Imprensa Nacional, está a ser lançado em cı́rculos da 
Frelimo como o “homem” dos macondes para a liderança do 
partido e do Estado. Jaime Neto foi exonerado em Novembro 
de 2021, juntamente com o ministro do Interior, Amade Mi-
quidade, tendo exercido funções durante menos de dois anos 
(18 de Janeiro de 2020 a 11 de Novembro de 2021). Neste 
perı́odo, revelou descrição, não se impondo numa pasta deci-
siva face à insurreição em Cabo Delgado. O Major-General 
Cristovão Chume, então chefe de Estado Maior do Exército, 
substituiu Jaime Neto.

A n o v a 
nomeação de 
Jaime Neto, 
para um car-
go pouco re-

levante, é entendida como um 
interregno antes do seu regres-
so à polı́tica pela mão de tercei-
ros. Originário de Inhambane, 
fez carreira polı́tica em Sofala, 
onde ainda tem alguma influ-
ência cumprindo assim o perfil 
de pré-candidato presidencial.

A pouco mais de um mês 
do XII Congresso ordinário da 
Frelimo, onde deverá começar 
a ser trabalhado o núcleo duro 
de onde poderá saira o próximo 
candidato a Presidente da Re-
pública  pelo partido, o nome 
de Jaime Neto circula como o 
candidato do grupo de Filipe 
Nyusi, actual Presidente da Re-
pública e dos generais Macon-
des, para uma transição contro-
lada para o mandato do novo 
Presidente e lı́der do partido.

O crescendo no seio da 
Frelimo de defensores de que 
o próximo candidato do par-
tido, provável vencedor das 
eleições, seja uma figura do 
centro do paı́s, deu origem a 
uma “cortina de fumo” criada 
pelo grupo de apoio a Filipe 
Nyusi, que serviu para ali-
mentar o cenário do terceiro 
mandato ou de uma mudança 
constitucional através da qual 
o actual Presidente se pudes-
se apresentar a um novo man-
dato ou prorrogasse o actual.

A ligação cada vez mais 
credı́vel de Filipe Nyusi ao 
processo das “dı́vidas ocultas”, 
onde o Presidente da Repú-
blica surge ligado a esquemas 
de corrupção internacional, 
foi um dos factores que moti-
vou uma vaga concertada de 
apoios ao prolongamento do 
mandato presidencial de Fili-

pe Nyusi ainda antes do Co-
mité Central (CC) da Frelimo 
em 22-23 de Maio de 2021.

A margem do CC, Felizar-
da Paulino, em coordenação 
com os principais apoiantes de 
Filipe Nyusi, lançou a possibi-
lidade de extensão do mandato 
de Filipe Nyusi na PR, alar-
gando a duração do mandato 
presidencial dos actuais cinco 
anos para sete anos, através 
de revisão constitucional. Cel-
so Correia, ministro e braço-
-direito de Filipe Nyusi, ali-
mentou o assunto da revisão 
constitucional com um tema 
secundário (eleição dos admi-
nistradores distritais) que per-
mitiria abrir a porta a alterações 
ao texto constitucional.

Em 2022, os rumores de um 
terceiro mandato para o Presi-
dente da República voltaram à 
tona, após a antiga secretária-
geral do braço juvenil da Fre-
limo, a Organização da Juven-
tude Moçambicana (OJM), 
Anchia Talapa e o actual Secre-
tário-Geral  Silva Livone terem 
defendido abertamente a conti-
nuidade de FN por mais cinco 
anos. Posteriormente, a Orga-
nização das Mulheres Moçam-
bicanas (OMM) e a Associa-
ção dos Antigos Combatentes 
(ACLIN) acabariam por pro-
nunciar-se no mesmo sentido.

A oposição de figuras do 
partido de maior influência 
polı́tica, onde se incluem Jo-
aquim Chissano e Armando 
Guebuza, ex-presidentes da 
República, inviabiliza a sua 
concretização e torna a pos-
sibilidade de extensão do 
mandato numa mera táctica 
polı́tica para alimentar o as-
sunto com o objectivo de des-
viar as atenções públicas do 
descontrolo em Cabo Delga-
do e dos processos judiciais 

ligados às “dı́vidas ocultas”.
Nesse sentido, o recurso 

a Jaime Neto, de 51 anos de 
idade, surge como um ‘plano 
B’ para o grupo Maconde do 
partido-Estado, permitindo-
-lhe controlar o partido e o 
governo nos próximos dois 
mandatos presidenciais.

Nascido no distrito de Vi-
lanculo, norte da provı́ncia de 
Inhambane, é filho dos campo-
neses José Augusto Neto Tan-
gunhe e Rosina Lai Nhamirre. 
É casado e pai de quatro filhos.

Depois de completar o ensi-
no primário na sua terra natal, 
ainda criança migrou para a 
Beira, a mais próxima cidade 
da sua terra natal, onde prosse-
guiu com os estudos primários, 
secundários e superiores.

Formou-se em Ensino de 
Geografia na Universidade Pe-
dagógica, delegação da Beira, 
e tem o mestrado em Ciências 
do Ambiente pela Universida-
de de Oklahoma, nos EUA. É 
funcionário do Estado, afecto 
ao Centro de Exames Médicos.

Considerado um appara-
tchik, foi deputado da Assem-
bleia da República, eleito pela 
primeira vez em 2004, como 
quarto da lista da provı́ncia 
de Sofala. Voltou a ser ree-

leito em 2014, desta vez na 
segunda posição da lista, ape-
nas atrás do lı́der histórico 
General Alberto Chipande, 
tio e “padrinho” polı́tico de 
Filipe Nyusi, que ocupava 
a primeira posição da lista.

Membro de base da Fre-
limo, Jaime Neto foi progre-
dindo desde secretário provin-
cial da OJM na provı́ncia de 
Sofala, de 2002 a 2005, até à 
posição de primeiro secretário 
do partido em Sofala, o topo 
da liderança da Frelimo na 
provı́ncia, que deixou para ser 
ministro da Defesa Nacional.

A sua carreira polı́tica ficou 
marcada pela candidatura a pre-
sidente do municı́pio da Beira, 
em 2013, perdendo para Daviz 
Simango, fundador e lı́der do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), recente-
mente falecido, tal como todos 
os quatro candidatos da Frelimo 
que concorreram contra o então 
presidente do Municı́pio da 
Beira. Entre 2006 a 2010, Jaime 
Neto foi também membro do 
Comité Central da FRELIMO.

Profissionalmente a sua 
carreira é modesta, sendo-lhe 
apenas conhecidas algumas 
intervenções públicas como 
ambientalista. No único man-

dato em que a Frelimo gover-
nou a Beira, foi chefe do Ga-
binete de Relações Públicas do 
Conselho Municipal da Beira, 
Director dos Serviços Urbanos 
e Chefe do Sector de Gestão de 
Riscos no Centro de Higiene 
Ambiental e Exames Médicos 
(CHAEM) – Beira. Contraria-
mente a muitos polı́ticos mo-
çambicanos, não lhe são conhe-
cidas empresas nem negócios 
registados em seu nome.

Quando deputado da 
AR, chamou o seu irmão 
mais novo, José Neto, para 
trabalhar como assisten-
te da Bancada Parlamentar, 
práticas correntes no paı́s.

A nomeação de Jaime Neto 
como ministro da Defesa foi 
um das principais surpresas do 
1º governo do 2º mandato de 
Filipe Nyusi. Jaime Neto subs-
tituiu então Atanásio Salvador 
Mtumuke, um dos principais 
apoiantes de Filipe Nyusi no 
partido e no congresso. A saı́da 
de Atanásio Salvador Mtumuke 
foi imposta a Filipe Nyusi pela 
Comissão Política da Frelimo, 
numa operação de limpeza 
da imagem das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM), incapazes de resolver 
o conflito de Cabo Delgado.

O seu ministério coincidiu 
com a emergência, agravamen-
to e deterioração do conflito em 
Cabo Delgado, resultante da 
acção das células armadas, pe-
rante a ineficácia da actuação 
militar. O seu papel de ‘pon-
te’ entre os generais da luta 
colonial e uma nova geração 
mais “moderna” de polı́ticos 
– a dita “geração do 8 de Mar-
ço” – tornou-o útil aos generais 
Macondes: Alberto Chipande, 
Raimundo Pachinuapa, Lagos 
Lidimo e Salésio Nalyambipano.

A nomeação de Jaime Neto, 
conhecido como “obediente”, 
não ocorreria sem a “benção” dos 
generais do norte. A sua lideran-
ça como ministro coincidiu com 
a aquisição de mais armamento 
e equipamentos de defesa pelas 
FADM e com a chegada dos con-
tingentes militares do Ruanda e 
da SADC a Cabo Delgado mas 
o seu papel foi, segundo fontes 
consultadas, pouco relevante.

(Africa Monitor / Zambeze)
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É preciso desamamentar vilas distritais 
para permitir desenvolvimento no país

 

O porta-voz do partido Renamo, José Manteigas diz que é 
preciso desamamentar as vilas distritais, elevando-as ao esta-
tuto de municípios, de modo a permitir o bem-estar da popu-
lação, que se sente á nora do governo central, por não dispor 
de capacidade de decisão. Para a perdiz, não faz sentido que 
o país desde que abraçou a descentralização no âmbito do 
poder local tenha criado 53 autarquias num universo de 154 
distritos.

É urgente que 
se acelere o 
processo de 
criação de no-
vas autarquias 

de modo a contribuírem para 
o crescimento do país e se dê 
ênfase ao princípio do gradua-
lismo cuja visão se resume na 
elevação de vilas em autarquias 
ou distritos. Para José Mantei-
gas a lei determina o princípio 
do gradualismo. Contudo, é ab-
surdo que até esta parte o país 
só tenha, apenas 53 municípios.

Isso significa no entendi-
mento da Renamo, que há mo-
çambicanos a serem penaliza-
dos e discriminados, o que viola 
o espírito de um estado de di-
reito democráticos consagrados 
na constituição da república.

Para José Manteigas diz 
que há distritos no nosso país 
que já deviam ter alcançado 
o estatuto de município. Mas, 
continua a depender do orça-
mento do estado, quando os 
mesmos fazem colecta de re-
ceitas que podiam fazer a ges-
tão interna, gozando de autono-
mia administrativa e financeira.

Para reforçar sua ideia, 
Manteigas apontou a vila de 

Marracuene como sendo um 
potencial para alançar tal esta-
tuto, sendo que se nota um cres-
cimento visível que o governo 
central devia dar a autonomia 
administrativa e financeira para 
acelerar o desenvolvimento.

“ O turismo gera receitas 
em Marracuene ao que tudo in-
dica. Se estivesse na categoria 
de Município, claramente que 
as receitas colectadas naque-
la circunscrição pudessem ser 
alocadas a construção de es-
tradas e outras infra-estruturas 
que permitissem criar outro 
rosto àquela vila “ afirmou para 
quem a criação de novas au-
tarquias não visa resolver por 
completo os problemas, mas, 
reduzir e permitir que os muní-
cipes tenham autonomia na es-
colha de infra-estruturas priori-
tárias para suas necessidades.

O que falta para o atraso até 
esta parte na criação de novas 

autarquias? 

A esta questão, José Man-
teigas tal como tem sido carac-
terístico aponta sem dúvidas a 
falta de vontade política na ele-
vação de novas vilas em autar-

quias, como estando na origem 
para o fraco desenvolvimen-
to de alguns distritos do país. 

“O posto administrati-
vo de Namialo, no distrito de 
Meconta, província de Nam-
pula tem condições para se 
tornar uma autarquia, tendo 
em conta o seu crescimen-
to assinalável que se assiste 
nos últimos tempos“ salientou

Para o porta-voz da perdiz, 
há um medo do governo da Fre-
limo em criar novos municípios 
uma vez que pode perder nas 

eleições tal como sucedeu em 
2018, em que perdeu em alguns 
municípios da região sul e cen-
tro e que recorrendo a fraude 
acabou ocupando os mesmos.

“Não é novidade para nin-

Sobre a criação de novas autarquias

guém que o partido Frelimo 
perdeu no município da Ma-
tola, na região sul, Marromeu, 
Moatize, e outros “ recordou 
com alguma mágoa afirmando 
que o tempo é grande mes-
tre e que a hora desse partido 
entregar o poder já chegou.

 Convidado a comentar so-
bre a necessidade de reflexão 
sobre as eleições distritais que 
tem sido um dos apelos do pre-
sidente da República nas suas 
digressões pelo país, José Man-
teigas entende se tratar de uma 
tentativa de violação da consti-
tuição e dos consenso salcança-
dos no âmbito do acordo de paz 
definitiva, assinado em Maputo.

E porque pode haver in-
tenção de adiamento das elei-
ções distritais, Manteigas foi 
categórico em afirmar que não 
espaço até porque seria uma 
grave violação ao que classifi-
cou de espírito de democracia, 
aliás a fonte descarta essa pos-
sibilidade tendo em conta que 
o processo de desmobilização, 
desmilitarização e reintegração 
(DDR) dos homens residuais 
da perdiz decorre a contento, 
estando há 77% do desfecho.

“ Os detractores tenta-
ram inviabilizar o processo 
fazendo crer que não seria 
efectivado. Aqui está, o que 
significa que a Renamo nun-
ca quis recorrer ao kalichini-
kov, vulgo Ak47 para reivin-

dicar qualquer causa. Sempre 
manifestamos compromisso 
de cumprir fielmente e na le-
aldade os acordos “ admitiu

Quanto a entrega do ar-
mamento e encerramento das 

bases militares, José Mantei-
gas escusou-se em comen-
tar, argumentando que se 
trata de matérias de índole 
militar que não tem com-
petências para as abordar.

Relativamente a saúde do 
partido Renamo, José Mantei-
gas afirma estar excelente mercê 
do processo da desmobilização 
desmilitarização e reintegração 
dos homens residuais e do traba-
lho que vem sendo feito ao nível 
das bases pelos membros da Re-
namo que estão concentrados na 
preparação das eleições autár-
quicas de 2023 e gerais de 2024.

E porque a saúde do partido 
Renamo está excelente, questio-
namos o porque de nos últimos 
dias haver abandono dos mem-
bros do partido que não estão a 
concordar com a liderança de 
Ossufo Momade, ao que José 
Manteigas respondeu que no 
caso de Vitano Singano já não 
é membro da perdiz há décadas.

“ Singano filiou-se no par-
tido Renamo ainda jovem 
onde foi membro da comissão 
política. Porém, decorridos 
algum tempo filiou-se a um 
outro partido“ disse acrescen-
tando que nunca mais se soube 
sobre o paradeiro desse cida-
dão até quando foi detido por 
porte ilegal de armas de fogo.

A famosa Renam Democrá-
tica viola a lei dos partidos po-
líticos que estabelece que nãos 

se pode criar um partido políti-
co com nome igual ao já exis-
tente, segundo Manteigas isso 
traduz na instrumentalização 
cujo foco principal é distrair 
a Renamo do foco principal.
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As teses Nyusianas para explicar
persistência de conflitos em Cabo Delgado 

Da “mão externa” às bombas de combustíveis

O presidente da República, quem tem feito nas últimas 
aparições, voltou a apontar dedo acusador a novos envolvi-
dos no financiamento das células terroristas na província de 
Cabo Delgado. Desta vez, sem apresentar nenhuma prova o 
alto magistrado da nação moçambicana acusou os empresá-
rios do ramo de combustíveis da província de Sofala como 
financiadores das células terroristas com inspiração islâmica.

A área dos 
c o m b u s t í -
veis tem sido 
um negócio 
frutífero no 

país, principalmente nas zonas 
urbanas. As bombas de com-
bustíveis, em algumas zonas 
das cidades e vilas do país até 
disputam espaço com residên-
cias, o que não só coloca em 
risco a vida dos cidadãos, em 
caso de acidente, como tam-
bém viola a legislação nacio-
nal sobre a localização daque-
le tipo de empreendimento.

Esta semana, falando du-
rante uma reunião com os 
conselhos executivo e de re-
presentação do Estado na pro-
víncia de Sofala, Nyusi voltou 
a carga nas acusações sobre 
os financiadores do terrorismo 
e disse, sem pestanejar, que 
alguns proprietários das bom-
bas são mesmo financiadores 
do terrorismo, no entanto, não 
revelou nenhuma estratégia 
de acabar com o fenómeno.

“Há proliferação de bom-
bas de combustíveis na vossa 
província, não estou a proibir. 
Mas que usem métodos le-
gais. Nós temos informações 
de pessoas que usam estes 
meios para subsidiar o terro-
rismo”, acusou Filipe Nyusi.

“Algumas pessoas, pro-
prietários de bombas de com-
bustível, fugiram. Quando os 
fomos procurar, tinham desa-
parecido. Eram donos de algu-
mas bombas “, frisou o chefe 
de Estado moçambicano, que 
exige uma acção mais pujante 
de  fiscalização da Autoridade 
Tributária e do Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia. 
“Vocês têm de controlar isso. 
A proliferação sim, se é para 
o desenvolvimento. Mas se 
for para lavagem de dinheiro, 
não. Movimentem sim dinhei-
ro, mas de forma legal”, dis-
se o Presidente, sem avançar 
mais detalhes sobre o assunto.

O sector de combustíveis 
ganhou interesse significativo 
nos últimos anos. Alguns círcu-

los de opinião salientam que o 
negócio é muito lucrativo tem 
em conta a estrutura do preço 
que dá grandes margens de lu-
cros aos envolvidos no negócio.

Outrossim, é assinalável a 
fuga ao fisco no sector o que 
foi agravada com a substituição 
da SICPA uma firma durante 
alguns tempo tinha um contra-
to com Moçambique para pro-
ceder com controlo e medição 
do combustível que era comer-
cializado no país. Recorda-se, 
tal como o Zambeze reportou 
no passado o actual ministro 
da Economia e Finanças, Max 
Tonela, enquanto ministro dos 
Recursos Minerais e Ener-
gia, foi um dos “artistas” que 
contribui para que o SICPA 
fosse afastado do processo.  

  Desde esse momento a Au-
toridade Tributária de Moçam-
bique tem reportado situações 
de fuga ao fisco. Combustível 
que entra no país alegadamente 
em trânsito e que posteriormen-
te é revendido em alguns pos-

tos de combustíveis nacionais 
tem sido uma prática frequente.

 A mão externa

Filipe Nyusi adopta cres-
centemente em relação a Cabo 

Delgado a tese da “mão exter-
na” e do “terrorismo univer-
sal”, justificando com a ne-
cessidade de análise da causa 
deste fenómeno a indecisão 
sobre o pedido de ajuda ex-
terna que marcou os anos de 
2020-2021, o pior perı́odo da 
insurreição dos grupos arma-
dos de inspiração islâmica.

A cedência ao pedido de 
apoio aos parceiros da SADC 
e o desembarque de tropas 
ruandesas, ao abrigo de um 
acordo bilateral através da 
intermediação francesa, são 
justiçadas por Filipe Nyu-
si com a conclusão de que o 
fenómeno em Cabo Delgado 
é “internacional” e que Mo-
çambique é vı́tima de uma 
conspiração que tem como ob-
jectivo “recolonizar África”.

O discurso “africanista” é 
atribuı́do ao ambiente de pré-
campanha interna (Congresso 
da Frelimo) tendo em conta que 
os dados sobre o conflito no 
terreno se mantêm restringidos 

ao plano nacional e regional. 
O aumento dos comunicados 
do Estado Islâmico – Provín-
cia de Moçambique situa-se 
no plano da propaganda, não 
existindo indı́cios concretos de 
um aumento efectivo de apoios 

externos em financiamento re-
crutamentos ou armamento 
que confirme a interferência 
externa organizada.

De igual modo, a pouca 
sofisticação do armamento e 
logı́stica usados pelos grupos 
armados, em grande parte cap-
turado às FADM ou à população 
civil, não apontam para redes 
de abastecimento externas.

A circulação de dinhei-
ro em Cabo Delgado através 
de meios electrónicos de 
transferência de fundos (hoje 
mais limitados), estará ligada 
ao tráfico váriado como droga, 
marfim, tráfico humano e tráfi-
co de espécies animais prote-
gidos, e não tanto ao financia-
mento directo das actividades 
terroristas. Tal não exclui a 
utilização de parte desses fun-
dos para alimentar o fenómeno, 
através de prémios pagos a 
guerrilheiros – a notı́cia de que 
as decapitações são premia-
das correu nos meios locais 
– ou para a sua subsistência.

Até hoje, a tese do finan-
ciamento externo, nomeada-
mente com origem no Qatar, 
carece de dados. O objecti-
vo de sabotar e de atrasar os 
projectos de gás natural, li-
gados a interesses regionais 
(caso da Tanzânia), mantém-
se como mera hipótese .

No terreno, a perda de 
capacidade operacional dos 
guerrilheiros na região do Ro-
vuma (norte, zona do gás na-
tural na provı́ncia), demonstra 
que o reforço da presença mi-
litar por via dos contingentes 
estrangeiros desde JUL.2021 
não desencadeou ainda 
reacção significativa por parte 
dos grupos armados. Contudo, 
persistem bolsas de guerrilha 
em Macomia, Mocímboa da 
Praia, Nangade e Muidumbe.

As causas internas, sobretu-
do em matéria de recrutamen-
to, permanecem dominantes e, 
em alguns casos, agravadas. Na 
região centro-sul da provı́ncia 
(Montepuez, Ancuabe, Chiure), 
actualmente sob risco de ata-
ques, a instabilidade que carac-
teriza as diversas explorações 
agrı́colas e mineiras terá 
prováveis consequências na 
adesão dos desocupados ao 
movimento jihadista (“al-sha-
bbabs”, como são conhecidos 
localmente), atraı́dos pela pro-
paganda e desejo de justiça.

A vasta área de exploração 
atribuı́da à diamantı́fera Mon-
tepuez Ruby Mining (MRM), 
detida em cerca de 75% pela 
britânica Gemfield e 25% pelos 
“generais do Norte”, encabe-
çados por Raimundo Pachinu-
apa, tem estado na origem da 
deslocação de populações das 
áreas concessionadas, mas 
o processo de reintegração 
(atribuição de habitações, 
terras e apoios para peque-
nos negócios) tem sido insu-
ficinte apesar da companhia 
transferir 10% da receitas 
anuais para o Estado central 
e provincial – cerca de USD 
250 mil em 2021 – para a 
reintegração das populações 
afectadas numa área que abran-
ge cerca de 300 mil habitantes.

Os efeitos sociais na região 
estão em agravamento por via 
da suspensão da actividade 
económica de grandes em-
presas como a Grafex, central 
solar de Metoro ou Plexus.
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 z Daniel Matavel quer assegurar sua manutenção colocando membros de sua confi ança   

Membros da Frelimo em Gaza 
contestam imposições de candidatos únicos 

Está instalado um ambiente de contestação entre os cama-
radas no comité provincial da Frelimo em Gaza que acusam 
o primeiro secretário provincial, Daniel Matavel de estar 
a impor candidaturas únicas para os primeiros secretários 
de comité de círculos e localidades em quase todos distritos 
da terra de Ngungunhana. Toda essa engenharia, segundo 
fontes que preferiram anonimato visa colocar pessoas de sua 
confi ança para permitir a sua recondução no próximo mês de 
Setembro, antes da realização do XII congresso do partido 
que será realizado na província de Maputo.

De c o r r e m 
e l e i ç õ e s 
i n t e r n a s 
no parti-
do Frelimo 

em todas localidades e comi-
tés de zonas na província de 
Gaza. Contudo, sucede que 
em alguns pontos do distrito 
de Chókwé, palco das contes-
tações que acabaram por se 
tornar públicas, algumas candi-
daturas foram reprovadas para 
dar lugar a candidaturas únicas, 
sob orientação do comité pro-
vincial da Frelimo em Gaza 
dirigido pelo Daniel Matavel.

“ Houve instruções para que 
as candidaturas não fossem re-
cebidas e quando submetemos 
a reclamação, alegaram estar 
fora do prazo, o que não cons-
titui verdade“ denunciaram as 
fontes acrescentando que tais 
instruções para não se aprovar 
as candidaturas vieram do co-
mité provincial de Gaza, o que 
resultou na paralisação das con-
ferências em duas localidades.

Salientam os queixosos que 
como forma de reivindicar a di-
tadura do primeiro secretario, 
17 primeiros secretários dos 
comités do circulo dirigiram-se 
ao comité provincial exigindo a 
reposição da legalidade o que 
não foi aceite, levando com 
que a conferência fosse reali-
zada sob forte aparato policial 
que acompanhava o chefe da 
brigada de assistência ao Dis-
trito de Chókwé, José Tsambe. 

O objectivo de se realizar 
a conferência sob forte apara-
to policial visava intimidar os 
contestatários para que aceitas-
sem os candidatos indicados a 
dedo pelo comité provincial o 
que resultou em 45 votos em 
brancos. Isto é, segundo os 
queixosos a conferencia da úl-
tima semana teve participação 
de 125 delegados. Porém, 45 

depositou votos em branco, o 
que no entendimento das fon-
tes constitui um mau sinal para 
o partido Frelimo, em Gaza. 

Mas porquê dessa divisão 
antes do XII congresso, as fon-
tes dizem que o primeiro se-
cretário provincial pretende se 
manter no poder, dai que tende 
a abater todos membros que não 
sejam favoráveis a sua recan-
didatura e isso deve começar 
desde a base até aos distritos.

“ Pretende controlar a tudo e 
todos, por isso está mover essa 
campanha de sacrifi car candi-
datos que não serão favoráveis 
a sua recandidatura em benefí-

cio das de sua confi ança e isso 
é notório nos órgãos sociais do 
partido Frelimo como a OJM, 
OMM e ACCLIN onde preferiu 
indicar pessoas a dedo para as-

segurar sua reeleição “ realçam 
Aliás, as fontes dizem ain-

da que até então o primeiro 
secretário, Daniel Matavel é 
quase um dos membros que 
já submeteu a candidatura a 

sua sucessão ao cargo de pri-
meiro secretário ao nível da 
província para as eleições que 
terão lugar entre os dias 12 

há 14 de Setembro, antes da 
realização do XII congresso. 

Para reforçar sua campanha, 
Daniel Matavel conseguiu pro-
telar o primeiro secretário do 
comité do distrito de Chókwé 
para que mantivesse como 
membro da assembleia provin-
cial e primeiro secretário o que 
viola os estatutos do partido.

“ O primeiro secretário 
distrital de Chókwé cria bar-
reiras para os suplentes porque 
duplica funções violando os 
estatutos. Mas, quem permi-

tiu tais fenómenos é o camara-
da Daniel Matavel“ disseram

 

E o barulho continua

Informações em nosso po-
der indicam que ontem, no 
comité do circulo de Manja-
caze os membros insurgiram-
-se contra um processo dis-

ciplinar forjado para impedir 
a recandidatura do primeiro 
secretario daquela zona tudo 
pelo facto de o mesmo mem-
bro granjear supostamente boas 
relações com a edil de Manja-
caze e o administrador distrital.

“Não se sabe até quando vai 
terminar essa confusão “ disse 
recordando que houve também 
confusão no comité do circulo 
de Nalaze, no distrito de Guijá 
onde membros daquele comi-
té recusaram-se em votar um 
candidato escolhido pelo co-
mité provincial em prejuízo do 
natural o que concorreu para 
o adiamento da conferência.

E assim vai, por exem-
plo dizem as fontes que no 
distrito de Limpopo também 
há situações de ameaças en-
tre os membros e tentativas 
de se impor candidatos o que 
está atrasar cada vez mais o 
processo das conferências.

Reunião da brigada central

Face a estes cenários que 
já escapam a gerência ao ní-
vel do comité provincial, foi 
destacado na última sema-
na o chefe da brigada central 
de assistência a província de 
Gaza e membro da comissão 
politica do partido Frelimo, 
Tomás Salomão para advertir 

os membros a respeitarem as 
indicações em detrimento das 
eleições o que resultou em re-
cusa dos membros, aliás, dizem 
ainda que a província de Gaza 
é a única que desrespeita tais 
procedimentos de ditadura cujo 
mentor é Daniel Matavel. Pró-
xima edição contamos trazer 
mais detalhes deste processo.

Primeiro secretário indiciado de engendrar esquema

Tomás Salomão

Daniel Matavel
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 z Exigências dos fi lhos quando o pai anunciou que queria 
contrair novo matrimónio…

 z “Só compreendo a posição do meu falecido pai, agora que 
sou viúvo há dois anos” …

Seria bom mesmo 
que nós falásse-
mos, ou melhor 
escrevêssemos 
sobre as elei-

ções em Angola, essa Pátria do 
Doutor Agostinho Neto, pois no 
momento em que escrevo, JLo 
(José Lourenço), Presidente em 
exercício da República de pe-
tróleo e de diamantes e candi-
dato pelo MPLA, à sua própria 
sucessão, acabava de votar com 
uma cobertura sem preceden-
tes, quer da Imprensa angolana, 
quer da Imprensa estrangeira.

Nós, com o Pedro, esti-
vemos habitualmente na nos-
sa cavaqueira nesta Quarta-
-feira (18.8.22) no “Café 
das Acácias”, junto à Esco-
la Secundária Josina Ma-
chel, na Cidade de Maputo.

- “Parece que arrebentaste 
com a corda, oh Rodolfo!” – 
diz o Pedro.

-Mas porquê? – Interrogo de-
pois da sua provocação habitual.

- “Casaste com a Nina, 
a tua professora Ermelinda, 
que te diziam conforme ias-
-me confi denciando: “não case 
agora, qual é a tua pressa?...”

-Um velho amigo, dizia-
-me: “Oh Rodolfo, nós fomos 
abordados pelo nosso falecido 
pai, há mais de 15 anos, que nos 

reuniu a todos (fi lhos e fi lhas) 
que ele queria contrair matri-
mónio, após 2 anos do faleci-
mento da nossa querida mãe!”

-Depois, qual foi o teor da 
reunião? – questiona o Pedro 
tão curioso.

- “Pai, não dá para casar 
mais!” – era a nossa resposta 
em uníssono.

- “Mas o nosso pai, crente 
que era na Igreja NAZARE-
NO disse-nos: “Meus fi lhos, 
eu amei sempre a vossa mãe, 
mas ela esteve doente e to-
dos vós acompanharam e sur-
giu a tragédia: “morte”. Não 
tem como resolver a questão 
da morte quando chega, mes-
mo eu e vocês vão morrer, 
cada um tem o “seu dia” …

-Foi peremptório, o 
pai do meu amigo. Co-
meçaram a entreolhar-se!

- “Mas porquê o pai tem 
tanta pressa de se casar?... “ – 
questionaram.

- “Meus fi lhos, a vossa 
mãe, faleceu há dois anos, vão 
para cerca de dois anos…” – 
enfatizou.

- “Por isso, não vejo onde 
estão vosso problema, meus 
queridos fi lhos…” – insistia ele.

- “O pai não pode espe-
rar mais algum tempo?!...” 
– era a nossa opinião, pois 

nós não sentíamos, a solidão 
do nosso pai, pois cada um 
de nós estávamos casados e 
“no seu lar”, com seu fi lhos. 

-Quer dizer: “viviam 
à grande e à francesa, 
como se costuma dizer…”

- “Eu quero-vos explicar 
que a vossa mãe, minha que-
rida esposa, faleceu. Não fez 
viagem para Marracuene ou 
Manjacaze”, para voltar…” – 
explicou o pai didacticamente, 
com aqueles seus princípios re-
ligiosos lá dos NAZARENOS.

- “Ela morreu e não voltará 
mais!”

-E naquela sua calma eluci-
dou:

-“Se fosse uma viagem para 
Marracuene e Manjacaze e pu-
desse voltar, eu fi caria a aguar-
dar, mas quando se morre, não se 
volta jamais, fi quem a saber…” 
– foi contundente o “velhote”.

-Mas, oh Rodolfo, tu és 
viúvo há 5 anos, quando ex-
plicas isso a muitas pesso-
as, dizem logo: “5 anos?”

-O que leva muitos fi lhos 
e alguns familiares a con-
testar para que o pai (viúvo) 
ou mãe (viúva) não se case 
depois da morte, é a pregui-
ça dos fi lhos de trabalharem! 
– explico ao Pedro depois de 
tomarmos os nossos cafés.

- “Querem os bens, dos 
pais, sem saberem que os pais 
suaram às estopinhas para con-
seguiram o quem têm. Essa é a 
realidade dos factos…” – diz 
o Pedro a corroborar comigo.

-Muitos fi lhos andam na 
ramboia e não pensam no fu-
turo. Julgam que se os pais se 
casarem virão outros tomar 
conta das “coisas” da mãe ou 
do papá. Não querem saber de 
nada… Preguiça, sem Preguiça 

- “Vivem na ilusão, pois apa-
rentemente a “vida deles anda 
bem”, quando na prática não 
tem um rumo…” – dá achega o 
Pedro depois de pagar a conta.

-O meu amigo, diz que:
- “Oh Rodolfo, a verdade 

vem de cima: acredite, meu pai 
casou-se com a madrasta, fi ca-
ram felizes e infelizmente já não 
está entre nós…” – explica ele.

-Como este volte face da 
sua atitude?

- “Sabes, meu amigo, que 
a minha esposa faleceu há dois 
anos…” – diz constrangido e 
acrescentou.

- “Vemos que o nosso velho 
tinha inteiramente a sua razão!”

- “Eu com dois anos de 
viúvo, sinto o seguinte: quan-
do chega à noite os meus fi -
lhos entram nos seus quartos 
e eu “só, apenas só” no meu 

quarto. Posso revirar a “Bíblia 
Sagrada” e ver tantos versí-
culos, mas as noites de soli-
dão são demasiados longas…

- “Temos que passar a abor-
dar estes temas, porque não e 
só de politica que homem vive. 
A vida social se torna cada vez 
mais importante vir ao lume” …

-Mas, o meu amigo viúvo, 
que já me felicitou por estar 
casado desde 20 de Agosto de 
2022, com a Ermelinda Jor-
ge Jussai, a professora Nina 
Mangaze, como é conhecida 
na vida profi ssional enviou-
-me a mensagem: “força e ad-
miro a coragem, Rodolfo!...”

-O Pai do meu amigo, dis-
se-lhe como bom crente que 
era dos NAZARENOS, que: 
a Bíblia diz: “até que a morte 
nos separe!” - são ensinamen-
tos das Sagradas Escrituras 
que alguns, com interesses 
obscuros querem olvidar, mes-
mo professando a Fé Cristã…

N.A. – Decidimos trazer à 
lume estas“estórias verídicas” 
que apoquentam muitas famí-
lias, para que depois de lidos sir-
vam de lição para a Sociedade e 
também dirigentes moçambica-
nos, abordarem estes temas nos 
seus contactos com as Comu-
nidades e não só. Voltaremos 
a este assunto proximamente.

“Papá, viúvo”: quer casar 
mais para quê?...(1)

MaPuTaDasF R a N C i s C o  R o D o l F o
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É um facto, que 
o materialismo 
que dominou e 
ainda domina a 
vida de muitos 

de entre nós, desempenhou e 
desempenha um grande papel 
no desvio da Humanidade 
no que toca à sua relação 
para com o seu Criador. O 
efeito do materialismo foi tão 
pernicioso, que muita gente 
deixou de pensar no seu destino 
final e, consequentemente 
n o  s e u  f i m  i m i n e n t e .

A morte é um fenómeno 
assustador e horrendo, que 
afronta a todos os seres vivos. 
Ninguém pode resistir a 
esse fenómeno. Ainda que 
todos os cientistas do Mundo 
se juntem à volta de um 
moribundo nada podem fazer.

É uma ocorrência repetida, 
que  a taca  em todos  os 
momentos e em todas as idades, 
tanto a jovens como a velhos, 
a ricos e a pobres, a fortes e a 
fracos, a saudáveis e a doentes.

O fi m da vida é igual para 
todos, pois todos têm que 
morrer. Todavia, o destino 
depois da morte não é igual 
para todos, pois uns irão 
para o Paraíso enquanto 
outros irão para o Inferno.

Deus criou a vida e a morte 
para testar cada um de nós. Da 
agonia da morte, certamente 
existe uma grande lição a 
aprender. Esta constitui um 
grande aviso, e suficiente 
como um admoes tador.

A morte será para cada um 
de nós um acontecimento 

duro, um incidente horrífi co, 
comparando-se a uma chávena 
cheia de bebida amarga e sem 
sabor, que teremos que beber.

É uma ocorrência que acabará 
com a nossa ambição e cobiça, 
que cortará o conforto e trar-
nos-á todas as coisas odiosas. 
Desintegrará totalmente o nosso 
corpo. Portanto, o dia em que 
morrermos será um incidente 
tremendo e uma ocasião grave.

Contudo, a tendência é de 
nos esquecermos, ou fi ngirmos 
que nos esquecemos desse 
dia. Detestamos recordar e 
encontrar a morte, apesar de 
sabermos da sua infalibilidade 
e da impossibilidade de a evitar.

Quão estranho é vermos 
pessoas inteligentes a ver 
como a morte leva consigo 
gente da sua geração, seus 
vizinhos, seus amigos, etc., e 
mesmo assim vão continuando 
a viver confortavelmente, 
apesar de estarem a envelhecer 
de forma rápida e irreversível!

Quão estranho se torna 
um homem ver uma cobra 
a aproximar-se de si, mas 
mesmo assim não se sente 
assustado! Será que o velho 
não vê que a morte está 
gradualmente aproximando-se 
de si? Será que não vê que está 
gradualmente a enfraquecer? 
Não reparou ainda que o seu 
cabelo que outrora foi preto, 
já se tornou branco com o 
passar do tempo? Por que 
razão tenta fingir, pintando 
o seu cabelo, tudo para dar a 
entender que nada aconteceu 
e  que  cont inua  jovem?

Por mais que tentemos 
fugir da morte, por mais 
que evitemos falar dela, 
ela virá ao nosso encontro.

Portanto, o inteligente é 
aquele que se prepara de 
antemão para encará-la, a 
fi m de ir ao encontro do seu 
Criador em estado puro.

Por mais fortes que se 
sejamos, por muito poderosos 
que possamos ser, por muito 
abundante que seja a nossa 
riqueza, a morte dos outros 
torna aparente a iminência 
da nossa morte. A campa dos 
outros torna aparente a nossa 
campa, mesmo antes de a 
morte se aproximar de nós.

Diariamente ouve-se falar 
da morte de alguém, mas 
esquecemo-nos. Vemos gente 
a chorar devido à morte de 
algum ente-querido, mas 
não tomamos qualquer lição.

Chegamos a insurgir-nos 
contra alguém que ouse 
falar-nos da morte. Ficamos 
irascíveis quando a morte de 
alguém nos é anunciada, pois 
achamos que tal cria mal-estar. 
Porém, se não nos lembrarmos 
da morte, ela surpreender-nos-á 
enquanto estamos ocupados 
com outros assuntos, pois 
não há coisa mais certa que a 
morte, e todos os seres vivos 
terão que a saborear, porque 
Deus fê-la destino de todos os 
seus servos, e o fi m de todos.

Só nos lembramos da morte 
quando ela nos atinge e a afl ição 
nos chega, e quando a morte de 
alguém nos é anunciada. Mas 
mesmo assim pensamos tratar-

se do caminho dessa pessoa e 
não nosso. Por isso choramos a 
perda da pessoa que se apartou de 
nós, mas não nos apercebemos 
que o mesmo poderá vir a 
acontecer-nos logo a seguir.

Logo, não sejamos iguais 
àquele cujo mau legado 
é anunciado no dia em que 
morre, e cujas más acções 
serão expostas na balança 
no Dia da Ressurreição.

Quando nascemos estávamos 
a chorar, e os que estavam à 
nossa volta estavam a rir de 
satisfação. Devemos fazer com 
que o cenário seja o oposto 
no dia da nossa morte, isto é, 
sairmos a rir e em satisfação, e os 
que estão à nossa volta, a chorar.

Um dos momentos ímpares 
ocorre quando o moribundo se 
apercebe de repente, que está 
quase a morrer. Aí então ele 
fi ca muito preocupado e ansioso 
com a sua vida passada. Nesse 
momento ele deseja que lhe seja 
concedido mais tempo, para 
conseguir recuperar e fazer o 
que não fez durante a sua vida, 
e arrepender-se sinceramente, 
sendo já demasiado tarde.

Hoje  t ranspor tamos  o 
cadáver  daquele  que já 
morreu, mas amanhã seremos 
nós transportados das nossas 
casas para o cemitério. Hoje 
regressamos do cemitério para 
as nossas casas depois de termos 
sepultado alguém, mas amanhã 
seremos nós, transportados das 
nossas casas para o cemitério. 
Mesmo assim são poucos 
os que tiram lição disso!

Lembremo-nos da morte, 

ainda que tal crie desânimo 
em nós, ainda que dissipe 
os nossos sonhos, pois isso 
recordarmo-nos de um facto 
inequívoco como é a morte, e 
ajudar-nos-á a prepararmo-nos 
para encará-la. Tal levar-nos-á 
à prática de boas acções, bem 
como a evitar as más acções.

Recordar a morte é uma 
forma de implantar as sementes 
da sinceridade dentro de nós 
com boas acções, como sendo 
fruto disso. E isso acabará 
com a ganância sem fi m das 
nossas riquezas, do ouro, das 
mobílias, das camas e das casas.

É bom que comecemos a nos 
preparar para essa viagem longa, 
em que estaremos sozinhos nas 
nossas campas, e onde ninguém, 
nem os nossos mais queridos 
nos poderão fazer companhia.

Portanto, esses a quem Deus 
prolongou as suas vidas até 
verem os seus cabelos e barbas 
a fi carem brancos, devem estar 
gratos ao Criador. Devem 
praticar boas acções, pois 
muitos dos que pertenceram às 
nossas gerações já morreram 
há bastante tempo, tendo sido 
depositados nas suas campas, 
enquanto a nós, Deus ainda nos 
concedeu mais algum tempo.

Depois desta vida, a campa 
será a nossa segunda residência. 
Temos que nos preocupar com 
essa nossa próxima residência, 
pois o que nos separa da morte 
e dessa última morada, é 
apenas a seguinte frase dita 
por alguém que transmitirá 
a notícia aos sobrevivos: 
“fulano já  nos deixou”.   

 A Morte 
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É este o ca-
minho que 
atraiu e 
impressio-
nou a al-

guns e, estes, o escolheram, 
e agora fazem uma mobili-
zação sem quartel para que 
todos o sigamos; mas o ca-
minho é mais dos outros e 
não legitimamente nosso. 
No debate didáctico-pe-
dagógico há convicção de 
que o aprendente, apesar 
de não ser uma tábua rasa, 
pode aprender tudo, basta 
que seja exposto em uma 
situação de aprendizagem. 
Mas é entendimento deste 
ramo de conhecimento que 
os saberes devem ser trata-
dos de tal forma que não 
criem bloqueios nem outro 
tipo de embaraços no pro-
cesso de aprendizagem.

Recuperando os exem-
plos apresentados no texto 
anterior, num contexto de 
racionalidade, coerência e 
bom senso com a história 
do nosso processo civili-
zacional, fi ca claro que o 
caminho que escolhemos 
apresenta-se labiríntico 
e até aborrecido. Passam 
mais de três décadas a dis-
cutir-se, a criar-se fi ssuras 
entre pessoas e entidades e 
até afl orarem-se sentimen-
tos de repulsa e divisão 
entre grupos interessados 
na matéria da escrita. Mas 
uma das razões de tudo 
isso é este facto e, se ca-
lhar a mais forte, de termos 
optado por seguir aqueles 
que têm uma base ortográ-
fi ca duma língua diferente 
da nossa, isto é, a nossa 
ortografi a, das nossas lín-

guas Bantu, devia ter tido 
sua base na do Português, 
a nossa língua de coloni-
zação, ofi cial e de unidade. 

Vamos apreciar mais 
estes exemplos, de símbo-
los que geram confusão, 
o D e o DH implovisa e 
Oclusiva respectivamante. 
Qualquer conhecedor do 
Português não teria moti-
vos para duvidar ler o /D/, 
que em Bantu se chama 
Implosivo, mas, claro, fi -
caria gago para ler aquilo 
que é Oclusivo em Bantu 
e em Português não existe. 
Situação quase semelhante 
ocorre com o símbolo re-
presentativo do som Nasal 
Palatal sonoro, também 
existente em Português, o 
/NY/ no Bantu e /NH/ em 
Português; podia-se per-
guntar, por que motivo não 

se manteve /NH/ no nosso 
Bantu? Haverá algum pro-
blema? De que natureza? 
É que as pessoas insistem 
escrever e ler /NH/ do que 
/NY/. É como a situação 
do /D/ e /DH/ as pessoas 
tendem a fazer uma escrita 
e leitura contrárias às pre-
tensões Bantu, vejamos as 
palavras Duku e Dhuku. 
Se perguntássemos a um 
tsonga (matswa, Xangane 
ou rhonga) qualquer, sem 
compromissos com as ideo-
logias deste ou daquele nes-
te campo, certamente iden-
tifi car-se-ia com a primeira 
palavra para referir-se a pa-
lavra Lenço em Português, 
e nunca à segunda, que é 
correcta conforme a nossa 
escrita Bantu, em adopção.

Estes são questões que 
não deviam ser matéria de 

maiores debates, pois a nos-
sa circunstância histórico-
-natural assim determinou, 
foram séculos de convi-
vência com os portugueses, 
falando e escrevendo a sua 
língua, mas, chegada a faze 
de querer adoptar escri-
ta para as nossas línguas 
particulares, abandonamos 
o quadro ortográfi co que 
nos é comum e trazemos 
um outro, bem estranho. 
Naturalmente que a nossa 
escrita Bantu não estaria 
repleto de apenas carac-
teres do Português, preci-
saríamos, obviamente, de 
emprestar outros, noutras 
línguas, para preencher 
aquelas lacunas especí-
fi cas, de sons inexisten-
tes no Português, que são 
muitos, como poderemos 
ver nos próximos artigos. 

Os Bantu: Línguas e outros 
problemas dos Bantu (3)

RaNDulaNi

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Douglas MaDjila

  

Editorial
Uma história que 

vem de Angola!

Os angolanos estão em festa. Cá em casa dão-se os pri-
meiros passos apessar desta nossa pobre CNE bufar a 
bom som e tom que não tem dinheiro para a realização 
de eleições. Ora bolas! Como dizíamos, na terra dos 
Kambas, desde ontem que a boa nova chegou. Termina-

ram os ventos da campanha eleitoral batendo em todas as direcções. 
Os partidos políticos angolanos concorrentes ao sufrágio de Outubro 
tiveram oficialmente espaço aberto para dizerem das suas promessas, 
num cenário em que o povo foi todo ouvidos. A festa da campanha 
terminou. E teve todos os argumentos para que fosse uma boa festa, 
a permeio de alguns desaguisados com maior relevância a disputa 
dos restos mortais de Zé Dú. A campanha ora terminada e iniciado 
o processo de votação serve com um momento em que cada coração 
vai receber, à quente, os anseios da sua formação política. E, quando 
assim é, nada mais há a dizer, senão que sejam abertas alas para que o 
festim respire, já que foram recarregadas as baterias na pré-campanha.

Quarta-feira foi o início da votação com todo o estrondo previsí-
vel. Na campanha do país amigo assistimos ao desdobramento dos 
partidos, num cenário político em que as diversas forças políticas 
angolanas procuraram demonstrar, por via de actos de massa e outros, 
que se encontram em melhores condições para constituírem o poder.

Angola esteve engalanado de vários e diferentes motivos, propaganda, 
bandeiras, cartazes e dísticos, para uma corrida cuja meta é a conquista 
dos votos. Os diferentes candidatos fizeram valer as suas ideias, mas 
o mais importante foi notar o sentido de Estado, porque acreditamos 
que todos os candidatos têm condições para assumir o poder, uma vez 
reconhecidas as suas responsabilidades. Invejamos a urbanidade, o 
civismo, a harmonia e a convivência durante os dias de campanha ango-
lana, e porque, se aproxima a nossa vez cabe a todos os moçambicanos 
assumir esta atitude, porque verdade seja dita, o país vai assumir, outra 
vez, uma das mais brilhantes festas do processo eleitoral, numa estra-
tégia maquiavélica do vale tudo para atingir os fins. Se estivéssemos 
num campo de futebol, diríamos que a bola está do lado dos partidos 
políticos caducos e dos novos, alguns dos quais com nomes capazes 
de assustar o próprio diabo, que vão ensaiar as técnicas e tácticas 
capazes de ajudar a meter o golo na baliza, ou seja, o dia da votação.

Como moçambicanos que somos, e porque saímos de uma lufada de ar 
fresco incarnada no acordo de paz, queremos,  desde já, desejar que a nos-
sa campanha venha decorrer sob o signo da concórdia, sem ódios de or-
dem alguma. Uma vez mais, vamos ouvir promessas mirabolantes, outras 
verdadeiras fantasias, sem fundamento na realidade.Pede-se, assim, mais 
bom senso às falas dos candidatos. Caso contrário, eles mesmos serão as 
próximas vítimas daquilo que hoje, com veemência, criticam. O aviso 
foi dado. Abram alas. Angola foi um exemplo vivo. Ciúmes pois claro!  

Douglas MaDjila

Porque pensar não é tarefa fácil, pedimos antes 
de mais desculpas caso o título deste texto 
lembre ao leitor, escritos de outras autorias. 
Somos confrontados com situações que nos são 
difíceis de entender tanto quanto impossíveis 

de ignora-las, e na dificuldade de expô-las, acabamos re-
correndo sempre à dizeres que nos são familiares pois, nos 
garantem também que não estaremos a expressar absurdos. 

Somos protagonistas de uma vida tão nefasta que nos basta a 
saúde, não. Na verdade desta fatídica existência a que estamos 
sujeitos, desejar saúde nos dias de hoje é um mimo, isso foi 
se calhar antes de dois mil dezassete, antes dos ataques lá 
do norte pois agora, saudáveis ou não, tudo que queremos é 
acordar e poder ter a certeza de que ainda respiramos, não 
importam as condições em que se dá tal respiração, confor-
mamo-nos vivendo somente dos últimos suspiros de George 
Floyd, o segredo é não morrer porque caso aconteça, nada 
acontecerá, não haverá movimento mundial nenhum para 
promover um “vidas negras importam” por variadíssimas ra-
zões, com destaque para verdadeira negritude, o africanismo. 

Uma outra razão que de maneira alguma despertaria tal 
movimento é a nacionalidade, aliás, a chuva de mortes que 
escorre naquela província aliada a apatia de quem é por direito 
responsável por qualquer reacção que evite tanta morte, são 
a triste prova de que vidas negras ou talvez moçambicanas, 
não importam. Se não importam mesmo para os moçam-
bicanos porque importariam aos demais, seria até injusto. 

É essa apatia que nos deixa pasmos, assombrados e muito 
mais do que isso, arrependidos em relação a relação que de-
cidimos estabelecer com indivíduos que sequer tem coração 
para tal relação. Talvez confiássemos na existência de um 
pensamento capaz por parte dessa gente, a existir, talvez 
não tenhamos sido também tão estultos! Porém, as últimas 
declarações do major general ministro da defesa revelam 
badalada estultice, a deles tanto quanto a nossa, ou melhor, as 
inquietações do major Chume, revelaram o quão abandonado 
está esse povo relativamente a segurança. Esperávamos que 
desta conferência saíssem algumas respostas para situação 
da insurgência no norte e o que se assistiu foi um ministro da 
defesa mais desinformado que qualquer um, um ministro com 
tantas questões para um povo que de si espera alguma solução.

Excelência, nós estamos muito mais inquietos, temos muito 
mais do que as tuas três questões e vivemos na ânsia de que 
nos responderás, não estamos em momento algum a espera 
de ouvir perguntas vindas de si, o guardião da segurança, 
não e não, não faz sentido nenhum que organizes uma confe-
rência sobre segurança e o conteúdo de sua intervenção seja 
umas perguntas banais, que nem o seu elenco foi capaz de 
responde-las, demita-se senhor ministro, a situação está de-
masiado grave para te portares tal um aluno em aulas quando 
a sua posição é de professor. Não podes, não deves, desista!    

Quarta questão: Que 
resposta se dá à um 

ministro que pergunta 
o que devia responder?
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Deve se observar que esta nova situação geopolítica apa-
nhou tudo e todos (países, estados, governos, organizações, 
pessoas singulares, etc.) de surpresa, menos, provavelmente, 
os dois líderes mundiais: os EUA e a Rússia e que esta nova 
ordem bipolar, a acontecer tal como se augura nesta hipó-
tese, vai alterar todos os planos internacionais, regionais e 
nacionais, institucionais, pessoais. Tudo pode ficar baralhado 
e se iniciar uma aprendizagem e adaptação longa e difícil e 
prejudicial de ser. 

Sendo válidas as hi-
póteses de que os 
dois mundos vão 
pretender-se des-
truir, eternamente, e 

que um terceiro mundo/bloco não-
-alinhado, não tem espaço para se 
firmar, pode se prever a sorte dos 
“pequenos” países, em particular 
os africanos, como Moçambique, 
Angola e África do Sul, em que já 
se notam alguns sinais da vontade 
dos dois mundos os coaptar e de 
alinhamento por parte destes países. 

Qualquer dominação ou con-
quista, para usar o termo amoro-
so, tem as suas fases. A primeira 
é de sedução ou namoro, sendo 
isto o que se está a verificar neste 
momento. Nesta fase inicial, de 
construção deste novo paradigma 
geopolítico bipolar, cada parte usa 
a sedução como estratégia para ga-
nhar os países “pequenos”. Os con-
quistadores usam uma linguagem 
sedutora, pacífica, doce, amorosa 
e de muitas e grandes promessas 
e até oferecem presentes. A África 
já recebeu personalidades esta-
tais mais destacadas de cada parte 
nos últimos meses e semanas. O 
presidente francês, o ministro dos 
negócios estrangeiros russo, a em-
baixadora dos EUA na ONU, o se-
cretário de estado norte-americano 
são algumas destas altas individua-
lidades europeias e americanas que, 
apressadamente, pisaram o solo 
africano para seduzir os africanos. 

Cada personalidade afirmou, 
publicamente, a liberdade dos paí-
ses africanos de escolher com quem 
queiram se relacionar, o que soa 
agradavelmente aos ouvidos dos 
africanos como se os gigantes esti-
vessem a dizer a verdade e seduzi-
-los.A Rússia oferece, aos africanos, 
os 2 produtos fundamentais em fal-
ta por causa da guerra que ela mes-
mo começou: o combustível (bara-
to) e o trigo a preços baratos como 
quem diz, se não me escolherem e 
escolherem o outro, vão morrer de 
fome. Mas tem que comprar em 
rubros, uma moeda de que poucos 
já viram. Esta condição sinaliza a 
vontade construção deste novo blo-
co oposto ao dólar e euro. Os EUA 
e outros países ocidentais, que são 
o suporte financeiro e económico 

do continente, onde o dólar e o euro 
são as moedas fundamentais de so-
brevivência, garantem a liberdade. 

Mas tudo isto é um namoro e 
o namoro tem um prazo, determi-
nado pela menina que está sendo 
namorada quando recusa o namoro 
de um e escolhe o outro, deixando 
aquele zangado. Também, pode 
terminar por iniciativa do rapaz que 
deixa de usar a estratégia de sedu-
ção e passa a assediar, prometendo 
ganhos em detrimento do outro, 
assim como pode usar a chantagem 
ou a violênciae a menina, que tam-
bém tem os seus interesses, tem de 
escolher um deles, às vezes, mesmo 
a quem não ama, mas o faz por so-
brevivência. Referimos, antes, que, 
com a derrota do bloco comunista, 
muitos partidos que seguiam os 
ditames deste bloco tiveram que, 
provavelmente, contra a sua von-
tade, adoptar os valores do mundo 
ocidental que passavam pela adop-
ção do mercado livre (capitalismo), 
respeito aos direitos e liberdades 
humanos e individuais, eleições 
multipartidárias, receber dinhei-
ros e orientações das instituições 
de BrettonWoods (FMI e o Banco 
Mundial), contra a sua vontade, 
mas para garantir a sua seguran-
ça, isto é, a manutenção no poder. 

Como já anotámos, e espera-
mos, sinceramente, que estejamos 

enganados, neste novo ambiente 
bipolar, não existe condições para 
a neutralidade dos “pequenos” e 
nem do aparecimento dum terceiro 
bloco que seja uma alternativa dos 
dois. Assim, os dois blocos bipo-
lares exigirão incessante e forço-
samente o alinhamento dos outros 
e estes podem não ter outra saída 
senão alinhar, o que pode passar 
por digladiação entre os partidos ou 
movimentos internos/nacionais por 

quaisquer formas incluindo de vio-
lência, como foi no passado, com o 
apoio das superpotências em litígio. 
Servindo-se de todos os seus dados 
como a sedução, a chantagem, a 
violência, etc., cada bloco dos dois 
pode se servir do passado para re-
cuperar os seus espaços. Nos países 
cujos governos são partidos que fo-
ram movimentos que se libertaram 
do colonialismo ou de certas forcas 
dominantes, como o apartheid, por 
via armada apoiada pela Rússia/
URSS, e que depois da libertação, 
se tornaram marxistas-leninistas, 
é lógico e mais provável que estes 
partidos governantes façam alinhar 
os seus países com a mãeRússia, 
por varias razões, sendo, entre 
elas, o facto de, nessa altura, entre 
eles se tenha estabelecido uma re-
lação muito profunda e se tenham 
construído teias emaranhadas de 
relações de interdependência in-
quebrantáveis mesmo, ao ponto de, 
não querendo, não ser possível por 
impotência, chantagem, segurança, 
etc. Neste sentido, provavelmente, 
a Rússia possui mecanismos pro-
fundos de manter esses partidos e 
muitos dos seus dirigentes sob a sua 
alçada, exercendo todo o tipo de 
poder incluindo o de lhes assegurar 
a manutenção do poder governa-
tivo, a defesa e segurança. Neste 
ambiente, estes partidos e membros 
podem não ter outra alternativa se-

não alinhar com esta potência. Es-
tes são os casos, por exemplo, na 
África Austral, de Moçambique, 
Angola, África do Sul, governa-
dos por partidos Frelimo, MPLA e 
ANC, cujas lutas de libertação fo-
ram suportadas pela Rússia/URSS. 

Alguns destes países já deram 
sinais deste alinhamento. Da Áfri-
ca do Sul, o semanário Savana 
(13/8/2022), intitula um seu artigo 
por estas palavras directas da mi-

nistra sul-africana de relações in-
ternacionais e cooperação, Naledi 
Pandor, sobre a posição dos EUA 
a África: “Infeliz, decepcionante e 
ofensiva”, em que, ainda de acordo 
com o mesmo artigo deste jornal, 
esta dirigente africana qualifica as 
“medidas anti-Rússia sugeridas 
pelo Congresso dos Estados Uni-
dos da América em Junho passado 
que, na essência, procuram san-
cionar governos africanos que, na 
óptica de Washington, estejam a 
contribuir e a apoiar a influência 
do regime de Vladimir Putin no 
continente africano”. Estas palavras 
foram ditas depois da recente visita 
de Anthony J. Blinken, secretário 
de estado do Departamento de Re-
lações Internacionais e Cooperação 
dos Estados Unidos da América a 
este país africano. O mesmo artigo, 
citando ainda a ministra sul-afri-
cana observa queesta entende que 
“não faz qualquer sentido … (que a 
América) imponha políticas suges-
tivas de que as nações devem esco-
lher entre América e Rússia”. Mais 
adiante, o artigo cita que “a África 
do Sul considera que a sugestão le-
gislativa dos Estados Unidos sobre 
as relações África-Rússia pode ser 
comparada à intimidação paterna-
lista”. Estas posições apontam, em 
confirmação, a duas conclusões: 1. 
Que os EUA, o líder do bloco oci-
dental está forcando o alinhamento 

com eles, não permitindo que este 
país, a África do Sul, decida por si, 
pese embora as boas e doces pala-
vras diplomáticas pronunciadas por 
aquele dirigente americano de que 
“Os Estados Unidos não ditarão as 
escolhas de África e mais ninguém 
deveria fazê-lo”. Este outro que não 
deve ditar é, claro, a Rússia. Há per-
cepção, entre os dois de que cada 
um o faz e não pode, cada um de-
les, deixar de o fazer. 2. A África do 
Sul, ao declarar abertamente o seu 
desacordo e condenação aos EUA, 
sugere, já, o seu alinhamento com 
a Rússia. Esta, enquanto integrante 
e líder da URSS, éque apoiou mi-
litarmente (treinamento e logística) 
o ANC durante a luta armada con-
tra o apartheid. Sobre esta acção 
diplomática das grandes potências 
bipolares em África, a VOA refere 
que “os analistas políticos dizem 
que África tornou-se novamente 
um campo de batalha de influên-
cia e ideologia décadas após o fim 
da Guerra Fria” pelos dois blocos. 

Em Moçambique, a FRELIMO 
foi apoiada também militarmen-
te (treinamento e logística) pela 
Rússia/URSS na luta de liberta-
ção nacional pela independência 
e, após a independência, alinhou, 
ideológica e politicamente com o 
bloco comunista, tornando-se num 
partido marxista-leninista. O par-
tido Frelimo dirige o país desde 
a independência nacional, há 42 
anos tendo adoptado o multiparti-
darismo e outros valores ocidentes 
desde 1992, com a derrocada do 
bloco comunista (URSS) em 1991. 

Muito, recentemente, constitu-
íram motivo de debates a recente 
declaração pública do presidente 
da república, Filipe Nyusi, sobre 
o terrorismo em Cabo Delgado, 
ao afirmar, sobre os financiado-
res externos do mesmo, ser (o 
terrorismo)“uma nova forma de 
colonialismo. Felizmente, içamos a 
bandeira, temos a nossa soberania, 
mas eles querem ganhar dinheiro 
criando desordem … com o objec-
tivo de recolonizar África e de pi-
lhar os recursos em Moçambique. 
Usam dinheiro para manipular a 
consciência dos jovens para aderir 
à desordem e perpetuar actos con-
tra a sua própria pátria, contra as 
suas próprias comunidades e nunca 
contra as nações de quem financia”. 
Destas palavras, ditas no ambiente 
desta nova bipolarização, em que 
cada potência exige o alinhamento 
dos países, podem se fazer as se-
guintes inferências: 1. Pela primeira 
vez, o presidente usa o termo “reco-
lonizar”, que recorda os tempos do 
“Abaixo o colonialismo e o neoco-
lonialismo”, quando a Frelimo era 
alinhado do bloco soviético e, com 
o “Abaixo” se gritavam também 
“ A b a i x o 

Com esta nova bipolaridade mundial será 
voltaremos aos tempos da guerra fria? (2)

alberto lote tcheco

Continua pág. 19 
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

NOTA INTRODUTÓRIA.

Economia Global
O presente documento pretende dar informação detalhada sobre a solvabilidade e gestão de risco, e complementar ao anexo 
às demonstrações financeiras anuais, sobre as posições e a actividade do BNI – Banco Nacional de Investimento, S.A (adiante 
igualmente designada por “BNI” ou “Banco”). 

O Relatório “Disciplina de Mercado” segue a estrutura dos requisitos mínimos de divulgação definidos no Anexo I do Aviso 
n.º 16/GBM/2017, de 30 de Junho, do Banco de Moçambique, e enquadra-se no âmbito dos requisitos de prestação de  
informação previstos no Pilar III do Acordo de Basileia II, relativamente à informação sobre a gestão dos riscos e a adequação 
do capital, nomeadamente no que se refere à disponibilização de informação detalhada do capital, da solvabilidade e dos 
riscos assumidos e respectivos processos de controlo e de gestão, pelo que os dados reportados têm subjacente uma óptica 
predominantemente prudencial.

Os valores apresentados, se nada estiver referido em contrário, estão em milhares de meticais e reflectem a posição do Banco 
a 31 de Dezembro de 2021.

No site oficial do Banco (www.bni.co.mz) é apresentada a informação adicional de interesse público sobre a actividade  
desenvolvida, bem como um conjunto de indicadores relevantes do BNI.

1.Declaração de Responsabilidade do Conselho de Administração

Inserido no âmbito da revisão das regras de supervisão prudencial aplicáveis às Instituições Financeiras (Basileia II), o Banco 
de Moçambique determinou, através do Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho, que aquelas instituições procedessem à  
divulgação de um conjunto de informação mais detalhada sobre a sua solvabilidade, que contemplasse os riscos incorridos 
pelas instituições, bem como os processos e sistemas de avaliação e de gestão dos mesmos (Pilar III).

Assim, vem o Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO declarar e certificar que, em cumprimento 
e para efeitos presentes no Artigo 8 do Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho:
• No presente documento “Disciplina de Mercado”, elaborado com referência a 31 de Dezembro de 2021, foram  

diligenciados e desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários à divulgação pública da informação. Mais 
certifica que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada neste documento é verdadeira, fidedigna 
e de qualidade;

• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do período 
subsequente àquele a que o presente documento se refere.

O Banco Nacional de Investimento (BNI) conseguiu contornar o ano de 2021 com um lucro líquido de 115.7 milhões meticais, o 
rácio de liquidez foi de 40.02%, sendo ainda de destacar o acréscimo do rácio de crédito em incumprimento (NPL) para 6.83%.

Maputo, Julho de 2022
O Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimento, S. A

Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco

1.1. Identificação do Banco Nacional de Investimento, S.A
O presente documento é referente ao relatório “Disciplina de Mercado” do Banco Nacional de Investimento, S.A. que é uma 
sociedade anónima de direito moçambicano, matriculada na Conservatória do Registo das Entidades Legais em Maputo sob o 
número 100170094, com sede na Avenida Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, em Maputo, com o capital social de 2.240.000.000,00 
MT, registada na folha um do livro de registo especial de instituições de crédito do Cartório Notarial Privativo do Banco de 
Moçambique, datado de 11 de Março de 2011.

A 31 de Dezembro de 2021, o BNI detinha uma participação na Sociedade Interbancária Moçambicana (SIMO) de 0,5%, por  
motivos regulamentares, e uma participação financeira não qualificada no capital social do Eastern and Southern African 
Trade and Development Bank (TDB) no valor de USD 5.513.715.00, representativo de 888 acções de classe B, equivalente a 
uma quota de participação de 0,5% à data de subscrição.
As participações do BNI estão registadas no balanço como Investimentos em Títulos.

1.2. Objectivos e Políticas em Matéria de Gestão de Riscos
A gestão do risco constitui para o BNI uma actividade de elevada importância, para a qual se encontram definidos princípios 
orientadores, uma estrutura organizativa e sistema de avaliação e monitorização do risco. O perfil do risco do Banco é  
prudente, quer pelas características do modelo de governance da instituição e dimensão, quer pela própria exigência  
regulamentar da supervisão. A política de gestão de riscos do Banco procura manter uma relação adequada entre os capitais 
próprios e a actividade desenvolvida. Neste âmbito, o acompanhamento e controlo dos riscos assumem especial relevância.

1.3. Órgãos de Estrutura Intervenientes
O Conselho de Administração (CA) e a Comissão Executiva (CE), enquanto órgãos de governo do BNI, compreendem o risco da 
actividade e o grau de tolerância ao risco que o Banco deve assumir bem como a necessidade de estabelecer uma moldura e 
mecanismos de controlo robustos com vista à sua efectiva gestão agregada, atenta a natureza transversal ao negócio bancário 
desses riscos.

Com esse objectivo, e no exercício das suas competências próprias, a Comissão Executiva implementou, sob a sua  
supervisão, estruturas, controlos e processos com vista a assegurar e monitorar, numa perspectiva de gestão corrente e de 
gestão estratégica, o risco de actividade bancária.

A gestão dos riscos materialmente relevantes a que o Banco está exposto é assegurada pelo Conselho de Administração,  
Comissão Executiva, Gabinete de Gestão de Risco, Gabinete de Controlo Interno e Compliance, Gabinete de Auditoria 
Interna, a Direcção Financeira e de Planeamento, e em conjunto com o Comité de Activos e Passivos. Cada uma dessas áreas 
dispõe de uma estrutura organizativa própria que atende à natureza, dimensão e complexidade das actividades desenvolvidas 
e que desempenha as suas competências de forma objectiva e independente relativamente às restantes áreas funcionais.

Figura 1: Modelo de Gestão de Riscos

O BNI tem vindo a desenvolver uma estrutura de gestão e acompanhamento dos diferentes riscos, procurando dotar as  
estruturas orgânicas de meios técnicos e humanos que se revelam ajustados aos diferentes tipos de risco incorridos na sua  
actividade. Cada uma das áreas dispõe de uma estrutura organizativa própria que atende à natureza, dimensão e  
complexidade das actividades desenvolvidas, procurando-se que o grau de sofisticação dos sistemas de gestão dos diferentes 
tipos de risco seja proporcional e adequado ao respectivo nível de exposição e grau de tolerância.

No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração do BNI e o órgão responsável pela definição da política de risco 
incluindo-se, neste âmbito, a aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que deverão ser seguidos na gestão do 
mesmo, assim como as linhas de orientação que deverão ditar a alocação do capital económico às linhas de negócio, cabendo 
à Comissão Executiva a responsabilidade pela condução dessa política e pela decisão executiva relativa às medidas e acções 
do âmbito da gestão de risco.

Comissão de Controlo Interno, Compliance e Auditoria tem como missão principal apoiar o Conselho de Administração no 
cumprimento das suas responsabilidades de supervisão da actividade, incluindo a qualidade de informação contabilística e 
reporte financeiro, e dos sistemas de controlo interno, e compete-lhe:
• Definir os sistemas de controlo interno e de auditoria das actividades e das informações contabilísticas, financeiras,  

operacionais e de gestão do Banco;
• Fomentar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis ao Banco;
• Coordenar e acompanhar a equipa permanente de auditoria interna e externa do Banco;
• Fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo interno e da gestão de riscos.

Gabinete de Gestão de Risco é um órgão orientado para a protecção do capital da Instituição, no que se refere a risco de 
crédito, de mercado e operacional, e para o acompanhamento e controlo das operações de financiamento.
O Gabinete Controlo Interno e Compliance é um órgão orientado para assegurar a gestão do risco de compliance e garantir 
a execução dos procedimentos internos em matéria de prevenção do crime de branqueamento de capitais, do financiamento 
do terrorismo e do abuso de mercado e a gestão do sistema de controlo interno do Banco.
Gabinete de Auditoria Interna é um órgão do primeiro nível orientado para verificar o cumprimento das normas legais e  
regulamentares aplicáveis ao Banco, a eficácia e a gestão dos sistemas e metodologias de gestão dos riscos e a adequação dos 
procedimentos de controlo de maior relevância.
O Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO) é responsável por apreciar e/ou decidir propostas relativas à implemen-
tação da estratégia de negócio e de gestão de riscos. 

2. GESTÃO DE RISCOS NO BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO

2.1.Princípios de Gestão de Risco
O BNI está sujeito a riscos de diversa natureza relacionados com o desenvolvimento da sua actividade.
A gestão de riscos no BNI obedece a princípios, metodologias e procedimentos de controlo e reporte definidos, atendendo aos 
riscos específicos de cada negócio. A política de gestão de riscos do BNI visa a identificação, avaliação, acompanhamento e 
controlo de todos os riscos materiais a que a instituição se encontra exposta, tanto por via interna como externa, por forma 
a assegurar que os mesmos se mantêm em níveis compatíveis com a tolerância ao risco pré-definida pelo órgão de administração.
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos, salientando-se 
os riscos de crédito, de mercado, operacional, de liquidez, de compliance e de reputação, de estratégia e de tecnologias de 
informação, que são intrínsecos à actividade do BNI e que se apresenta seguidamente:

Risco de Crédito
O risco de crédito consiste na 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, incluindo possíveis  
restrições à transferência de pagamentos a partir do exterior. O risco de crédito existe, principalmente, nas exposições em 
crédito, linhas de crédito, garantias e derivados. (Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro).

O BNI adopta o Método Padrão Simplificado para o apuramento da base de cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios 
para a cobertura do risco de crédito, nos termos do Aviso nº 03/GBM/2012, de 13 de Dezembro e Aviso nº 11/GBM/2013, de 
31 de Dezembro, ambos do Banco de Moçambique.
Para as posições em risco sobre administrações centrais de países e seus respectivos bancos centrais, a avaliação baseia-se de 
acordo com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit Agencies).

O risco de crédito é medido em termos de rating das instituições ou entidades emitentes de dívidas, parceiros,  
correspondentes assim como das praças onde são aplicados os activos no caso de administrações centrais de países sem  
classificação pela ECA. Os ratings a considerar para os efeitos referidos, são os emitidos pelas agências de notação externa de 
crédito (ECAI – External Credit Assessement Instituitions, a Standard & Poor, a Moods e a Fitch Ratings).
O BNI adopta uma política de monitorização contínua dos seus processos de gestão de risco de crédito, promovendo  
alterações e melhorias sempre que consideradas necessárias, visando uma maior consistência e eficácia desses processos.

A função de gestão de risco de crédito é da responsabilidade do Gabinete de Gestão de Risco, cuja actividade se rege pelos 
princípios e regras de concessão e acompanhamento dos créditos definidos na Política de Crédito.
A gestão de risco de crédito no BNI assenta no acompanhamento sistemático da carteira de crédito, onde se avalia  
continuamente, se os factores de risco se mantêm consistentes com a estratégia definida.

Para além do acompanhamento regular da carteira de crédito pela área de crédito, o Gabinete de Gestão de Risco  
implementou um sistema de monitorização mensal, que consiste na elaboração de um Relatório de Crédito em Situação  
Irregular, onde se destaca os principais créditos com indícios de incumprimento (crédito em situação irregular há menos de 
90 dias) e com incumprimento (crédito em situação irregular há mais de 90 dias).
Para o cumprimento do Aviso nº 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro e das IFRS relativamente ao cálculo das Provisões  
Regulamentares Mínimas e Imparidades de Crédito respectivamente, reforçou-se o acompanhamento das reestruturações de 
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crédito por dificuldades financeiras dos mutuários, identificando-se os clientes com crédito reestruturado, mitigando por esta 
via, o risco de concessão de crédito a clientes de alto risco.

Sistema Interno de Notação de Risco
O Banco ainda não possui um modelo interno de notação de risco (rating). A análise de crédito é feita a partir dos elementos 
financeiros históricos e previsionais do Cliente para aferir a sua capacidade de endividamento e previsional de reembolso do 
crédito, consubstanciada por elementos quantitativos sobre o negócio, robustez e liquidez das garantias oferecidas.

Estratégia para a Redução do Risco de Crédito
O BNI para se precaver de eventuais incumprimentos dos contratos estabelecidos, procura mitigar o risco de crédito, ex-ante 
através da análise da capacidade de reembolso e da exigência de colaterais aquando da sua concessão e ex-post através de 
um sistema manual de alerta e acompanhamento.

Risco de Mercado
O risco de mercado é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,  
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  
nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias”.
Em relação ao risco de mercado, o Banco se encontra exposto ao risco de taxa de câmbio e ao risco da taxa de juro.

a) Risco de Taxa de Câmbio
O risco de taxa de câmbio é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
devido a movimentos adversos nas taxas de câmbio de elementos de carteira bancária, provocados por alterações nas taxas 
de câmbio utilizadas na conversão para a moeda funcional ou pela alteração da posição competitiva da instituição devido a 
variações significativas das taxas de câmbio”.

b) Risco da Taxa de Juro
O Risco da Taxa de Juro é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,  
devido a movimentos adversos nas taxas de juro de elementos da carteira bancária, por via de desfasamentos de  
maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas recebidas e pagas 
nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos 
extrapatrimoniais”.

Estratégia e Processos de Gestão de Risco de Mercado
O Banco identifica, avalia, gere, monitora e comunica o risco de mercado que resulta dos movimentos de taxas de câmbio 
e de juro e os factores que o influenciam. É da responsabilidade da Sala de Mercados manter as posições cambiais do Banco 
dentro dos limites estabelecidos para as mesmas.
O Banco de Moçambique estabelece limites ao mercado relativamente ao grau de exposição por moeda e, em agregado, para 
posições curtas de 10% dos fundos próprios por moeda e 20% para todas as moedas monitorizadas diariamente.

O BNI monitora regularmente o risco estrutural de taxa de juro com base em análises de sensibilidade da margem financeira 
e dos Fundos Próprios Prudenciais face à variações das curvas de taxas de juro. Esta avaliação é efectuada com base na 
técnica de gap analysis, segundo a qual todos os activos e passivos sensíveis à taxa de juro e não associáveis às carteiras de 
negociação são distribuídos de acordo com as suas maturidades ou datas de repricing residuais.

Estrutura e Organização da Função de Gestão de Risco
A Unidade da Sala de Mercados é que tem a função primária de execução do controlo de risco de mercado que reporta ao 
Gabinete de Gestão de Risco para efeitos de controlo diário da posição cambial do Banco. A um nível estrutural, a gestão do 
risco de mercado é tratada no âmbito do ALCO. Neste âmbito, o acompanhamento do risco de mercado inclui a sua evolução, 
a análise de gaps de repricing acumulados e a análise de spreads, a análise de evolução das taxas de câmbio, a análise dos 
activos e passivos por moeda, entre outros aspectos.

Âmbito e Natureza dos Relatórios do Risco
Diariamente, o Banco calcula e reporta a sua posição cambial, de acordo com o Aviso 15/GBM/2013, . Mensalmente, são 
calculadas as posições cambiais líquidas para efeitos de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de risco de 
mercado de acordo com o aviso 15/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Para o ALCO é produzido um relatório sucinto onde é feita 
análise mensal dos riscos cambiais, risco de liquidez e risco da taxa de juro.

No contexto regulamentar de reporte do risco de taxa de juro da carteira bancária, o BNI remete numa base semestral ao 
Banco de Moçambique, a informação detalhada sobre o seu nível de exposição ao risco da taxa de juro da carteira bancária 
conforme estabelece o Circular nº 04/SCO/2013 de 31 de Dezembro. Os requisitos regulamentares no reporte do risco da 
taxa de juro da carteira bancária, incluem: (i) a desagregação dos activos, passivos e extrapatrimoniais por prazos residuais 
de revisão de taxa de juro, e (ii) análises de sensibilidade da margem de juros e do valor económico do capital a um choque 
paralelo na curva de rendimento, de 200bps.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,  
decorrentes da incapacidade da instituição dispor de fundos líquidos para cumprir as suas obrigações financeiras, à medida 
que as mesmas se vencem”.
A gestão da liquidez do BNI é da competência da Unidade da Sala de Mercados. A um nível estrutural, a gestão da liquidez é 
gerida no âmbito do ALCO. Neste comité, a liquidez é analisada através de mapas de gap comercial, de gap de tesouraria, da 
estrutura de financiamento de capitais alheios e de prazos residuais de activos e passivos.

A política de gestão de liquidez do BNI baseia-se em critérios conservadores, que visam assegurar níveis adequados de  
liquidez para fazer face às necessidades decorrentes da actividade, ao cumprimento das reservas mínimas de caixa e a  
eventuais saídas não programadas de tesouraria, tais como:
• Níveis mínimos de liquidez disponível (aplicações de curto prazo);
• Activos líquidos, passíveis de serem alienados e convertidos em liquidez no curto prazo; e 
• Linhas de financiamento disponíveis em outras Instituições de Crédito.

Risco Operacional
O risco operacional é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
decorrentes de falhas na análise, processamento ou liquidação de operações, de fraudes internas e externas, da utilização 
de recursos em regime de subcontratação, de processos de decisão internos ineficazes, de recursos humanos insuficientes ou 
inadequados ou da inoperacionalidade das infra-estruturas”.

O BNI adopta o Método do Indicador Básico para o cálculo de requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do risco 
operacional, nos termos do Aviso nº 12/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.
A coordenação da função de gestão de risco operacional é assegurada pelo Gabinete de Gestão de Risco, que entre as suas 
atribuições inclui a dinamização da implementação de procedimentos de controlo que permitem garantir a integridade dos 
registos, registo de eventos de risco e remessa para os diferentes órgãos de estrutura responsáveis para a sua caracterização 
e validação.

Foram implementados os Indicadores-Chave de Riscos (KRI) que permitem o controlo da evolução dos principais factores de 
risco, tendo em conta ao grau de tolerância definido para as diferentes tipologias de risco operacional.

No âmbito de mitigação do risco operacional, no BNI possui um Plano de Contingência e está em processo de elaboração 
dos procedimentos de Continuidade de Negocio (CoB) e Analise de Impacto no Negócio (BIA), com base em cenários de  
indisponibilidade do seu edifício, o quais serão actualizados numa base anual para adequá-los a eventuais alterações que 
possam ocorrer na estrutura organizacional.

Risco de Compliance e Risco de Reputação
O risco de compliance é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,  
decorrentes de violações ou de não conformidade relativamente às leis, regulamentos, determinações específicas,  
contractos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, práticas instituídas ou princípios éticos, que se  
materializam em sanções de carácter legal, na limitação de oportunidades de negócio, na redução de potencial de expansão  

ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações contratuais”. Por outro lado, o Risco de Reputação é a  
possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de uma percepção  
negativa da imagem pública da instituição, fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, analistas financeiros,  
colaboradores, investidores, órgão de imprensa ou pela opinião pública em geral.
A gestão dos riscos de Compliance e de Reputação no BNI são da competência do Gabinete de Controlo Interno e Compliance 
e do Conselho de Administração respectivamente.

O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as relativas à prevenção do branqueamento de  
capitais e do financiamento ao terrorismo, bem como das normas e usos profissionais e deontológicos, das regras internas  
e estatutárias, das regras de conduta e de relacionamento com clientes, das orientações dos Órgãos Sociais e das  
recomendações da Supervisão Bancária, de modo a proteger a reputação da Instituição e a evitar que este seja alvo de  
sanções, são os grandes objectivos do Gabinete  Controlo Interno e Compliance.

Para o alcance destes objectivos, o Gabinete de Controlo Interno e Compliance baseia-se nas seguintes actividades:
• Assegurar, em conjunto com as demais Estruturas do Banco, a adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema 

de controlo interno da instituição, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios;
• Disseminar a cultura de controlo para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes;
• Identificar, analisar e medir os riscos de compliance, no sentido de avaliar a conformidade legal e regulamentar das  

políticas e dos procedimentos adoptado pelo Banco no exercício da actividade, incluindo o cumprimento de regras de 
conduta e de relacionamento com os Clientes; 

• Pesquisar, identificar e/ou analisar, por iniciativa própria ou por reporte das Estruturas de Negócio, as operações  
susceptíveis de configurar riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo;

• Comunicar as deficiências detectadas e promover a adopção de medidas correctivas e ou preventivas junto dos Órgãos de 
Estrutura responsáveis, acompanhando a sua execução;

• Assegurar a execução da política de aceitação e de classificação do Cliente numa óptica branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo;

• Garantir o cumprimento de todos os deveres de comunicação e reporte às autoridades de supervisão, nomeadamente em 
matéria de branqueamento de capitais, e demais solicitações do Banco de Moçambique.

Risco Estratégico
O 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.

O BNI implementa um processo de Planeamento Estratégico consubstanciado em planos de actividades das diferentes áreas 
onde são detalhadas as principais iniciativas, os objectivos e as metas a atingir durante um determinado período da vigência 
do plano.
Numa base anual, é elaborado o orçamento para o exercício seguinte, o qual incorpora as eventuais alterações e os  
pressupostos assumidos no Plano de Actividades. A gestão corrente do risco estratégico e da competência da  
Comissão Executiva.

Risco de Tecnologias de Informação
O Risco de Tecnologia de Informação 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, defeito de software, erros 
de operação, falhas de hardware, deficiência de capacidade, vulnerabilidade de rede, fraquezas de controlo, brechas de  
segurança, sabotagem interna, espionagem, ataques maliciosos, incidentes de hacking, conduta fraudulenta e capacidades 
de recuperação deficientes. (Fonte: Aviso nº 04/GBM/2013, 31 de Dezembro).

Está em processo a implementação do modelo de gestão de riscos tecnológicos enquadrado nas directrizes estabelecidas 
pelo Banco de Moçambique no Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Por outro lado, esse modelo estará alinhado com 
o plano de continuidade de negócios, a política de segurança de informação e todos os dispositivos legais que visam garantir 
que não haja fuga ou perda de informação.

A metodologia dos riscos tecnológicos pressupõe 3 grandes fases:
• Avaliação (relatório de identificação e avaliação de riscos tecnológicos);
• Gestão (plano de resposta e priorização dos riscos tecnológicos);
• Monitoria (relatórios de desempenho de processos e avaliação de maturidade dos controlos implementados e plano de 

acção para remediações).

A gestão de risco de Tecnologias de Informação é da competência da Direcção de Organização e Sistemas de Informação. 

3. ESTRUTURA DE CAPITAL

3.1. Informação Qualitativa
Caracterização dos Fundos Próprios
O apuramento dos Fundos Próprios do BNI é feito de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com 
o disposto no Aviso nº 14/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique. No essencial, o seu cálculo baseia-se em 
informação contabilística constante nas demostrações financeiras da Instituição.

Os Fundos Próprios Totais correspondem à soma algébrica dos Fundos Próprios de Base (também designados por Tier 1) com os 
Fundos Próprios Complementares (designados por Tier 2), deduzida da insuficiência de provisões, dos activos intangíveis e de 
outros valores que, nos termos regulamentares, não são elegíveis para efeitos de solvabilidade da instituição.

A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos Fundos Próprios de Base, os quais, para além do cálculo do indicador 
Tier 1 permitem ainda, o apuramento do Core Tier 1 nos termos do disposto da Circular nº 01/SCO/2013, de 31 de Dezembro.

As principais componentes dos Fundos Próprios de Base do BNI são:

Fundos Próprios de Base (Tier I)

Elementos Positivos
• Capital realizado;
• Reservas legais, estatuárias e outras formadas por resultados não distribuídos;
• Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;
• Resultados positivos do último exercício;
• Resultados positivos provisórios de exercícios em curso.

Elementos Negativos
• Activos intangíveis líquidos de amortizações;
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;
• Resultados negativos do último exercício;
• Reservas de reavaliação negativas;
• Insuficiência de provisão.

Por outro lado, o BNI apresenta nos seus Fundos Próprios, um montante na parcela de Fundos Próprios Complementares, os 
quais embora sejam considerados de apuramento do Core Tier II, permitem reforçar a solvabilidade da Instituição, sendo 
que basicamente compõe-se de provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo 
risco de crédito.

3.2. Informação Quantitativa
A 31 de Dezembro de 2021, os Fundos Próprios do BNI descendiam a MT 3,112,210 milhares, uma diminuição em cerca de  
MT 23,276 milhares comparativamente ao período homólogo do ano passado, conforme indicado a seguir:
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Neste âmbito é fulcral a quantificação do capital necessário para absorver perdas potenciais futuras, com uma probabilidade 
predefinida de modo a salvaguardar os interesses dos seus credores e accionista.
Para os requisitos de capital interno o Banco quantifica todos os riscos significativos da actividade (e não apenas os riscos do 
Pilar 1 de Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. Estas têm 
como objectivo dar ao processo uma visão interna do capital em complemento a perspectiva regulamentar de quantificação 
de riscos. Após quantificação de cada um dos riscos, o resultado a considerar para o capital interno decorre da agregação dos 
vários riscos.
Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço para identificar eventuais necessidades adicionais de capital a 
acrescer aos requisitos de capital interno.

Posteriormente, os requisitos de capital interno são comparados com a capacidade de absorção de risco (risk-taking capacity) 
do Banco. Na determinação da risk-taking capacity, o objectivo é definir os capitais de que o Banco dispõe para fazer face 
aos riscos da actividade. Neste sentido, o Banco define quais os recursos financeiros próprios de que dispõe, a sua composição 
e respectiva disponibilidade, para fazer face a exposição aos riscos em que incorre, considerada a risk-taking capacity, a 
capacidade do Banco tomar risco.
Tendo em conta a natureza da principal actividade do BNI (Banca de desenvolvimento), os principais riscos considerados para 
efeitos do ICAAP são os seguintes:
• Risco de crédito
• Risco de concentração
• Risco de mercado
• Risco operacional
• Risco estratégico/liquidez
• Risco de compliance

5. RISCO DE CRÉDITO – DIVULGAÇÕES GERAIS

5.1. Informação Qualitativa
a) Principais conceitos e definições
É relevante a definição dos seguintes conceitos, para efeitos contabilísticos e de apresentação nos quadros deste capítulo:
• Crédito vencido: o BNI classifica como crédito vencido, e nos termos do Aviso 16/GBM/2013 e para efeitos de constituição 

de provisões regulamentares mínimas, todas as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo os juros vencidos, 
de um crédito com pelo menos 1 dia de atraso após o seu vencimento. Para efeitos de cálculo de imparidade, são todas 
as prestações vencidas de capital, incluindo juros vencidos, de um crédito com uma ou mais prestações vencidas há mais 
de 90 dias.

• Crédito objecto de imparidade: considera-se existir imparidade quando se verifica a ocorrência de eventos de perda, com 
impacto nos cash-flows estimados. Todos os créditos são considerados “créditos objecto de imparidade”, com excepção 
dos créditos concedidos ao Estado e os créditos que beneficiam de Garantia do Estado e/ou Penhor de Depósito. 

• Crédito com incumprimento (NPL - non performing loan): a definição do Crédito com incumprimento corresponde ao 
conceito instituído pelo Aviso 16/GBM/2013, de (indicar a data), do Banco de Moçambique e que se define como o crédito 
vencido há mais de 90 dias.

 
b) Metodologia de Apuramento de Imparidades e Provisões Regulamentares Mínimas
Imparidade de activos financeiros
O Banco reconhece todas as possíveis futuras perdas de crédito nos seus activos financeiros sobre gestão desde o momento 
da originação. Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no nível de 
risco de crédito dos respectivos activos financeiros.
As imparidades no contexto do IFRS9 aplicam-se a quaisquer instrumentos de dívida que em geral esteja sujeita a risco de 
crédito e não tenha sido sujeita a uma avaliação ao “Preço justo”.

As exposições de crédito são classificadas a cada data de reporte de imparidades da seguinte forma:
• Estágio 1 - Exposições de crédito sem atraso no cumprimento para as quais não se verificou qualquer alteração da  

probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data da originação;
• Estágio 2 - Inclui exposições de crédito para as quais se verificou uma deterioração do perfil de risco medido pelo  

aumento significativo na probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data de originação;
• Estágio 3 - Posições com incumprimento efectivo.

O Banco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos activos financeiros ou de um grupo de 
activos financeiros. Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros é considerado afectado por imparidade caso haja 
sinais objectivos de perda de valor em resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento ini-
cial do activo financeiro (um evento de perda) e essa ocorrência (ou ocorrências) de perda tenha um impacto sobre os fluxos 
de caixa futuros estimados dos activos financeiros ou do grupo de activos financeiros que possa ser correctamente estimado. 
Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está a passar por dificuldades 
financeiras significativas, incumprimento ou mora nos pagamentos do capital ou juros, a probabilidade de falência ou restru-
turação financeira e quando dados observáveis indiquem que se verifica uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros 
estimados, tais como alterações dos valores em mora ou condições económicas correlacionadas com incumprimento.

Cálculo da Perda Esperada
Perda esperada: é calculada (para ambos os 12 meses e perda total) em função da Exposição em Incumprimento (EAD);  
Probabilidade de Incumprimento (PD) e Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD). Estes termos são interpretados como 
segue pelas exigências de NIRF 9:

Exposição em Incumprimento (EAD): montante estimado em risco em caso de incumprimento (antes de qualquer  
recuperação) incluindo a expectativa comportamental do uso do limite por clientes nas várias fases do risco de crédito.

Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento num dado momento, o qual pode ser calculado 
com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos próximos 12 meses; ou no período em falta; dependendo do estágio de 
alocação da exposição.

Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa 
que são esperados receber, descontados à taxa de juro efectiva na data de referência. Os fluxos de caixa esperados tomam 
em consideração fluxos de caixa da venda de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante 
dos termos contratuais, mas não exigem o conservadorismo deliberado exigido por exigências regulatórias.
Dada a alteração dos requisitos de imparidade, é esperado que a imparidade de crédito com base no IFRS 9 aumente em 
comparação com o NIC’s 39.

Provisões Regulamentares Mínimas
A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito previsto no Aviso 16/GBM/2013,  
do Banco de Moçambique, é feita nos termos indicados naquele Aviso, e apenas para efeitos de relatórios prudenciais,  
designadamente a constituição dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, 
incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à imparidade, nos termos do 
Artigo 20 do Aviso 14/GBM/2013, de (indicar data), é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios 
e Limites Prudenciais.

c) Correcção do Valor das Imparidade e Recuperações
A 31 de Dezembro de 2021, ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na demonstração de resultados do BNI 
decorrente do reconhecimento de imparidades:

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

4. ADEQUAÇÃO DE CAPITAL INTERNO

4.1. Informação Qualitativa
Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno
No âmbito do Pilar II do Acordo de Basileia II e, no sentido de aferir sobre a adequabilidade do capital interno em absorver 
perdas potenciais futuras, assegurando simultaneamente o cumprimento dos requisitos regulamentares estabelecido pelo 
Aviso nº 20/GBM/2013 de 31 de Dezembro e Circular nº 02/SCO/2013, de 31 de Dezembro, o Banco desenvolve o Processo de 
Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

Para os requisitos do Capital Interno, o Banco pretende quantificar todos os riscos significativos da actividade (e não apenas 
os riscos do Pilar I do Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. 
Estas têm como objectivo conferir ao exercício uma visão interna do capital em complemento à perspectiva regulamentar de 
quantificação de riscos.

Em termos de distribuição do capital interno por tipologia de risco, o risco significativo do BNI é o risco de crédito facto que 
se explica pela própria missão e objectivos estratégicos do Banco. 

A quantificação do risco de crédito é efectuada através do Método Padrão Simplificado, conforme estabelece o Aviso nº 03/
GBM/2012, de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/BGM/2013, de 31 de Dezembro, pelo que a afectação do seu 
capital interno tem em conta as classes de risco finais e respectivos ponderadores, para cada posição em risco, bem como o 
Órgão do Banco que é responsável pela sua origem/acompanhamento.

A forma de afectação do capital interno para risco de crédito por segmento de actividade é também aplicada para a 
afectação do capital interno para risco de concentração de crédito, tendo em conta que a metodologia de quantificação da  
concentração no risco de crédito consiste na aplicação de um add-on de capital sobre os requisitos de capital para risco de 
crédito, resultante do cálculo de indicadores de concentração.

Relativamente aos riscos de liquidez, de taxa de juro, de mercado e de taxa de câmbio, todo o capital encontra-se alocado 
à Unidade da Sala de Mercados, uma vez que este órgão é responsável pela gestão dos mesmos, podendo realizar operações 
para mitigar esses riscos.

4.2. Informação Quantitativa
A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos mínimos de capital para a cobertura de risco de crédito, risco operacional e risco 
de mercado são apresentados a seguir, apurados pelo método do indicador básico, nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013, de 
31 de Dezembro:

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

Para efeitos de Adequação de Capital, o BNI apresentava a 31 de Dezembro de 2021 um acréscimo de Fundos Próprios para 
a cobertura de riscos em cerca de MT 2.181.749 milhares, um aumento em cerca de MT 275.275 milhares face ao mesmo 
período do ano anterior. 

No Quadro III, apresenta-se o rácio de solvabilidade e os indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados nos termos do Aviso nº 
15/GBM/2013, de 31 de Dezembro e a Circular nº 01/SCO/2013, de 31 de Dezembro.

A 31 de Dezembro de 2021 a posição dos Fundos Próprios do Banco variou de forma desacelerada em relação ao período 
homólogo do ano anterior, tendo alcançado um rácio de solvabilidade de 33.63% (acima do nível mínimo regulamentar de 
12%).

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

4.3. Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno “ICAAP”
Em complemento a abordagem regulamentar de avaliação do capital e dos riscos, o BNI desenvolve o processo de  
auto-avaliação da adequação do capital interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito do  
Pilar 2 de Basiléia II e de acordo com o disposto no Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho. Este processo constitui um passo  
importante para o BNI no sentido do alcance das melhores práticas em matérias de gestão de risco e planeamento de capital. 
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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)

À mesma data, são apresentados no quadro IV.g os índices de Concentração Individual (ICI) das Exposições ao Risco de Crédito.

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

Os quadros a seguir apresentam a distribuição das Exposições ao Risco de Crédito de acordo com os prazos residuais, em 31 
de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente.

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

6.1. Divulgações Qualitativas
Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme 
estabelece o Aviso nº 3/GBM/2012, de 13 de Dezembro e nos termos do Aviso nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro.

Esta metodologia consiste na segmentação das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no Artigo 5 do Aviso 
nº 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. O valor das posições em risco é o seu valor de Balanço, líquido de provisões específicas 
ou, quando aplicável, de imparidade. Tendo em conta as garantias e cauções associadas às posições, os Artigos 8 e 9 do Aviso 
nº 11/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique prevêm a aplicação de técnicas de redução de risco para reclas-
sificação (protecção pessoal) e/ou redução (protecção real) das posições em risco. As posições em risco são objecto de uma 
ponderação consoante a sua classe de risco final (após eventual reclassificação), definida no Anexo II do referido Aviso.

d) Risco de Concentração
Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir 
perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter  
as suas principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou  
correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso 
simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro do 
Banco de Moçambique).

O processo de gestão de risco de concentração de crédito está incorporado no modelo de governação da gestão de risco e de 
capital do BNI e envolve o Gabinete de Gestão de Risco.

O risco de concentração de crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes:
• Análise da concentração de contrapartes ou grupo de contrapartes, em que a probabilidade de incumprimento resulta 

de características comuns:
1. Cálculo do Índice de Concentração Sectorial conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro, do 

Banco de Moçambique;
2. Realização numa base trimestral de uma análise da concentração de crédito concedido a empresas por sectores de 

actividade, com o objectivo de apresentar a constituição da carteira de crédito concedido a empresas por sector de 
actividade acompanhando o grau de concentração.

• Análise de concentração por contraparte ou grupo de contrapartes:
1. Cálculo do Índice de Concentração Individual, conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013, de 31 de Dezembro, 

do Banco de Moçambique;
2. Realização numa base trimestral de uma análise da concentração do crédito concedido a entidades ou grupos 

económicos de entidades, excluindo as instituições financeiras;
3. Análise de grandes riscos nos termos do Aviso 15/GBM/2013 do Banco de Moçambique.

e) Factores de risco considerados na análise das correlações entre as partes
Para a análise das correlações entre as contrapartes são considerados pelo BNI, em conformidade com o Aviso nº 15/GBM/2013, 
de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique, os seguintes factores de risco:

i. Em relação a um só cliente não devem incorrer em riscos cujo valor, no seu conjunto, exceda 25% dos seus fundos próprios; e
ii. O valor agregado dos grandes riscos assumidos não deve exceder o óctuplo dos seus fundos próprios.

5.2. Informação Quantitativa
No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam posições 
activas, e estas posições estão associadas a:
• Créditos sobre clientes, títulos de carteira de investimento, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito, 

títulos sobre o Banco Central, Governo de Moçambique, entre outras rubricas.

Nesta secção, passamos a apresentar: (i) a exposição bruta ao risco de crédito, (ii) a distribuição geográfica das exposições, 
desdobramento por contraparte, (iii) a distribuição das exposições por sectores, (iv) o índice de concentração sectorial, e (v) 
o desdobramento da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.

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

A 31 de Dezembro de 2021, o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito – ilíquida de correcções e provisões, era de  
MT 10.116.047 milhares, um aumento de cerca de 20% em relação ao período homólogo do ano passado.

A distribuição geográfica das posições em risco a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente, 
apresenta-se nos quadros abaixo:

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

No Quadro IV.f são apresentados os índices de Concentração Sectorial (ICS) das Exposições ao Risco de Crédito à data de 31 
de Dezembro de 2021.
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

8.2. Informação Quantitativa

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

A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos de Fundos Próprios para a cobertura do risco cambial ascenderam a  
MT 208.099 milhares.

9. RISCO OPERACIONAL

9.1. Informação Qualitativa
Para efeitos de reporte prudencial, à data de 31 de Dezembro de 2021, o BNI efectuou o cálculo dos requisitos de fundos 
próprios para a cobertura do risco operacional de acordo com o Método do Indicador Básico. Este método baseia-se na média 
dos últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por uma percentagem de 15%.

O Indicador Relevante, de acordo com o Anexo I do Aviso nº 12/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique,  
é calculado com base nos seguintes elementos contabilísticos:

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

9.2. Informação Quantitativa
Relativamente à divulgação de informação quantitativa, os valores apurados para o cálculo do Indicador Básico são apresen-
tados no quadro seguinte:

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

A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional, de acordo com o método referido,  
ascenderam a 112.570 milhares de Meticais.

10. RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA

10.1. Informação Qualitativa
A perda potencial nas posições de um Banco proveniente da variação adversa de preços no mercado designa-se por risco de 
mercado. As taxas de juro, que preenchem o conceito “preço” para a compra e venda de dinheiro, são, como se poderá 
compreender, um dos principais factores de risco na actividade de um Banco. O risco da taxa de juro não existe apenas na 
carteira de negociação, mas igualmente na carteira bancária.
Na carteira bancária o risco da taxa de juro faz-se sentir, em termos de resultados contabilísticos, sobretudo na margem 
financeira (que inclui a diferença entre juros recebidos e pagos), uma vez que grosso modo, excluindo derivados, apenas nos 
instrumentos da carteira de negociação as variações de valor que provêm de alterações das taxas de juro de mercado têm 
impacto nos resultados contabilísticos.
O risco de taxa de juro na carteira bancária é acompanhado pelo Banco a partir de mapas em que se pode analisar o perfil  
temporal de refixação de taxas nos activos e passivos, permitindo as diferenças (gaps) avaliar o impacto na margem de  
variações de taxa de juro e gerir as posições. Existe no BNI uma política de indexar activos e passivos a taxas de mercado de 
curto prazo, de forma a minimizar o risco de taxa de juro.

10.2. Informação Quantitativa
No cálculo de requisitos prudenciais regulamentares para efeito de apuramento do rácio de solvabilidade, apenas  
é considerado o risco da taxa de juro da carteira de negociação. Para tomar em conta o risco da taxa de juro que existe na 
carteira bancária, a autoridade de supervisão recomenda o uso do modelo anexo à Circular nº 02/ESP/2014 (indicar data).
A exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é calculada com base no modelo 
da referida circular da autoridade de supervisão, classificando todas as rubricas do activo, passivo e extrapatrimoniais que 
sejam sensíveis a taxas de juro e que não pertençam à carteira de negociação, por escalões de repricing. O modelo utilizado  
baseia-se numa aproximação ao modelo da duration e consiste num cenário de teste de stress correspondente a uma  
deslocação paralela da curva de rendimentos de +/-1% em todos os escalões de taxa de juro. O BNI calcula a exposição ao 
risco de taxa de juro da carteira bancária com uma periodicidade trimestral.
De seguida é apresentada a análise de sensibilidade do Risco da Taxa de Juro a uma deslocação paralela da taxa de juro de 
+/- 1%, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro, seguindo a metodologia da 
supracitada circular:

Efeito de um choque paralelo de 1% nas taxas de juro (impacto na situação líquida)

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%

O impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de eventuais 
alterações na taxa de juros em 100 pontos bases sobre os activos e passivos financeiros vulneráveis a taxas de juro, situa-se 
em 0.23%.

Para posições em risco sobre Administrações Centrais de países e seus respectivos Bancos Centrais, e sobre Instituições de 
Crédito a ponderação baseia-se de acordo com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit 
Agencies). As posições em risco sobre administrações centrais de países sem classificação pela ECA, são ponderadas de acordo 
com as classificações de uma das três principais agências de notação externa de crédito (ECAI – External Credit Assessement 
Instituitions, nomeadamente, a Mood´s, a Standard & Poor e a Fitch Ratings.

A aplicação de avaliações de qualidade de crédito externas rege-se pelo disposto na parte 2 do Anexo II do Aviso nº 11/
GBM/2013, de 31 de Dezembro. De forma sumária, quando disponíveis utilizam-se as classificações específicas da posição em 
risco/emissão, recorrendo-se nas restantes situações e se o grau de subordinação assim o permitir, a avaliações genéricas 
sobre o mutuário.

Para efeitos de ponderação pelo Risco, as posições sobre títulos de dívida recebem as notações atribuídas especificamente a 
essas emissões. Caso não existam notações de risco específicas para as emissões, são consideradas, se existirem, as notações 
de risco atribuídas aos emitentes das mesmas. As posições em risco de natureza creditícia que não sejam representadas por 
títulos de dívida recebem apenas, e quando existirem, as notações de risco dos emitentes.

Nas situações em que exista mais de uma avaliação específica, ordenam-se as classificações válidas do melhor para o pior 
grau de qualidade de crédito e utiliza-se a segunda melhor. Aplica-se exactamente o mesmo critério quando as classificações 
válidas são genéricas.

7. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

7.1. Informação Qualitativa
No âmbito do processo de concessão de crédito, o BNI aplica técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo 
III – Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito, do Aviso nº11/GBM/2013, de 31de Dezembro.
Na concessão de crédito são recebidas garantias reais (“Técnica de redução de risco de crédito em que a instituição de 
crédito tem o direito, em caso de incumprimento da contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito 
devidamente especificados, de liquidar, obter ou reter determinados activos de forma a reduzir o montante da posição em 
risco sobre a referida contraparte”) e garantias de natureza pessoal (“Técnica de redução do risco de crédito que resulta de 
compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da 
ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados”).

Os principais tipos de cauções utilizadas pelo BNI são, dentro das garantias de natureza pessoal o aval, e no âmbito das gar-
antias reais os penhores financeiros e as hipotecas de imóveis e de equipamentos.

7.2. Informação Quantitativa
O quadro seguinte resume o impacto, com referência a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 respectivamente, 
das técnicas de redução do risco de crédito utilizadas pelo BNI, no âmbito do método Padrão.

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

A 31 de Dezembro de 2021, as exposições com garantias representavam 73% da exposição total ao Risco de Crédito. A 31 de 
Dezembro de 2020, este indicador situava-se em 46%.

8. RISCO DE MERCADO

O risco de mercado é definido como “a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital,  
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  
nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias”.

O cálculo dos requisitos mínimos de Fundos Próprios para a cobertura do risco de mercado (risco cambial), é feito nos termos 
do anexo do Aviso nº 13/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.

Em termos de riscos de mercado, o BNI prossegue uma política de não alavancagem da actividade através de negociação 
de instrumentos financeiros ou da tomada de posições de cariz especulativo. O BNI não faz investimentos em produtos  
estruturados complexos nem em instrumentos financeiros derivados, com excepção de eventuais operações de cobertura e 
de tesouraria.

O BNI encontra-se sujeito a variações no preço de mercado dos instrumentos financeiros detidos em carteira própria, que a 31 
de Dezembro de 2021 se referiam a instrumentos de dívida (Bilhetes de Tesouro, Obrigações de Tesouro e Papel Comercial). A 
carteira de títulos está classificada contabilisticamente como Activos Financeiros Disponíveis para a Venda.

O risco de mercado é gerido pela Unidade da Sala de Mercados, sendo a análise da performance, da perspectiva de curto 
e médio prazo face à evolução do mercado, e a identificação dos principais riscos associados de investimentos do BNI,  
apresentados e discutidos em sede do ALCO.

8.1. Informação Qualitativa
Para o cálculo de requisitos de fundos próprios para riscos de mercado é considerada a carteira de negociação contabilística.
A 31 de Dezembro de 2021, para o cálculo do risco cambial, o BNI recorreu aos procedimentos de cálculo previstos no anexo 
do Aviso nº 13/GBM/2013, (indicar data), do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos 
próprios no que concerne ao risco cambial.
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No leito do grande rio

Fidelidade Ímpar regista primeiro 
 semestre de crescimento sustentável

Nos primeiros seis meses de actividade da FIDELIDA-
DE ÍMPAR, o resultado líquido da terceira maior segu-
radora do mercado moçambicano cresceu 6%, quando 
comparado com os resultados somados das duas segurado-
ras que deram origem à Fidelidade Ímpar, entre Janeiro e 
Junho de 2021.

Este desem-
penho foi 
impu l s iona -
do pela con-
tinuação de 

uma evolução favorável da 
receita global que registou 
um crescimento de 9% no 
primeiro semestre de 2022, 
face ao período homólogo.

A 31 de Dezembro de 
2021, a Seguradora Fideli-
dade, concluiu com sucesso 
o processo de aquisição de 
70% do capital social da Se-
guradora Internacional de 
Moçambique que culminou 
com a integração de carteiras 
de negócio das duas anteriores 

seguradoras. Este aconteci-
mento representou um marco 
de singular importância na 
história das marcas Fidelidade 
e Ímpar, influenciando signi-
ficativamente o bom desem-
penho da companhia durante 
o primeiro semestre de 2022.

No que respeita a análise 
por segmentos, o ramo Vida 
foi o que registou maior ex-
pansão com uma taxa de cres-
cimento de 17%, por outro 
lado o ramo Não Vida registou 
uma evolução positiva de 8%. 

O seguro de Saúde é o 
produto mais expressivo na 
produção global da FIDELI-
DADE ÍMPAR, seguido do 

Automóvel e do Incêndio. 
Estes três ramos representam 
76% da carteira de seguros.

Para o Presidente da Co-
missão Executiva, Carlos 
Leitão,“os resultados atingi-
dos pela Fidelidade Ímpar são 

A Politécnica e BAT acordam sobre 
formação profissional de estudantes finalistas

A Universidade 
Politécnica e 
a British Ame-
rican Tobacco 
Mozambique 

(BAT) assinaram, recentemente, 
um memorando de entendimen-
to (MdE), que tem por objecti-
vo formalizar um acordo para 
formação profissional dos estu-
dantes desta instituição de en-
sino superior naquela empresa.

Através deste acordo, que 
tem a duração de dois anos, 
espera-se que os estudantes 
adquiram competências téc-

nicas e práticas para a sua in-
serção no mercado de traba-
lho e para o desenvolvimento 
da sua carreira profissional.

Na ocasião, o reitor da Uni-
versidade Politécnica, Narciso 
Matos disse estar confiante de 
que o acordo trará benefícios 
para as partes envolvidas, com 
destaque para os estudantes.

“Por via destes memo-
randos, os docentes não só 
transmitem o conhecimento 
aos estudantes, como tam-
bém fazem o acompanha-
mento durante o estágio e a 

inserção no mercado de traba-
lho”, referiu Narciso Matos.

Por sua vez, a directo-
ra de Recursos Humanos da 
BAT, Marie-Anne Laurence, 
comprometeu-se a propor-
cionar oportunidades de está-
gio profissional aos estudan-
tes graduados ou finalistas.

“Este acordo que acabamos 
de assinar visa identificar talen-
tos na nossa instituição. A BAT 
tem perspectivas de, a partir des-
ta relação, desenvolver talentos 
e partilhar conhecimento”, con-
cluiu Marie-Anne Laurence.

guradoras e em que o Mundo 
enfrenta uma crise prolonga-
da, o compromisso e esforço 
das nossas equipas conseguiu 
aumentar a nossa actividade, 
servindo mais e melhor os 
nossos clientes. Estes resulta-

muito relevantes pois, num 
período tão desafiante em que 
tivemos de unir as duas se-

O Ipas Mo-
ç a m b i q u e 
e n t r e g o u 
a 22 de 
Julho de 

2022, no Depósito Provincial 
de Medicamentos, na cidade 
de Quelimane, diversos equi-
pamentos médico-cirúrgicos 
e medicamentos no âmbi-
to do apoio para a melhoria 
da qualidade dos serviços de 
saúde sexual e reprodutiva 
com enfoque no aborto segu-
ro na província da Zambézia. 

A entrega de material con-

tou com a presença do Dr. Isaias 
Marcos, Médico Chefe Provin-
cial da Zambézia, Estrela Góia, 
Responsável Provincial de Saú-
de Sexual e Reprodutiva e Julâ-
nia Langa, Assessora Sénior de 
Políticas do Ipas Moçambique. 

Os equipamentos médico-
-cirúrgico e medicamentos, 
avaliadas em cento e dez mil 
($110.000) dólares americanos, 
aproximadamente sete milhões 
(7.000.000,00MT) de meticais 
foram financiados pela Embai-
xada da Suécia em Moçambi-
que e a Fundação Bergstrom.

Ipas moçambique aloca 
materiais médico-cirúrgico 
na zambézia

dos motivam-nos para servir 
melhor os nossos actuais e 
futuros clientes e parceiros.”
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Segundo PCA da AUTOGAS

Técnicos Moçambicanos beneficiam 
de capacitação em segurança cibernética 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara, encoraja a Direcção do Instituto Nacional de Tecno-
logias de Informação e Comunicação (INTIC), a continuar com 
as estratégias de cooperação institucional e de parcerias com di-
ferentes organismos nacionais e internacionais para capacita-
ção de técnicos em matéria de segurança cibernética (CSIRT).

O m i n i s t r o 
falava  em 
M a p u t o , 
durante a 
c e r i m ó n i a 

de abertura do Curso sobre 
Fundamentos de CSIRT, even-
to de dois dias, que decorre 
Sob o lema “Moçambique 
como nação com espaço ci-
bernético seguro e resiliente”.

Segundo o ministro  Ni-
vagara,  a formação evidência 
a preocupação que o Governo 
de Moçambique tem no cam-
po das TIC, particularmente, a 
área de Segurança Cibernética.

Aliás, o mundo e Moçam-
bique em particular, vivem 
a Era de Informação, carac-
terizada pelo uso massivo e 
crescente das TIC que, para 
além da sua aplicação bené-
fica, também impõem novos 
desafios ao sector de tecnolo-
gias, às academias, ao sector 
produtivo e a humanidade.

Entretanto, salientou que 
mesmo com os esforços con-
jugados,  os desafios impostos 

pelas dinâmicas tecnológi-
cas e outros eventos globais 
e locais, continuarão a de-
safiar a  capacidade  do sec-
tor como intervenção na área 
de segurança cibernética. 

Outrossim, encorajou o IN-
TIC a buscar mais soluções téc-
nicas e humanas consistentes 
para garantir a implementação 
segura e continuidade dos pro-
cessos de desenvolvimento de 
TIC seguro em Moçambique.

“A realização do Curso em 
Fundamentos de CSIRT, contri-
buirá para capacitar e sensibili-
zar quadros moçambicanos em 
matérias de estabelecimento 
e gestão de CSIRT”, afiançou.

Salientar que o curso parte 
do nível básico para o avança-
do, destacando aspectos de ges-
tão, técnico-operacional e legal 
na criação de CSIRT Nacional 
e CSIRTs sectoriais que possam 
servir a todas as entidades a es-
tabelecer comunicações direc-
tas com outros CSIRT nacio-
nais ou entidades congéneres 
ao nível internacional, manten-

do o CSIRT de coordenação a 
par das actividades e dos acor-
dos bilaterais ou multilaterais, 
matérias de interesse particular 
do Governo de Moçambique.

Posição de Moçambique no 
ranking 

Segundo o Relatório da 
União Internacional de Tele-
comunicações (UIT) sobre o 
Índice Global de Segurança Ci-
bernética de 2018, colocou Mo-
çambique entre os países com 
os níveis preocupantes no que 
tange à Segurança Cibernética, 
num ranking de 194 países, Mo-
çambique ocupou as posições 
26 e 132, no índice continen-
tal e global respectivamente.

Em 2020 Moçambique su-
biu 9 posições, tendo saído 
da posição 132 para a posição 
123 numa lista com 193 países 
avaliados, este último resulta-
do demonstra o compromisso 
crescente do Governo com a 
segurança cibernética e verifi-
ca-se o aumento da consciência 
da sociedade moçambicana so-
bre a importância e as medidas 
de diferentes dimensões de se-
gurança cibernética de modo a 
garantir um espaço cibernético 
nacional seguro e resiliente.

Assim, um dos grandes de-

safios que Moçambique encara 
é o de estabelecimento do qua-
dro legal e regulamentar, face a 
esta nova realidade em que vi-
vemos, caracterizada por uma 
grande dependência e uso mas-
sivo de tecnologias digitais.

Para efeito, o Governo 
moçambicano, através do Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior e, do 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações, em particular 
das intervenções das autorida-
des reguladoras tuteladas por 
estes dois ministérios, nomea-
damente, o Instituto Nacional 
de Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (INTIC) 
e, do Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçambi-
que (INCM), está empenha-
do em estabelecer o quadro 
de instrumentos normativos 
para atender ao sector de TIC 
e aos desafios da seguran-
ça cibernética em particular. 

Deste modo, para garantir 
a segurança do ciberespaço, o 
país, através do Governo, tem 
aderido à acordos regionais 
e internacionais e, o exem-
plo disso foi a ratificação da 
Convenção da União Africana 
sobre Segurança Cibernética 
e Protecção de Dados Pesso-
ais, através da Resolução n.º 

5/2019, de 20 de Junho, que 
representa um marco significa-
tivo para a segurança ciberné-
tica, transacções electrónicas e 
protecção de dados pessoais no 
país, principalmente no que diz 
respeito à componente da coo-
peração e colaboração interna-
cional nesta área para assegurar 
o necessário apoio e, assistên-
cia aos processos de investiga-
ção, identificação e responsa-
bilização dos perpetradores de 
abusos e crimes cibernéticos.

O INTIC, iniciou acções vi-
sando a implementação da Po-
lítica e Estratégia Nacional de 
Segurança Cibernética através 
da Estratégia Nacional de Segu-
rança Cibernética a estabelece-
rem os CSIRTs dos sectores de 
comunicações, financeiro, saú-
de, energia, e transportes onde 
os reguladores sectoriais devem 
liderar o estabelecimento e ope-
ração dos CSIRTs sectoriais.

Estes novos CSIRTs sec-
toriais vão se juntar ao CSIRT 
do Governo e ao CSIRT da 
Academia (CSIRT da Mo-
RENet), ambos geridos pelo 
Instituto Nacional de Gover-
no Electrónico, o INAGE. 

Referir que está em curso 
no INTIC o estabelecimento e 
operacionalização do CSIRT 
Nacional e o de Operaciona-
lização do Sistema de Certifi-
cação Digital de Moçambique 
(SCDM), a hierarquia nacional 
de confiança para a certificação 
digital, que inclui o estabele-
cimento e operação da Infra-
-estrutura de Chaves Pública, 
em particular da Autoridade 
Certificadora Raiz do Estado 
(AC-Raiz_Estado), que por sua 
vez vai acelerar a introdução 
de plataformas digitais de au-
tenticação digital e de assina-
turas electrónicas em Moçam-
bique, factores essenciais para 
dinamização dos processos de 
transformação digital na admi-
nistração pública e no sector 
privado, em particular a garan-
tia da Confidencialidade, Inte-
gridade e Autenticidade dos do-
cumentos e actos realizados no 
espaço cibernético por entida-
des reconhecidas, certificadas 
ou acreditadas pelo Governo 
de Moçambique através da Au-
toridade de TIC, o INTIC, IP.

Como resultados dos ata-
ques cibernéticos à alguns sites 
de instituições públicas em Mo-
çambique e da reacção à altura 
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do INAGE através do CSIRT do 
Governo, o Governo criou um 
Grupo de Trabalho (Task For-
ce) que trabalha na elaboração 
do Plano de Acção de Seguran-
ça Cibernética de Moçambique.

O Governo deve empe-
nhar para garantir a criação 
de um ambiente seguro e de 
confiança para a promoção de 
transacções de governo elec-
trónico e de comércio elec-
trónico, em particular os de 
protecção do cidadão e do 
Estado no espaço cibernético.

Outros actores, sector pri-
vado, academia e a socieda-
de civil devem ter acções de 
formação e sensibilização da 
população para um comporta-
mento positivo na Internet e no 
espaço cibernético, e particular 
atenção deve ser dada à protec-
ção de crianças e mulheres e 
outros grupos sociais conside-

rados como principais alvos de 
abusos e crimes cibernéticos.  

“Acreditamos que com o 
empenho do Governo de Mo-
çambique nesta área e com o 
apoio dos parceiros de coope-
ração, iremos contribuir para a 
criação de um ambiente seguro 
para a prestação de serviços di-
gitais e para o cidadão exercer 
os seus direitos de cidadania 
no espaço cibernético, seguin-
do o princípio defendido pelas 
Nações Unidas de garantir os 
mesmos direitos ao cidadão 
quando está off-line e quan-
do está on-line”, informou. 

Recordar que no processo de 
desenvolvimento da governa-
ção digital em geral e, da Inter-
net em particular, encontra-se 
reflectido em diversos instru-
mentos de orientação política 
e estratégica do sector das TIC.

No conjunto desses instru-

mentos, destaca-se a Estratégia 
da Banda Larga, a Política e 
a Estratégia para a Sociedade 
de Informação que contém 18 
projectos no eixo de Educa-
ção e Desenvolvimento Hu-
mano e, 40 projectos no eixo 
da Governação Electrónica e, 
mais recentemente, a Política 
e Estratégia da Segurança Ci-
bernética com 25 iniciativas 
onde o enfoque está no esta-
belecimento de mecanismo na-
cional de promoção de partilha, 
cooperação e coordenação em 
matérias de segurança ciber-
nética com alicerce na Rede 
Nacional de CSIRTs e imple-
mentação do Sistema de Certifi-
cação Digital de Moçambique.

O Programa Quinquenal do 
Governo (PQG: 2020-2024) 
aborda a transversalidade das 
TIC com o objectivo de moder-
nizar a Administração Pública 

para melhorar a prestação de 
serviços ao cidadão com re-
curso às facilidades fornecidas 
pelas TIC, e esta estratégia con-
solida-se através da promoção 
de iniciativas de transformação 
digital em todos os sectores, 
para melhorar a produtividade, 
competitividade e inovação.

No âmbito da Estratégia 
da Reforma e Desenvolvimen-
to da Administração Pública 
(ERDAP: 2012–2025) cujo 
objectivo é melhorar a qua-
lidade de serviços da Admi-
nistração Pública, o Governo 
aprovou a Política e Estraté-
gia Nacional de Segurança 
Cibernética, através da Reso-
lução nº. 69/2021, de 31 de 
Dezembro, do Conselho de 
Ministros, que visa mitigar os 
efeitos dos ataques e inciden-
tes cibernéticos no nosso país.

Para a materialização das 

iniciativas da Política e Estra-
tégia Nacional de Segurança 
Cibernética, o Governo atra-
vés do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
desafia o INTIC, a engajar-se 
nos esforços para a materiali-
zação das seguintes iniciati-
vas: criar o Conselho Nacional 
de Segurança Cibernética,  Es-
tabelecer a Equipa Nacional de 
Resposta a Incidentes de Segu-
rança Cibernética e a Rede Na-
cional de CSIRTs sob a sua co-
ordenação; operacionalizar o 
Sistema de Certificação Digi-
tal de Moçambique; Reforçar 
o quadro legal sobre segurança 
cibernética, criar programas 
de simulação de incidentes ci-
bernéticos e; estabelecer par-
cerias de colaboração técnica 
ao nível local, regional e in-
ternacional para a prevenção e 
combate ao crime cibernético.

o imperialismo”, sempre em 
alusão à nações capitalistas 

ocidentais e que haviam coloniza-
do a África durante um século. A 
Rússia não colonizou nenhum país 
africano e, pelo contrário, apoiou 
totalmente as lutas pela sua inde-
pendência. Não será este discurso, 
no mundo bipolar, o novo renova-
do argumento para a ruptura com o 
bloco ocidental e alinhamento com 
o bloco liderado pela Rússia? A ver 
vamos. 2. Sobre a origem da insur-
gência, agora terrorismo, no norte 
do país, o dirigente moçambicano 
usa o termo “nações” ou seja, paí-
ses, que, através dos seus governos, 
promovem este mal violento. Trata-
-se de um novo actor. Quem são 
essas “nações” que querem reco-
lonizar a África e, particularmente, 
Moçambique? São, logicamente, 
as que, no passado, colonizaram 
estes espaços. Na mesma altura, 
recentemente, também se debateu 
as declarações do chefe de estado 
sobre a empresa TotalEnergies, 
de, segundo o mesmo, não se per-
ceber sobre a sua posiçãodesta de 
persistir na não retoma do projec-
to degás natural naquela província 
nortenha de Moçambique, uma vez 
restabelecida uma relativa paz e 
segurança. Usando as palavras do 
presidente, esteteria dito que “Nós 
não colocamos a hipótese de a To-
tal não voltar, mas bem, caso isso 
aconteça, o gás está lá. Há quem 
pode explorar também”. Esta de-
claração é de uma autoconfiança 
absoluta de quem não se sente de-
sesperado e que pode contar com 
quem seja igualmente forte para 
realizar este projecto, pese embora 
esta empresa já tenha feito muito 
investimento. Quem pode ser este 
substituto na exploração e/ou no 
fornecimento de gás num mundo 
bipolarizado, quando se colocar a 
possibilidade de exclusão duma 
empresa poderosa pertencente ao 
bloco ocidental? E não será que, 
por outro lado, esta empresa esteja 
já a participar no jogo desta nova 

bipolaridade por se entender que o 
partido governamental (Frelimo) 
vai/está alinhando com a Rússia 
através do seu passado histórico 
e político durante a Guerra Fria e 
da abstenção isto é, não condena-
ção da invasão russa à Ucrânia, no 
Conselho de Segurança das ONU? 
Como se explica esta passividade 
da Total em explorar o gásmo-
çambicano numa altura em que a 
Europa, está a braços com este pro-
duto energético como resultado das 
sanções impostas contra a Rússia? 

Para que bloco apontam estes 
posicionamentos económicos do 
presidente da república e do partido 
Frelimo? Por outro lado, outros pro-
nunciamentos de individualidades 
dantes proeminentes nas posições 
(de topo) no seu trabalho estatal 
moçambicano, durante o período 
comunista/socialista, condenam, 
até com uma inevitável irritação, 
os posicionamentos dos EUA e 
exprimem um apoio abertoàRús-
sia. Estas posições contrastam com 
os que dantes estiveram do lado 
oposto, capitalista. É assim que os 
partidos da oposição Renamo e 
MDM condenam, pública, aberta e 
veementemente a invasora Rússia 
assim como abstenção do governo 

na ONU, bem como aconselham o 
governo a não estabelecer nenhum 
relacionamento económico com a 
Rússia nos produtos em que esta foi 
sancionada pela ONU, EUA e UE, 
como o de combustíveis. Recorda-
-se que o governo moçambicano 
manifestou a liberdade e o direito 
de pensar e decidir sobre a posição 
a tomar face à oferta russa de ven-
da de combustível a preço barato, 
em rubros. Estas internas/nacionais 
posições opostas entre partidos de-
monstram, já, aquele combate refe-
rido e previsível na hipótese desta 
bipolaridade ser tãoprofunda como 
a anterior. É nesta que se pode inter-
rogar sobre a sorte deMoçambique 
e dos moçambicanos caso assim for. 

Em Angola, tal como em Mo-
çambique, o movimento guerrilhei-
ro que lutou pala independência e 
foi apoiada pela Rússia/URSS foi o 
MPLA que, desde a proclamação da 
independência nacional, em 1975, 
é que governa o país. O MPLA foi 
também um partido marxista-leni-
nista e o multipartidarismo acon-
teceu na mesma altura dos eventos 
mundiais da derrocada do bloco co-
munista. Neste momento, decorre, 
neste país, uma acirrada campanha 
eleitoral entre o MPLA e a UNITA, 

este partido sempre apoiado pelo 
bloco capitalista e que, sucessiva-
mente, de armas na mão, comba-
teu o governo do MPLA durante 
décadas. Nestas presentes eleições 
angolanas, realizadas neste novo 
período bipolar, os EUA, através 
dos seus senadores, estão activos na 
monitoria das mesmas para, segun-
do afirmam, evitar a fraude eleitoral 
a favor do partido governamental, 
ameaçando tomar medidas puniti-
vas contra os fraudulentosinstitu-
cionais e pessoas, individualmente. 
Por outro lado, já entre os próprios 
angolanos, o ambiente é deveras de 
“cortar à faca” com acusações ao 
MPLA de ser“um regime autoritá-
rio, uma pseudo democracia”, de 
acordo com o académico angolano 
Fernando Macedo, que faz votos 
para que “de facto, o partido que 
governa (MPLA) ponha fim às suas 
práticas de violação da constituição 
e da lei” e, caso isso não aconteça, 
nestas eleições, Macedo defende 
“a resistência, a revolução e a re-
belião pacífica”.Tudo indica haver 
sinais de prováveis violências caso 
a oposição (UNITA), que está mais 
do que nunca em relativa vanta-
gem do que dantes, se não ganhar 
estas eleições. Trata-se, pois, dum 

novo cenário que pode ser inter-
pretado no quadro desta bipolari-
zação em que cada bloco pretende 
assegurar o seu espaçogeopolítico.

Por tudo isto, será que em An-
golacomo em Moçambique, vamos 
voltar ao mesmo tipo de relaciona-
mentos internos caracterizados por 
lutas violentas pela exclusão do ou-
tro? A África do Sul, que durante o 
período da Guerra Fria era gover-
nado por um regime minoritário 
racista de brancos, em que todos 
os sul-africanos (negros) estavam 
unidos na luta contra o apartheid, 
pode, igualmente, situar-se no 
mesmo ambiente daqueles dois 
países agora que é já um país li-
vre e governado por um partido 
(ANC) que foi, como a Frelimo 
e o MPLA, apoiado pela Rússia/
URSS durante a sua luta. Sabe-
-se, porém, que a luta o ANC é 
uma frente, englobando no seu 
seio, capitalistas democratas e co-
munistas pelo que, na nova ordem 
bipolar mundial, pode se assistir às 
sua desunião e se travar o mesmo 
combate interno como pode vir a 
acontecer nestes países. Mandela, 
segundo as suas próprias palavras, 
não era marxista-leninista e o ex-
-presidente Zuma, um antigo guer-
rilheiro treinado na URSS, já mani-
festou a sua solidariedade ao Putin.

É importante observar que, 
na validade desta hipótese duma 
bipolaridade agressiva como tudo 
indica, tudo muda estruturalmente 
e o futuro fica incerto, não se po-
dendo racionalizar como dantes. 
A ver vamos e esperamos, since-
ramente, que assim não seja. Se, 
por exemplo, algum país escolher 
um determinado bloco, passa 
a viver tal como se é nesse blo-
co como foi no foi no passado. 

Este confronto, tanto na frente 
como após a independência, era ine-
vitável pois os dois sistemas bipola-
res não podiam ser reconciliatórios. 

(O lugar do marxismo em 
Moçambique: 1975-1994* Jo-
aquim Miranda Maloa**)
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Moçambique, eSwatini e 
África do Sul reforçam cooperação

Em face da bus-
ca de alterna-
tivas para o 
alívio dos cus-
tos no paga-

mento dos combustíveis cujos 
preços apresentam tendências 
de oscilação devido aos facto-
res adversos, o Presidente do 
Conselho de Administração 
da Autogás, João Das Neves 
não têm dúvidas que a solução 
para aliviar o bolso do cidadão 
passa pelo uso do gás, que no 
seu entender depende do aca-
rinhamento de todos no país.

Moçambique dispõe desse 
recurso, e muitos países estão a 
procura de alternativas internas 
para reduzir o custo de impor-
tação dos combustíveis cada 
vez mais caros, resultante do 
conflito Russia-Ucrania, des-
creveu a fonte para quem o país 
dispõe de gás necessitando por 
isso o acarinhamento por parte 
dos cidadãos para impulsionar 
o investimento nesse sector.

É uma fonte com custos 
reduzidos, se comparado com 
as outras fontes de energia 
e também é amigo do am-

biente, tendo em conta que o 
país corre contra o relógio no 
cumprimento dos objectivos 
do desenvolvimento susten-
tável, cuja meta numero 13 
assenta na tomada de medidas 
para o combate das mudanças 
climáticas e seus impactos.

João das Neves acredita que 
o uso do gás é irreversível. Po-
rém é urgente sua massificação 
para que todos tenham acesso. 
Por exemplo, João Das Neves 
indicou que para o caso do gás 
natural veicular (GNV) tem 
pouco mais de três mil usuá-

rios no país, onde se destacam 
os transportadores semi-co-
lectivos e alguns particulares.

“ Tem havido muita procura 
por esta alternativa devido ao 
elevado custo de combustível 
um pouco pelo mundo, o que 
significa que temos que ampliar 
cada vez mais a nossa capacida-
de“ disse a fonte acrescentando 
que a Autogás está num pro-
cesso de reestruturação interna 
de modo a duplicar sua capaci-
dade para os actuais clientes, 
sendo que há muita procura.

Se por um lado há muita 

De mãos dadas, os governos de Moçambique, eSwati-
ni e da África do Sul realizaram, desde o dia 15 até dia 21 
de Agosto corrente, a primeira visita turística para fa-
miliarização com operadores  e comunicação social, 
no âmbito da iniciativa TRILAND, lançada em 2009.

A a c t i v i d a d e 
visava pro-
mover a par-
ceria público-
-privada, bem 

como impulsionar o turismo na 
região, contribuindo, desta for-
ma, para o desenvolvimento 
sócio-económico da indústria 
turística na zona do TRILAND. 

Foi uma acção combinada 
e que está inserida no conjunto 
de um programa de marketing 
regional, no qual os três gover-
nos desejam estabelecer uma 
cooperação regional na troca 
de apoio, do desenvolvimen-
to e da promoção de investi-
mento e do turismo regional. 

A visita de familiarização 
permitiu aos participantes ter 
uma melhor percepção do po-
tencial turístico que a região 
dos países integrantes tem a 
oferecer de forma conjunta.

Numa recepção oferecida 
a delegação da iniciativa TRI-
LAND a ministra da cultura e 
turismo Eldevina Materula, disse 
“o sucesso desta iniciativa tu-
rística baseia-se na capacidade 
de reunir as vantagens compa-
rativas de cada país, permitin-
do que os visitantes nacionais 
e vindos do estrangeiro tenham 

uma experiência da sua vida 
numa única viagem, exploran-
do a cultura, a gastronomia e a 
biodiversidade dos três países”.

Por sua vez, a directora-exe-
cutiva da Autoridade de Turismo 
de eSwatini, Linda Nxumalo, 
defendeu que a iniciativa pode 
produzir efeitos positivos. “A 
prioridade para nós é a colabo-
ração, o que significa que pode-
mos trabalhar todos juntos para 
garantir ganhos mútuos”, disse.

Para o ministro das Finan-
ças, Desenvolvimento Econó-
mico e Turismo da África do 
Sul, os três países são capazes 
de alcançar consensos e juntos 
beneficiarem das vantagens da 

implementação deste projecto.
Projecto TRILAND ganhou 

forma em Maio passado, onde 
os três países assinaram, em 
Durban, um memorando de en-

tendimento, tendo como meta 
a implementação do programa 
de marketing regional que visa 
estimular a rápida recupera-
ção económica de Moçambi-
que, África do Sul e Eswatini.

Para os governos envolvidos, 
através deste programa, vai se 
criar roteiros turísticos que envol-
vam as potencialidades dos três 
países. Para o efeito, os visitantes 
ao pretenderem escalar Moçam-
bique, por exemplo, terão infor-
mações sobre lugares e riquezas 
nesses dois países. O objectivo 
é que os recursos despendidos 
pelo turista beneficiem a todos e 
contribua para a rápida recupe-

ração económica dos três países.
Na presente visita, que por 

sinal é a primeira do género, fez 
parte do plano de acção acordado 
onde o reino de Eswatini mos-

trou o que tem de mais forte no 
turismo, de uma forma geral, mas 
com enfoque para a cultura. De-
pois de Eswatini a comitiva por 
estes dias visitou Moçambique, 
onde os visitantes tiveram a opor-
tunidade de ver o que de melhor 
há em termos de turismo de mar 
e na gastronomia. Mpumalanga 
foi a última etapa, com a apos-
ta a ser o turismo de natureza.

Para além do Instituto Na-
cional do Turismo, a comitiva 
moçambicana integrou  tam-
bém operadores turísticos.

Recorde-se, Moçambique 
tem, no seu conjunto, uma linha 
costeira de 2.700 Km, paisa-

gens incríveis, praias cristali-
nas, incluindo corais marinhos 
e de água doce, um tesouro de 
flora e fauna que permite a li-
gação entre Beach-Bush Ex-
perience, onde os visitantes 
pudram ter uma experiência 
verdadeiramente da Selva e 
Praia em curto espaço de tempo.

Como forma de promover 
seu rico potencial, Moçambique 
vai realizar de 13 a 15 de Ou-
tubro do presente ano, a VIII 
Edição da Feira Internacional 
do Turismo FIKANI. Sendo 
Membro do Conselho Execu-
tivo da Organização Mundial 
do Turismo para a Região da 
África, Moçambique vai ca-
pitalizar o evento com a pre-
sença do Secretário Geral da 
Organização Mundial do Tu-
rismo, Zurabi Pololikashvili.

O objetivo primário da FI-
KANI 2022, é de impulsionar 
as transações comerciais na área 
do turismo, proporcionar espa-
ços de debates corporativos, ser-
viços e pacotes de investimento.

De acordo com a ministra da 
cultura e turismo Eldevina Ma-
terula, “Prevemos ainda, uma 
forte plataforma de exposição, 
sessões de Speed Marketing, 
apresentação das oportunidades 
de investimento, eventos cul-
turais e gastronomia, pelo que 
aproveito desde já, para convi-
dar entidades públicas, privadas 
e a mídia, a estarem presentes”.

Solução para alívio dos custos de 
combustíveis passa pelo uso do gás 

Promoção de investimento e turismo regional 

procurar pelo uso do gás na-
tural veicular, por outro João 
da Neves aponta o desafio de 
se reforçar os centros de con-
versão, sendo que os postos 
existentes têm estado a res-
ponder as necessidades dos 
potenciais clientes que pro-
curam por aquele serviço.

Relativamente a expansão 
do gás, João das Neves diz que 
a mesma está condicionada 
a zona sul até então, havendo 
planos de expansão de postos 
na província de Inhambane.

A expansão dos postos 
de abastecimento do gás está 
sujeito aos estímulos que o 
governo deve prover, acres-
centa João das Neves subli-
nhando ser impensável fazer 
investimento nesse sector 
com as taxas de juros apli-
cadas pela banca nacional.
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Desporto recreativo

Bairro de Hulene

Ondas do Mar 
mergulhado no 
mar de derrotas

Amigos da Matola, Munna’s e 
Bunhiça humilhados na 20ª jornada

São equipas com 
história no Cam-
peonato de Vete-
ranos da Cidade 
do Maputo, esta-

mos a falar dos Munna’s, Amigos 
da Matola e Bunhiça que no fim-
-de-semana tiveram sabor amor-
go da derrota ao consentir quatro 
golos nos seus jogos. Bunhiça foi 
outra vítima de derrota, volumo-
sa, de cinco bolas a uma. Assim, 
os Munna’s já não tem chance de 
discutir o título, esperando por 
manutenção ou descida de divi-
sao mas ainda tem chance de se 
manter no campeonato de 2023, 
bastando, a partir desta semana, 

não mais perder nem empatar.

 Resultados da 20ª jornada- 
seire “A”

FCKm 15 x Amigos da 
Matola (4-0)

Campoane x Choupal (0-2)
Veteranos Unidos x Kongo-

lote (0-0)
Circulo x Malhampsene (0-2)
Munna’s x Jardim (0-4)
Matendene x Bunhiça (5-1)
Leões Bravos x Madgumb’s 

(1-2)

Resultados doa 20ª jornada 
- serie “B”

Uniao Desportiva de Maputo 

Semana finda On-
das do Mar vol-
tou a claudicar 
ao permitir mais 
uma derrota, so-

mando a segunda consecutiva, 
desta vez frente ao Sporting, por 
duas bolas a uma.  Enquanto isto, 
a Nova Luz voltou as vitórias de-
pois de duas jornadas de empates 
e, a vítima foi F-Mave, estando 
nos lugares cimeiros da tabela 
classificativa e que lhe permite 
a transicao aos oitavos de final.

 Resultados da 11ª jornada 
em veteranos

Tigres x Veteranos (5-2)
Ondas do Mar x Sporting 

(1-2)

Rerssuscitados x Laulane 
(1-0)

Nova Luz x F-Mave (2-1)
Escorpiao x Celula “H” (3-1)
Célula “D” x Mavalane (2-1)
Célula “F”x Nova Alianca 

(2-2)

Resultados da 11ª jornada 
em seniores

Célula “B” x Dragão (1-2)
Cofres x Matsuva (2-4)
Amigos x Nova Luz (2-2)
Hulene x Galos (1-2)
Jogos da 12ª Jornada 
Galos x Nova Luz
Cofrtes x Celula “B”
 Time Time x Dragão
  Amigos x Hulene fc  

José Matlhombe

Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

x Luis Cabral (1-3)
Tlhavane x ADVcmc (0-0)
Inhagoia x Aeroporto (3-1)
Vientes de Tsalala x Tsala-

la(1-1)
Chamwaris x Xipanipane 

(1-1)
Amigos de Kongolote x 

Mafalala (0-0), nao terminou 

Jogos da 21ª  jornada- serie 

“A”
Madgumb’s x FCKm15
Amigos da Matola x Cam-

poane
Choupal x Círculo
Malhampsene x Munna’s
Jardim x Veteranos Unidos
Kongolote x Matendene
Bunhiça x Leões Bravos

 Jogos da 21ª jornada - 

seriem “B”
Xipanipane x União Despor-

tiva de Maputo
Luís Cabral x Amigos de 

Kongolote
Mafalala X Tlhavane
Aeroporto x ADVcmc
Inhagoia X Vientes de Tsalala
Tsalala x Chamwaris

José Matlhombe
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O Programa Mundial para a Alimentação (PMA), no 
âmbito do Dia Mundial Humanitário, celebrado a dia 19 de 
Agosto, organiza uma exposição de fotografia através da qual 
pretende apresentar o trabalho de campo que o PMA leva a 
cabo no país em apoio ao Governo e à população de Moçam-
bique. A exposição, patente no Centro Cultural Franco Mo-
çambicano (CCFM), localizado na baixa de Maputo, poderá 
ser visitada, de forma gratuita, até o dia 27 do mês corrente.

A exposição que 
foi aberta ao pú-
blico no passado 
16 de Agosto, 
teve a cerimónia 

de inauguração no dia 17, onde 
contou com a presença de inúme-
ros participantes. A cerimónia de-
correu nas instalações do Centro 
Cultural Franco Moçambicano. 

O Programa Mundial para a 
Alimentação desenvolve este traba-

lho lado a lado com os parceiros de 
cooperação em apoio ao Governo 
de Moçambique e a sua população.

O Programa Mundial para a 
Alimentação (PMA) das Nações 
Unidas é a maior organização hu-
manitária do mundo, dedicada a 
salvar vidas em situações de emer-
gência e usando a ajuda alimentar 
para construir um caminho para 
a paz, estabilidade e prosperida-
de para as pessoas que se recu-
peram de conflitos, desastres e o 
impacto das mudanças climáticas. 

Para honrar a memória dos 22 
trabalhadores humanitários que 
perderam a vida num atentado no 
dia 19 de Agosto de 2003 no Iraque, 
o Escritório das Nações Unidas 
para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA, conforme 
as suas siglas em inglês) lança cada 
ano a campanha do Dia Mundial 
Humanitário, sob temas diferentes, 
para defender o bem-estar e a digni-
dade das pessoas afectadas por cri-
ses, bem como a segurança dos pró-
prios trabalhadores humanitários. 

Para este ano, o Programa 
Mundial para a Alimentação lan-
ça este projecto sob o lema É 

preciso uma aldeia de trabalha-
dores humanitários”, em refe-
rência ao ditado “É preciso uma 
aldeia para criar uma criança”.

Em representação da Directora-
-País do PMA em Moçambique, 
Antonella D’Aprile, o director ad-
junto do PMA, Pierre Lucas, du-
rante a cerimónia de inauguração 
da exposição de fotografia afirmou: 
“Nós, os trabalhadores humanitá-
rios, queremos mais do que salvar 

vidas. Queremos mudar vidas. E 
é por isso que trabalhamos incan-
savelmente para que as pessoas 
conquistem a sua independência 
e possam se sustentar sozinhas”. 

“Trabalhamos para que as 
crianças encontrem apoio e alimen-
tação saudável nas escolas, para 
que os agricultores possam reduzir 
as suas perdas agrícolas e saibam 
a melhor altura para semear a ter-
ra, para que os pescadores tenham 
acesso aos meios de prover o seu 
sustento e para fomentar pequenos 
negócios. Queremos que as pessoas 
mais vulneráveis hoje consigam ca-
minhar com os seus próprios pés”.

Ademais, prestaram homena-
gem a todos os trabalhadores huma-
nitários em Moçambique e a todos 
aqueles que tornam possíveis os tra-
balhos de salvar e mudar vidas to-
dos os dias, nomeadamente: o Go-
verno de Moçambique, as entidades 
irmãs das Nações Unidas, os par-
ceiros de cooperação, os doadores, 
as embaixadas e suas agências de 
cooperação, as ONGs que são nos-
sas parceiras no terreno, os líderes 
comunitários e os activistas locais 
que facilitam o nosso acesso às co-

munidades. Em resumo, é uma ho-
menagem a todos os que trabalham 
para transformar a vida das mo-
çambicanas e dos moçambicanos.

“Em nome da Representante 
do PMA em Moçambique, Sra. 
Antonella D’Aprile, e meu gos-
taria de estender o nosso sincero 
agradecimento ao Centro Cultural 
FrancoMoçambicano, nomeada-
mente ao seu Director, o Sr. Vin-
cent Frontczyk, e a todos os seus 
colaboradores, por amavelmente 
terem cedido este belo espaço 
para fazer acontecer esta exposi-
ção com a qual o PMA pretende 
assinalar o Dia Mundial Huma-
nitário, que se celebra no dia 19 
de Agosto”, disse Pierre Lucas.

O Programa Mundial para a 
Alimentação começou o seu traba-
lho humanitário no combate à fome 
e à desnutrição, um trabalho huma-
nitário que salva vidas e é essencial 

em situações de desastres e confli-
tos, entre outros. O alimento e a boa 
nutrição são elementos primordiais 
para garantir o desenvolvimento 
individual das pessoas, o desen-
volvimento colectivo das comuni-
dades mais vulneráveis e o desen-
volvimento do país como um todo.

“Mas nós, os trabalhadores 
humanitários, queremos mais do 
que salvar vidas. Queremos mu-
dar vidas. E é por isso que tra-
balhamos incansavelmente para 
que as pessoas conquistem a sua 
independência e possam se sus-
tentar sozinhas”, acrescenta Pierre.

Esta exposição é igualmente 
uma singela homenagem a to-
dos aqueles que, nas suas mais 
variadas áreas de actuação, tra-
balham para salvar e mudar as 
vidas de moçambicanas e mo-
çambicanos. Todos os que con-
tribuem para isso acontecer, 
são trabalhadores humanitários.

A exposição com um leque di-
versificado de fotografias apresenta 
deste temas como mudança climá-
tica, emergência alimentar nas pro-
víncias de Sofala, Paquite, Mueda, 
Ilha de Ibo em Cabo Delgado, ali-

PMA marca o Dia Mundial Humanitário
com uma exposição de fotografia     

O cantor moçambicano Aniano Tamele vai de vento em 
pompa nas lidas musicais. Com mais de trinta anos 
de carreira Aniano vai fazendo das cordas musicais 
o seu modus vivendi. Facto demonstrativo é o surgi-
mento do clube de fãs que aposta nas suas cantatas.

Filho de Zeburane (Eusébio Johane Tamele), incontornável figu-
ra da moçambicana, Aniano conta que o pai disse numa entrevista que 
haveria de morrer feliz, porque os filhos tinham abraçado a música.

“Sempre dizia-nos estudem, mas não deixem a música, porque é 
feita de alma,” recorda. E aqui fica o feito. Filho de peixe sabe nadar!

Aniano Tamele ou 
simplesmente filho de 
peixe sabe nadar!

mentação escolar, nutrição, meio 
de subsistência, proteção social, 
trabalhos feitos no campo e a im-
plementação de projecto de peque-
nos agricultores em Guijá, Gaza. 

“Muito obrigado a todos pelo 

trabalho, por terem participado, 
mas principalmente por estarem no 
campo junto das pessoas que mais 
precisam. Como nos ensinam os 
moçambicanos: Estamos juntos, 
Moçambique!”, (Pierre Lucas). 

silvino Miranda
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Lançando “A Distante 
Proximidade” de Almeida Cumbane  

A Distante Proximidade é o segundo livro do escri-
tor Almeida Cumbane e sai sob a chancela da Edito-
ra Kulera. O livro foi apresentado pelo escritor e en-
saísta Elísio Miambo no passado dia 25 de Julho na 
abertura do VI Festival Internacional de Poesia em Xai-Xai 
e foi lançado na nesta terça-feira (23) em Maputo no Insti-
tuto Guimarães Rosa (Centro Cultural Brasil-Moçambique. 

Este livro contou 
com a apresenta-
ção do magnifi co 
professor fi losofo 
e vice-reitor da 

Universidade Pedagógica de Ma-
puto José Castiano, que por sua vez 
foi igualmente professor de Almei-
da Cumbane. Na sua explanação o 
professor foi profundo e em suas 
leituras minuciosas teve a gentileza 
de apresentar os seus títulos fi ctí-
cios para os textos de Cumbane. 

Entre contos e crónicas e, não 
raras vezes, no limite entre os dois 
géneros, A Distante Proximidade 
serve-nos 17 narrativas. Diante de 
outros horizontes de leitura que 
se possam abrir, estes textos de-
nunciam a longa e tenebrosa dis-
tância que pode haver entre entes 
que estão tão perto uns dos outros.

Emílio Cossa, editor deste li-
vro, disse que trabalhar com Cum-
bane foi muito simples pelo facto 
de ser um grande admirador do 
escritor, conheceu Cumbane cerca 
de um ano, quando queria fazer a 

publicação do seu primeiro livro. 
Acrescenta ainda que editar livros 
não é fácil, mas pela sua agilidade 
e pelo seu empenho não foi um 
livro difícil de trabalhar, pois o li-
vro estava praticamente pronto. 

“É um livro muito bom e re-
comendo a todos, porque nos faz 
lembrar de quem nós somos, para 
os leitores de Guimarães Rosa, irão 
encontrar algum paralelo, o Almei-
da escalou lugares e espaços que 
infelizmente a nossa memoria faz 
questão de esquecer. Para quem 
for ler A Distante Proximidade, 
vai se aproximar de lugares que 
parecem distantes”, afi rma Emílio.  

Para o professor e fi lósofo José 
Castiano este livro é uma forma de 
poder pensar na relação entre litera-
tura e fi losofi a. “O meu próprio in-
teresse na literatura foi aprofundado 
pelo facto de estar a acompanhar um 
desenvolvimento de uma literatura 
moçambicana jovem, talvez já não 
muito refém da geração Charrua”. 

O mais importante a reter na 
relação entre a fi losofi a e literatu-

ra, é que esta, portanto a literatura 
é muito íntima ao mesmo tempo 
profunda, é uma amizade e que 
cada um esta atenta ao outro, vive 
com o outro, e a fi losofi a tem a 
clara função de construir um pen-
samento crítico na natureza, na 
sociedade, na política e até mes-
mo na cultura, portanto, existe 
uma fonteira e relação de constru-
ção mútua, afi rma JoséCastiano.  

Segundo José Castiano, Almei-
da Cumabane usa na sua narrativa 
o conhecimento que tem sobre a 
natureza, a sociedade e sobretudo 

as culturas que atravessam aquela 
região (Guijá). O que faz este livro 
A Distante Proximidade, de facto 
africana/moçambicana é porque 
este pode ser considerado perten-
cente a literatura jovem moçam-
bicana devido a notoriedade que 
faz da nossa realidade pelos seus 
temas, também devido a conti-
nuidade que faz da oralidade pelo 
seu método escolhido para a nar-
rativa e devido aos seus provér-
bios existentes nas nossas aldeias.  

“Cada um dos temas dizem 
muito sobre os tempos vividos em 

Moçambique actual, todavia con-
centradas na região do Sul do Save, 
porque a gente vive onde trabalha, 
e vive das suas experiências pes-
soais para trazer essa narrativa”. 

Não é apenas sobre relaciona-
mentos com os outros, mas tam-
bém connosco mesmos. Nossas co-
gitações distanciam-se tanto de nós 
quanto do próprio mundo ao ponto 
de acharmos que somos os homens 
mais azarados da história ou que o 
mundo gira a nosso gosto e poder. 
Analogamente, as narrativas de-
monstram uma genuína e calorosa 
proximidade entre entes distantes. 

Para o escritor que pouco fa-
lou, emocionado disse que “quero 
fazer uma dedicatória especial a 
dois grandes escritores, que me de-
ram forças na minha trajectória, são 
grandes escritores, mas não escre-
veram nenhum livro, escreveram 
parte da minha história de vida, que 
são os meus pais, e a minha família 
no geral”, disse Almeida Cumbane. 

“O que levou-me a escrever 
este livro, foi perceber que nas-
ciam em mim, a cada dia, textos 
que precisavam chegar ao leitor”.

“Podemos estar até distantes 
de nós mesmos quando criamos 
ideias que vão para além do que so-
mos, embarcando por vezes numa 
super construção de nós mesmos 
ou uma minimização do nosso eu. 
Também há gente distante fi sica-
mente e biologicamente mas que 
tem uma proximidade sem igual”. 

silvino Miranda

Viciados em 
Muuzika, pre-
para show, que 
permite com 
que os artis-

tas apresentem de forma diferente 
os seus trabalhos. Trata-se de um 
programa televisivo que preserva 
a cultura nacional, concretamen-
te o Hip-Hop. Desta feita no dia 
27 de Agosto vão lançar o 1º con-
certo ao vivo denominado Vicia-
dos Em Muuzika Live Session. 

“Este concerto consiste em mos-
trar ao vivo a essência do programa. 
Estamos a preparar um Awards 
para 2022, razão pela qual produ-
zimos este evento como forma de 
aquecimento para o grande Award”. 

Epodez da Siderúrgica, men-
tor do projecto Viciados Em 
Muuzika, que falava ao nosso 
jornal, diz que este é um progra-

ma de televisão que nasceu em 
2019.O programa existe para di-

vulgar Lifestyle, Música Urbana, 
Literatura e empreendedorismo. 

“Neste evento estou a traba-
lhar com a equipa da Catchthe 
Vibes que é a minha produtora, e 
os artistas como We Know Our 
Why, FreakSon, Adecoal, Menta-
lidade 3 e outros”, disse Epodez. 

Para Epodez esta é uma nova 
forma de fazer concertos e di-
vulgar muita coisa que ninguém 
sabe a nível nacional, acrescen-
ta que, com este tipo de evento 
querem pôr os produtos culturais 
disponíveis no mercado, desde 
música, adornos, entre outros. 

“É preciso haver um in-
vestimento para área cultural, 
sem fundo os artistas não pas-
sam de marginais...”sublinha.

Este concerto contará igual-
mente com exposição de livros, 
apresentação do livro ritmo e poe-
sia, disco e gastronomia, o evento 
estará aberto ao publico a partir das 

Viciados em Muuzika prepara 
primeiro concerto ao vivo de Hip-Hop 

10 horas no Museu do Mafalala.
Os artistas que estarão em 

palco são: We Know OurWhy, 
que é uma dupla, o FreakSon, 
Mentalidade 3. Terá neste con-
certo uma roda de Freestyle, que 
segundo Epodez é algo que quase 
perdeu destaque em Moçambique.

O motivo da escolha desses 
artistas para o concerto é porque 
são artistas que estão inteiramente 
ligados ao programa Viciados Em 
Muuzika. Roda de freestyle é um 
momento que os rappers vão riman-
do um a um numa instrumental.

Epodez diz que esta é uma 
fase experimental e não há um 
orçamento para convidar mui-
tos artistas, por isso trabalha com 
aqueles que estão ligados ao seu 
programa televiso, se tiver uma 
boa repercussão e existirem par-
ceiros, poderão organizar futu-
ramente eventos deste gabarito. 

“Viciados Em Muuzika é um 
programa de televisão que pou-
co a pouco vai chamar as pessoas 
para participarem ao vivo. Esta 
edição será meramente Hip-Hop. 
Convidar ao pessoal a partici-
par desta experiência cultural”. 
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Polícia ladrão baleado no Chimoio
Tentava assaltar um estabelecimento comercial 

 O chefe da Repartição de Operações dos Serviços Na-
cionais Penitenciários (SERNAP), na província de Tete, 
foi baleado na noite da última terça-feira (23), quando 
tentava assaltar um estabelecimento comercial no bair-
ro Vila Nova, na cidade de Chimoio, província de Manica.

Trata-se de Car-
los Júlio Mas-
singue, de 40 
anos de idade, 
que liderava 

uma quadrilha composta por 
mais dois cadastrados perigosos 
que se colocaram em fuga depois 
de verem frustrada a intenção de 
tirar toda a receita diária no esta-
belecimento comercial em causa.

Entretanto, foi durante a 
troca de tiros com o Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal (SERNIC) em Manica 
que Carlos Júlio Massingue 
foi alvejado com 4 tiros, sendo 
dois nos membros inferiores, 

um no membro superior e ou-
tro no abdômen. Os agentes 
do SERNIC apreenderam, na 
sua posse, uma pistola do tipo 
Makarov, com oito munições.

No Hospital Provincial de 
Chimoio (HPC), a nossa repor-
tagem deparou-se com Carlos 
Júlio Massingue, crivado de ba-
las, onde se encontra a receber 
cuidados médicos. Reagindo, 
o Porta-voz do SERNIC em 
Manica, Amedy Bulacho, disse 
que o auto de denúncia já tinha 
sido lavrado e que o suspeito 
seria levado à barra da justiça.

Carlos Júlio Massingue 
era chefe do departamento de 

operações penitenciárias em 
Manica e foi transferido para 
Tete, a fim de exercer o mes-
mo cargo. Dados em nosso 
poder dão conta de que já es-

tava em curso um processo de 
transferência de Massingue 
para a província da Zambézia.

Contudo, conforme apura-
mos, corre um processo disci-

plinar por falsificação de nível 
académico, acto administrati-
vo que lhe custou a retirada da 
potência de Inspector Principal 
Penitenciário. (INTEGRITY)

China e Mo-
ç a m b i q u e 
p r o c u r a m 
a p r o f u n d a r 
a coopera-

ção militar, numa altura em 
que o país combate insur-
gentes na sua província de 
Cabo Delgado, rica em gás. 

As relações bilaterais no 
sector da defesa foram discu-
tidas durante um encontro en-
tre o embaixador chinês em 
Moçambique Wang Hejun e o 

ministro da Defesa moçambi-
cano, Cristóvão Artur Chume. 
Hejun disse que a China tam-
bém está disposta a continuar 
a trabalhar com Moçambique 
para intensificar a comunicação 
estratégica, fortalecer equipa-
mentos e cooperação técnica, 
bem como expandir os inter-
câmbios nas áreas profissionais. 

Afirma-se que este visa 
promover o aprofundamento 
e a cooperação prática entre 
os militares dos dois países, e 

enriquecer constantemente a 
estratégia abrangente dos laços 
entre China e Moçambique. 
Chume disse que Moçambique 
atribui grande importância ao 
desenvolvimento da coopera-
ção militar entre os dois países.

 “Moçambique está disposto 
a continuar a reforçar a solida-
riedade e a coordenação com 
a China para dar contributos 
positivos para o desenvolvi-
mento das relações bilaterais 
Moçambique-China”, disse.

China e Moçambique procuram 
aprofundar cooperação militar


