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1 EDITORIAL

Conselho de Administração 

Em Julho de 2014, o Instituto de Supervisão de Seguros 
de Moçambique (ISSM) aprovou a Estratégia de Educa-
ção Financeira em Seguros (EFISE), com o objectivo de 
informar, formar e orientar a sociedade sobre conceitos 
e produtos de seguros, cuja implementação das suas 
acções iniciou em 2015, com uma formação em seguros 
dirigida aos pro�ssionais de comunicação social, tendo 
sido  realizadas  três sessões na região Sul do País, a 
primeira na Província de Gaza e as restantes na Cidade 
de Maputo.

Considerando o facto de existir um número considerá-
vel de delegações de órgãos de comunicação social, 
coube a cidade da Beira acolher, nos dias 29 e 30 de 
Novembro de 2018,  a reunião com vista a promover a 
literacia �nanceira, para abranger jornalistas cuja inter-
venção é crucial para a divulgação de informação sobre 
a importância do seguro e o encontro com os operado-
res de seguros da região Centro.

Os encontros serviram para, de forma franca e aberta, os 
participantes abordarem profundamente os temas 
apresentados, partilhando experiências, na perspectiva 
de que todos concorram para assegurar o desenvolvi-
mento do sistema �nanceiro, em particular dos seguros, 
de forma sólida, e�ciente e credível, tendo sempre 
presente, na sua esfera de actuação, a defesa do consu-
midor.

Por outro lado, no âmbito do exercício de supervisão e 
�scalização, o encontro com os operadores serviu para 
avaliar a sua situação na região, apresentar o Relatório 
da Actividade Seguradora em 2017, discutir os mecanis-
mos de protecção do mercado, protecção e defesa do 
consumidor, papel dos corretores, entre outros.

O acto de abertura dos eventos juntou 50 participantes, 
dentre os quais o Director Provincial de Economia e 
Finanças de Sofala, Lénio Mendonça,  representantes de 
instituições públicas e privadas, 30 jornalistas (imprensa 
escrita, radiofónica e televisiva), uma professora e cinco 
estudantes do curso de Ciências de Comunicação da 
UNIZAMBEZE.

Participaram do encontro com os operadores de segu-
ros 17 pessoas representantes de seguradoras e media-
dores de seguros, nomeadamente, Moçambique Com-
panhia de Seguros, SA, SIM, EMOSE, Global Alliance, 
Hollard, Índico Seguros, Corretoras Progresso, Proxen, 
Tayob Hassam, Mundial e Dosse Agente de Seguros.

Os encontros serviram para, de forma franca e 
aberta, os participantes abordarem profundamen-
te os temas apresentados, partilhando experiên-
cias, na perspectiva de que todos concorram para 
assegurar o desenvolvimento do sistema �nancei-
ro, em particular dos seguros, de forma sólida, 
e�ciente e credível, tendo sempre presente, na sua 
esfera de actuação, a defesa do consumidor.

Por outro lado, no âmbito do exercício de supervi-
são e �scalização, o encontro com os operadores 
serviu para avaliar a situação dos operadores na 
região, apresentar o Relatório da Actividade Segu-
radora em 2017, discutir os mecanismos de protec-
ção do mercado, protecção e defesa do consumi-
dor, papel dos correctores, entre outros.

IV CAPACITAÇÃO DE JORNALISTAS DE SOFALA EM MATÉRIA DE SEGUROS E PRI-
MEIRO ENCONTRO COM OPERADORES DE SEGUROS DA REGIÃO CENTRO DO PAÍS

O Conselho de Administração do ISSM serve-
-se do presente para endereçar a V. Excias, 
participantes dos eventos em epígrafe, 
profundos agradecimentos por, no meio de 
muitos afazeres se dignarem dispensar 
tempo para fazer parte da iniciativa, incluin-
do os jornais Diário de Moçambique, Notícias, 
Rádio Pax, Rádio e Televisão Académica, TVM 
e Top TV que garantiram a cobertura do acto 
de abertura.

Em particular, os agradecimentos estendem-
-se à Direcção Provincial de Economia e 
Finanças de Sofala, ao Secretariado Provin-
cial do Sindicato Nacional de Jornalistas e ao 
Instituto de Comunicação Social (ICS) - Dele-
gação de Sofala pelo apoio prestado na reali-
zação da IV Capacitação de Jornalistas da 
Província de Sofala em Matéria de Seguros.
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Presidente do ISSM no centro recebendo os convidados da
cerimónia de abertura dos eventos

Foto de Grupo dos participantes do encontro entre o ISSM e representantes dos
operadores de seguro local

PCA do ISSM atribuindo certi�cado de participação a jornalista 
Catija Anafe  do Instituto de Comunicação 

Social - Delegação de Sofala

ACTIVIDADES 2

Panorama geral do evento de capacitação de jornalistas de Sofala em matériade seguros



O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) e o Banco de Moçambique (BM) assinaram, dia 
15 de Agosto de 2018, na sede do BM, um Protocolo de 
Cooperação em matérias de interesse comum, nomea-
damente a partilha e produção de informação estatísti-
ca, formação e capacitação de colaboradores, realiza-
ção de estudos e pesquisas de interesse comum, bem 
como a elaboração de metodologias de produção 
estatística e a coordenação de políticas no domínio da 
estabilidade �nanceira.

Nos termos do referido acordo, compete ao BM parti-
lhar informação estatística, incluindo a relacionada 
com a balança de pagamentos, a posição dos investi-
mentos nacional e estrangeiro e do inquérito do inves-
timento coordenado.

Compete ao ISSM partilhar informação estatística e a 
relacionada com políticas no domínio da estabilidade 
�nanceira, bem como participar de eventos de coorde-
nação de actividades de interesse comum. 

No acto da assinatura, a Presidente do Conselho de 
Administração do ISSM, Otília Santos, referiu que com 
este Protocolo, estão delineadas as esferas de coopera-
ção entre as duas instituições signatárias, facilitando, 
portanto, a programação das actividades de ambas as 
partes com vista a responder com prontidão e qualida-
de as solicitações reciprocamente emanadas. 

“Os seguros são uma actividade económica de âmbito 
transversal, promovem poupança através de prémios, 

mobilizando desta forma recursos para o �nanciamen-
to à economia, com impacto na balança de pagamen-
tos, estes não podem ser vistos de forma isolada, sendo 
crucial que a sua regulação e supervisão se realize em 
coordenação com outros reguladores do sector �nan-
ceiro, e não só”, explicou.

Por seu turno, o Governador do Banco de Moçambi-
que, Rogério Zandamela, salientou que as estatísticas 
do sector de seguros e fundos de pensões são particu-
larmente relevantes no contexto actual do projecto em 
curso de compilação das Contas Nacionais Financeiras, 
bem como para diversas análises, incluindo a análise 
macro prudencial para avaliação da estabilidade �nan-
ceira pelo nosso recém-criado Departamento de Análi-
se Macro-prudencial.

À luz do presente Protocolo, o ISSM tem a responsabili-
dade de participar de acções de formação conjuntas 
em matérias do interesse das partes, suportar as despe-
sas de formação dos seus colaboradores ou outras a 
acordar com a contraparte.

O mesmo Protocolo é celebrado por tempo indetermi-
nado e a sua implementação deverá ser materializada 
através de uma Comissão Técnica conjunta para asse-
gurar a execução das responsabilidades dos outorgan-
tes, bem como elaborar planos e relatórios anuais de 
actividades, a ser constituída pelos pontos focais das 
partes que, por períodos rotativos de um ano, deverão 
presidí-la.

ISSM ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O BM 

3 ACTIVIDADES

Acto da assinatura do Protocolo da esquerda para a direita, Otília Santos, PCA do ISSM, 
Rogério Zandamela, Governador do BM e Percina Sitoe, Administradora 

Executiva do ISSM

Da esquerda para a direita, membros do Conselho de Administração do
ISSM participantes da cerimónia, António Chongo, Administrador 

Executivo e Domingos José, Administrador Não-Executivo e 
Alberto Bila, Administrador do BM



O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) realizou, no dia 13 de Novembro de 2018, na 
cidade de Maputo, a sua V Sessão Ordinária do Conse-
lho Consultivo (CC), um órgão de consulta cuja compe-
tência é pronunciar-se sobre as linhas de orientação 
estratégica para o sector de seguros, quer em resposta 
a solicitações apresentadas pelo Conselho de Adminis-
tração, quer em temas da sua própria iniciativa, apre-
sentando para o efeito, sugestões e recomendações 
pertinentes. 

Nestes termos, membros do mesmo órgão composto à 
luz do artigo 13 do Decreto no 45/2016, de 12 de Outu-
bro, pela Presidente do ISSM, igualmente Presidente do 
CC, membros do Conselho de Administração do ISSM, 
Delegados Regionais e ou Provinciais, representante 
do Banco de Moçambique, das associações de defesa 
do consumidor, das seguradoras, das entidades gesto-
ras de fundos de pensões complementares, dos corre-
tores e três individualidades de       reconhecida idonei-
dade e competência no âmbito das atribuições do 
ISSM, discutiram, dentre outros assuntos, a Proposta do 
Plano Estratégico do ISSM para o período 2019-2021 e 
Principais Actividades Desenvolvidas pelo ISSM (2017 a 
Setembro de 2018).

No acto de abertura do encontro, a Presidente do 
Conselho de Administração do ISSM e do CC, Otília 
Santos, desa�ou o sector a alcançar a meta de 2.1 por 
cento da taxa de penetração de seguros na economia 
prevista no Programa Quinquenal do Governo (PQG-

-2014-2019). “Espera-se que os grandes projectos de 
petróleo e gás venham a contribuir para o alcance 
desta meta governamental”, referiu a dirigente.
Igualmente �cou claro a contínua necessidade de 
reforma legal do sector segurador, visando responder a 
actual conjuntura do mercado, aprofundar e esclarecer 
temas relacionados com os fundos de pensões e    fron-
ting, bem como a melhoria de atendimento do consu-
midor.

No concernente a Proposta do Plano Estratégico do 
ISSM (2019 a 2021) destacam-se seis prioridades, 
nomeadamente, i) Governação Corporativa, ii) educa-
ção do consumidor, iii) desenvolvimento do seguro 
inclusivo, iv) modernização dos sistemas de informa-
ção, v) quadro de pessoal adequado ao ISSM e vi) início 
de processo que visa garantir o funcionamento do 
ISSM em instalações próprias.

O ISSM irá continuar a implementar as acções previstas 
na Estratégia de Educação Financeira em Seguros, 
reforçar a supervisão dos operadores de seguros visan-
do garantir a sua solvabilidade, desenvolver acções 
para o crescimento do mercado e salvaguardar os 
interesses dos intervenientes, implementar o progra-
ma de formação de quadros da instituição em diversas 
áreas relacionadas com o objecto do Instituto e prosse-
guir as re�exões em curso, no âmbito da regulamenta-
ção e revisão legislativa.

CONSELHO CONSULTIVO DO ISSM DEBATE PLANO ESTRATÉGICO 
(2019-2021)

Membos do CA do ISSM, no centro a PCA do ISSM, Otília Santos, ladeada pela 
Administradora Executiva, Percina Sitoe, e Administrador Executivo, António 

Chongo, e à esquerda o Administrador Não-Executivo, Domingos José

“Foto de Grupo” dos participantes do evento do Conselho Consultivo do ISSM



5 ACTIVIDADES

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) realizou, no dia 21 de Dezembro de 2018, no 
Distrito de Boane, Província de Maputo, a sua reunião 
de Balanço Anual, onde foram analisadas as activida-
des desenvolvidas em 2018, o Plano Estratégico do 
ISSM 2019 – 2021, Plano de Actividades para 2019, 
entre outros assuntos.

A sessão de abertura do evento foi dirigida pela Presi-
dente do Conselho de Administração do ISSM, Otília 
Santos, que instou os colegas a darem o máximo para o 
cumprimento do Plano de Actividades que foi elabora-
do com a contribuição de todos os sectores. “Temos de 
ter consciência daquilo que iremos fazer no próximo 
ano, melhorando a nossa dinâmica em prol do cresci-
mento do mercado segurador”, exortou.

Recomendou ainda a melhoria da colaboração inter-
-sectorial da monitoria dos Planos de Actividades dos 
sectores, apelando a união e à responsabilidade indivi-
dual e colectiva no exercício das tarefas incumbidas a 
cada colaborador.

No encontro também foram referidas as realizações da 
instituição nos últimos cinco anos, desde a capacitação 
de quadros, instalação da linha verde para a melhoria 
do atendimento aos tomadores de seguros, desenho 
do material corporativo e logotipo do ISSM, assim 
como foi feita a perspectiva para os próximos anos que 
passam pela melhoria contínua do desempenho dos 
funcionários privilegiando o trabalho em equipa.

Para além das actividades rotineiras, em 2019, o ISSM 
prevê realizar acções previstas no Programa Quinque-
nal do Governo, cujo cumprimento integral das 
mesmas dependerá de factores determinantes como o 
elevado cometimento dos quadros que coordenam os 
diferentes sectores, profundo sentido de trabalho em 
equipa, alto grau de responsabilidade e a plena moti-
vação dos funcionários, entre outros aspectos.

No �nal da reunião, Otília Santos desejou festas felizes 
e próspero ano novo a todos os funcionários e seus 
familiares, seguindo-se o momento de confraterniza-
ção e realização de actividades culturais e recreativas.

Reunião de Balanço das Actividades do ISSM
PCA DO ISSM APELA À RESPONSABILIDADE DOS QUADROS NO EXERCÍCIO 

DAS SUAS TAREFAS 

“Foto de Grupo” de quadros do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique
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ISSM REÚNE-SE COM OS OPERADORES DE SEGUROS E DISCUTE O 
RELATÓRIO DO MERCADO DE SEGUROS DE 2017 

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), promoveu, no dia 31 de Agosto de 2018, em 
Maputo, um encontro com os operadores do mercado 
segurador. O evento visou a apresentação e debate do 
Relatório do Mercado de Seguros de 2017 a ser divul-
gado em cumprimento do estabelecido no Estatuto 
Orgânico deste Instituto.

A reunião foi dirigida pela Presidente do Conselho de 
Administração do ISSM, Otília Santos, que enalteceu a 
importância da protecção do consumidor e defesa do 
mercado de seguros para fazer face aos actuais desa-
�os do País. Em seguida, a dirigente apelou para uma 
actuação prudencial dos operadores, devendo igual-

mente haver encontros semelhantes regulares por 
iniciativa dos mesmos. 

No encontro que reuniu os principais intervenientes do 
mercado segurador, analisou-se de forma aberta e 
profunda os aspectos relacionados com o desempe-
nho do sector.

Assim, o Relatório Anual sobre a Actividade Segurado-
ra referente ao ano de 2017 destaca o crescimento da 
produção em cerca de 22,7%, situando-se em 13.023,4 
milhões de meticais, contra 10.616,8 milhões de Meti-
cais veri�cados em 2016.

No mesmo exercício, o índice de sinistralidade do 
mercado situou-se em 52.2% para os ramos Não Vida, 
contra os 44 por cento do ramo Vida.
 
Em termos do resultado líquido do exercício, registou-
-se um prejuízo de 205,5 milhões de Meticais, contra-
riando o resultado expressivo veri�cado em 2016 de 
3.514,7 milhões de Meticais.

O volume das contribuições dos fundos de pensões 
complementares situou-se em 626,5 milhões de Meti-
cais, tendo o resultado líquido dos mesmos fundos 
atingido o montante de 1.428,8 milhões de Meticais.

PCA do ISSM, Otília Santos ladeada pela Administradora Executiva, 
Percina Sitoe e pelo Administrador Executivo, António Chongo

Vista geral do encontro entre o ISSM e operadores do mercado de seguros



O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) realizou, no dia 28 de Setembro, o IV Seminário 
sobre o Sector Segurador em Moçambique, sob o lema 
“por uma indústria de seguros mais dinâmica e inter-
ventiva”.

Na abertura do evento, o Ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, referiu que consta como 
prioridade do Programa Quinquenal do Governo 2015-
-2019, o desenvolvimento dos seguros no País, tendo 
desa�ado o sector a desenvolver o micro-seguro e 
produtos de mitigação de riscos climáticos, entre 
outros seguros obrigatórios.

Ainda a este respeito anotou que a legislação do sector 
de seguros prevê os riscos climáticos, estando o ISSM 
aberto ao desenvolvimento de novos produtos de 
seguros, não só limitados aos previstos na legislação.

Na ocasião, Adriano Maleiane reconheceu que o 
mercado segurador continua a revelar um considerável 
potencial de crescimento tanto em termos de números 
de operadores, como pelo volume de produção, de 13 
mil milhões de meticais de prémios brutos emitidos, o 
que representa um crescimento de 22,7 por cento em 
relação ao ano anterior. 

Apesar deste nível de crescimento da produção do 
sector, a taxa de penetração dos seguros na economia 
situa-se em 1,62 por cento, continuando aquém da 
média da região da SADC, que ronda os seis por cento.

O governante exortou ainda a maior articulação inter-
sectorial para garantir a efectividade dos seguros 
obrigatórios, através de acções concertadas entre a 

autoridade de supervisão, os operadores e as institui-
ções competentes de �scalização, no que respeita aos 
seguros de responsabilidade civil automóvel, acidentes 
de trabalho e doenças pro�ssionais, desportistas e 
outras pro�ssões liberais.

Para o dirigente, este cenário coloca desa�os que 
devem merecer especial atenção como a capacitação 
de quadros e desenho de novos produtos no âmbito 
da inclusão �nanceira, garantia da maior protecção do 
consumidor e a manutenção da estabilidade do merca-
do.

Por seu turno, a PCA do ISSM, Otília Santos, enalteceu a 
importância dos temas debatidos no seminário que 
mostram a preocupação do regulador em responder as 
preocupações actuais do sector de modo a se de�nir 
soluções sustentáveis.

Dos temas debatidos no IV Seminário, destaque vai 
para “ prevenção e combate ao branqueamento de 
capitais e �nanciamento ao terrorismo na actividade 
seguradora” que enalteceu o avanço registado no 
quadro legal do País sobre o tema e a governação 
corporativa no mercado segurador que permite a 
transparência nos negócios e evita a fraude. 

Relativamente ao tema da educação, marketing e 
publicidade, como canal de expansão de produtos e 
serviços de seguros no País, o ISSM apresentou os 
trabalhos realizados pela instituição, reforçando a 
consciência do cidadão sobre a importância do seguro 
e a experiência de um operador no uso de publicidade 
como canal para educar a sociedade sobre os produtos 
de seguros.

 

IV Seminário do Sector Segurador
MALEIANE RECONHECE O CRESCIMENTO DO SECTOR DE SEGUROS

7 MERCADO DE SEGUROS

Ministro de Economia e Finanças dirigindo-se aos participantes do
IV Seminário do Sector de Seguros

Foto de Grupo dos participantes do IV Seminário do Sector de Seguros
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Até ao terceiro trimestre de 2018, o mercado segurador 
moçambicano operou com 20 seguradoras, uma 
micro-seguradora e quatro seguradoras autorizadas a 
operar neste segmento, uma Resseguradora, seis 
entidades gestoras de fundos de pensões complemen-
tares e 734 mediadores de seguros.

Neste período, a actividade relativa aos seguros apre-
sentou uma produção de 9.975,2 milhões de meticais 
em prémios brutos emitidos, repartidos em 8.807,4 
milhões de meticais registados nos ramos Não Vida, o 
que corresponde a uma quota de 82,3% e 1.167,9 
milhões de meticais do ramo Vida.

De salientar que os ramos “Automóvel” e “Incêndios” 
dominaram a carteira dos ramos Não Vida, com 29,2% 
e 21%, respectivamente, seguidos do ramo “Acidentes 
Pessoais”, com 14,6%.

No ramo Vida, a modalidade “Protecção de Crédito” 
apresentou a maior produção (38%), tendo sido a 
menor registada na modalidade “Capitalização” com 
cerca de 4%.

ACTIVIDADE SEGURADORA EM 2018

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Carteira dos Ramos Não Vida 

No período em referência, os custos com 
sinistros atingiram um valor global de 
2.818,3 milhões de meticais, tendo o maior 
registo se veri�cado nos ramos Não Vida com 
cerca de 2.521,5 milhões de meticais, 
enquanto o ramo Vida apresentou custos no 
valor de 296,7 milhões de meticais.   

Relativamente a cedência, o mercado totali-
zou cerca de 3.453,2 milhões de meticais, 
sendo os ramos Não Vida mais expressivos 
com cerca de 94,6%, dos prémios cedidos, a 
destacar o ramo Incêndios (44,5%).   

Estrutura de Custos nos 
Ramos Não Vida 
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AVISO
1. O exercício da actividade de mediação de seguros, nas 
categorias de corretor de seguros, agente de seguros e 
promotor de seguros, está sujeito ao pagamento da taxa 
anual de supervisão, de acordo com o no 2 do artigo 7 do 
Decreto-Lei no 1/2010, de 31 de Dezembro, que aprova o 
Regime Jurídico dos Seguros.

2. Assim, o Instituto de Supervisão de Seguros de Mo-
çambique recorda a todos os mediadores de seguros 
que a referida taxa deve ser paga, impreterivelmente, de 
02 até ao dia 10 de Janeiro de cada ano, nos termos da 
alínea b) do no 1 do artigo 132 do Regulamento das Con-
dições de Acesso ao Exercício da Actividade Seguradora 
e da Respectiva Mediação, aprovado pelo Decreto no 
30/2011, de 11 de Agosto.

Maputo, 27 de Dezembro de 2018
A Direcção de Supervisão



PCA do ISSM Dirige Cerimónia de Lançamento da Nova 
Marca da MOZRE

A Presidente do Conselho de Administração do Institu-
to de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), 
Otília Santos, dirigiu a cerimónia de lançamento da 
nova marca da resseguradora MOZRE – Mozambique 
Resseguros, SA, denominada Emeritus Resseguros, SA, 
em consonância com os novos accionistas do grupo 
Emeritus International Reinsurance Company, Limited. 

O evento realizado, no dia 19 de Outubro, na cidade de 
Maputo, contou com a participação dos embaixadores 
de Zimbabwe e Malawi, accionistas, dirigentes da 
MOZRE, quadros do ISSM, entre outros convidados.

Na ocasião, Otília Santos referiu que a mudança da 
denominação da MOZRE e a inauguração de novos 
escritórios ocorre num momento em que ainda é a 
única resseguradora que desenvolve as suas activida-
des no País, cujo mercado é composto por vinte segu-
radoras e uma micro-seguradora, entre outros opera-
dores, a nível da mediação de seguros. 

“Este acto é sinal inequívoco de que a resseguradora 
está a crescer como empresa decidida a marcar visibili-
dade no mercado, materializando o compromisso com 
a indústria seguradora do País, onde, de facto, preten-
de vincar a presença, no quadro do seu contributo para 
o desenvolvimento económico nacional, em geral, e do 
sector de seguros, em particular”, elucidou a dirigente.

“A reestruturação vem responder, em parte, o novo 
requisito estabelecido pelo Decreto n°39/2018, de 5 de 
Julho, que actualiza os valores mínimos do capital 

social e de garantia, bem como do fundo de estabeleci-
mento exigidos às entidades habilitadas ao exercício 
da actividade seguradora e de mediação de seguros e 
resseguro”, frisou a PCA. 

Tendo acrescentado que a mudança da denominação 
social deve traduzir a materialização da perspectiva de 
intervenção no mercado com maior vigor e dinamis-
mo, impulsionada pelo novo accionista que, a par das 
medidas adequadas de gestão sã e prudente, garante 
não só a capitalização da empresa como também a 
necessária robustez e solidez �nanceira, bem como a 
visibilidade no mercado moçambicano, atentos os seus 
objectivos e compromisso de marcar presença e 
diferença neste mercado.

Por seu turno, o Administrador Delegado da MOZRE, 
Mufaro Chauruka, disse que a entrada da empresa em 
Moçambique garantiu a possibilidade de resseguro 
nacional e redução da fuga de capital para mercados 
internacionais, uma vez que as empresas nacionais de 
seguro passaram a ter uma entidade local de ressegu-
ro, ajudando assim para equilibrar a balança de paga-
mentos e retenção de divisas no País.

Importa salientar que, em 2017, o resseguro, nos ramos 
Não-vida, situou-se globalmente em 5.303,7 milhões 
de Meticais, tendo a quota cedida à MOZRE, actual 
Emeritus Resseguros, SA, atingido 149.26 milhões de 
Meticais do negócio local, representando 44,5% do 
total da sua produção, situada em 335.4 milhões de 
Meticais.

PCA do ISSM, Otília Santos, no acto da cerimónia de lançamento da nova marca da Mozre, Emeritus, junto do PCA da Instituição, Leo Huyana
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ISSM PRESIDE LANÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE ACTUÁRIOS 
DE MOÇAMBIQUE

A Directora de Estudos, Estatística e Cooperação do 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), Francelina Tovela, em representação da Presi-
dente do Conselho de Administração desta Instituição 
orientou a cerimónia de lançamento formal da Associa-
ção de Actuários de Moçambique (AAM), no dia 24 de 
Julho de 2018, na cidade de Maputo.

Na sua intervenção, Francelina Tovela disse ser impor-
tante que, particularmente na actividade seguradora, a 
AAM, actue de forma responsável e motivada, coorde-

nando iniciativas de interesse comum e do sector, a �m 
de realizar acções que contribuam para o desenvolvi-
mento do mercado de seguros, evitando práticas noci-
vas que comprometam a sua viabilidade. 

Por seu turno, o Presidente da AAM, José Paulino Paulo, 
referiu que o projecto ora lançado foi idealizado na 
Universidade Zambeze (UNIZAMBEZE), na cidade da 
Beira e apresentado, pela primeira vez, naquela urbe, 
no Dia Internacional de Estatística, e que a �loso�a da 
AAM visa apoiar o encorajamento e promoção do 
ensino e da aprendizagem pela investigação, comuni-
cação, debate e publicação dos resultados, de acordo 
com critérios de qualidade na área actuarial.

O ISSM aproveitou a ocasião para expor o seu material 
corporativo, incluindo a Colectânea da Legislação 
sobre Seguros e Fundo de Pensões Complementares e 
Conexa, Volume I e II.

Participaram do evento o Administrador do Banco de 
Moçambique, Paulo Maculuve, Administrador do BCI, 
Manuel Soares, Director da Faculdade de Economia da 
UEM, Fernando Lichucha, Presidente da Associação 
Moçambicana das Seguradoras, Curratilaine Remane, 
bem como representantes de empresas seguradoras, 
de estudantes e membros da AAM.

Participantes do Lançamento da Assossiação de Actuários de Moçambique

Directora de Estudos, Estatística e Cooperação do ISSM, Francelina Tovela
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ESTUDANTES DAS PROVÍNCIAS DE ZAMBÉZIA E TETE BENEFICIAM 
DE PALESTRAS EM MATÉRIA DE SEGUROS

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) promoveu palestras sobre educação �nanceira 
em seguros para cerca de 2100 estudantes de 18 Esco-
las Secundárias das Províncias da Zambézia e Tete. 
Estas campanhas visam consciencializar os estudantes 
sobre a importância de seguros no seu dia-a-dia e 
in�uenciar a sociedade sobre os benefícios de contra-
tação de seguros.

A equipa do ISSM, em coordenação com as Direcções 
Provinciais da Educação e Desenvolvimento Humano 

da Zambézia e Tete, realizou palestras num total de 18 
estabelecimentos de ensino, abrangendo mais de 1400 
estudantes da Cidade de Quelimane, Distrito de Nicua-
dala e Namacurra, na Zambézia e cerca de 700 da 
Cidade de Tete, Distrito de Changara e Moatize, em 
Tete, respectivamente.  

Nas palestras foram apresentadas experiências práticas 
e os principais conceitos relacionados com o seguro, 
nomeadamente o Seguro, Tomador do Seguro, Segura-
do, Apólice de Seguro, Sinistro, Risco, Seguradora, 
Prémio, Indemnização, Tipos de Seguros, entre outros.

Com vista a estimular a leitura e apetrechar as bibliote-
cas escolares, a equipa ofereceu Brochuras de Pergun-
tas Frequentes sobre Seguros e Boletins Informativos 
do ISSM, de modo a permitir que os estudantes e 
professores façam consulta permanente da matéria, 
para além de oferta de brindes preparados para a 
ocasião.

Estas acções enquadram-se no âmbito da implementa-
ção da Estratégia de Educação Financeira em Seguros 
do ISSM que tem por objectivo divulgar a importância 
dos seguros na economia e na sociedade, passar infor-
mação relevante sobre o mercado de seguros moçam-
bicano e explicar as vantagens e desvantagens de 
dispor ou não de um contrato de seguro.

Técnico do ISSM, Nelson Mangunyane, proferindo palestra aos estudantes da Escola Secundária “Amor de Deus”, Quelimane, Província da Zambézia

Técnico do ISSM Domingos Chapungo oferece um brinde ao Director Provincial  Adjunto
de Educação e Desenvolvimento Humano da Zambézia, Momed Ibraimo



13 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

DELEGAÇÃO MOÇAMBICANA VISITA BRASIL PARA TROCA DE           
EXPERIÊNCIA SOBRE A INTEGRAÇÃO DE MATÉRIA FINANCEIRA NOS 

CURRÍCULA ESCOLAR

Moçambique realizou, de 24 a 28 de Setembro de 2018, 
uma visita à República Federal do Brasil para troca de 
experiências com aquele País no âmbito da implemen-
tação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, 
com o intuito de colher experiências deste na integra-
ção de matérias educativas sobre o sistema �nanceiro  
nos currícula escolar do Sistema Nacional de Educação.

A delegação moçambicana foi composta por quadros 
do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) e do 
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
por forma a garantir a implementação e acompanha-
mento relativamente à integração das matérias nos 
currícula nacionais.

O Brasil foi escolhido pela facilidade de língua e por 
possuir experiência relevante na coordenação e imple-
mentação de uma estratégia de educação �nanceira de 
índole nacional.

As várias matérias tratadas, de modo geral, visavam 
colher experiência do Brasil no domínio da Educação e 
Literacia Financeira nos vários âmbitos (Mercado de 
Capitais e Seguros).

Especi�camente a missão pretendia explorar as técni-
cas de monitoria e avaliação da implementação de 

programas de educação �nanceira, perceber as técni-
cas e processos para integrar nos currícula do ensino 
Primário, Médio e Universitário, matérias sobre merca-
do de capitais, bolsa de valores e seguros, como 
também aprender técnicas de comunicação para trans-
missão de matérias de seguros e Mercado de Capitais 
aos diversos alvos (crianças, jovens e adultos).

Por outro lado, a missão pretendia melhorar as técnicas 
de comunicação para os diferentes alvos, tendo em 
conta as características de cada grupo, obter subsídios 
que contribuam para uma melhor integração curricular 
de temáticas sobre o sistema �nanceiro nos três níveis 
de ensino nacional, perceber como se inicia o processo 
da inclusão dessas matérias no currículo escolar, consi-
derando o per�l de um educador �nanceiro e o 
relevante papel do coordenador da Comissão Nacional 
de Educação Financeira (CONEF) na coordenação da 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).

Para o efeito, foram visitadas a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Brasil Bolsa Balcão (B3), Associação 
de Educação Financeira do Brasil (AEF), Superintendên-
cia de Seguros Privados (Susep), Superitendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE).

Delegação moçambicana aquando da visita à Embaixada de Moçambique em Brasília (Brasil)
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EMBORA AVANÇOS SIGNIFICATIVOS, PLENÁRIA DO CISNA 
RECOMENDA MAIS EMPENHO E ENVOLVIMENTO DOS ESTADOS 

MEMBROS 

De 10 a 12 de Outubro de 2018, em Luanda, realizou-se 
a 41ª Sessão do Committee of Insurance and Non 
Banking Financial Institutions Supervisory Authorities / 
Comité das Autoridades de Supervisão de Seguros e de 
Instituições Financeiras Não Bancárias, abreviadamen-
te CISNA.

O ponto de situação dá conta de que todos os países 
membros do Comité iniciaram a educação �nanceira 
nas escolas e realizaram campanhas conforme as orien-
tações internacionais, tendo sido lembrado a todos a 
importância de se juntar aos vários organismos inter-
nacionais existentes como IOPS, FINCONET, IOSCO, 
IAIS, FSCARCG, AFI, INFI e INFE.

Sobre as barreiras culturais ainda continuam sendo um 
impedimento para o crescimento do mercado nos 
países membros, encorajando-se a desmisti�cação de 
tais crenças de índole cultural, religioso, entre outros, a 
�m de alcançar melhores resultados na implementa-
ção de suas campanhas.

Os Estados Membros do Comité Técnico de Educação 
Financeira adoptaram três mensagens padrão a serem 
consideradas no acto de implementação das campa-
nhas: Conheça os seus direitos e responsabilidades 
como consumidor, Lide com operadores legalmente 
autorizados e Seja responsável (válido para os opera-
dores, bem como para os consumidores).

Em suma, os trabalhos dos Estados Membros a nível do 
CISNA até então tem surtido sucesso, porém depen-
dente do engajamento de todos. Neste momento, está 
em processo de �nalização 5 leis modelos a serem 

consideradas pelos Estados Membros no quadro de 
sua actuação: leis sobre pensões, micro seguro, licen-
ciamento, planos de saúde e seguros.

Um outro aspecto importante é que decorre debate, a 
nível da SADC, da revogação da necessidade de visto 
para estudantes e isenção de requisitos de cuidados de 
saúde.

Ficou igualmente recomendado que a nível do Orga-
nismo fosse uniformizado o modelo de Memorandos 
de Entendimento entre Estados Membros, introdução 
de regras e outros dados padronizados, sendo os 
mesmos países responsáveis pela sua supervisão/mo-
nitoria no âmbito da implementação.

Uma das grandes preocupações do momento é com o 
Secretariado Permanente do CISNA. A SADC �cou de 
fazer circular carta convite aos Estados Membros para 
albergar o escritório do Secretariado Permanente do 
CISNA, podendo os interessados, num prazo de 120 
dias, manifestarem interesse directamente por via de 
carta física, cujas propostas serão abertas na reunião 
do CISNA em Maurícias em 2019, pelo Secretariado da 
mesma SADC, que noti�cará o eleito.

A Plenária entende que seria um orgulho que o CISNA 
fosse comparado aos outros organismos internacionais 
com a �xação permanente do escritório do seu Secre-
tariado, onde todos os Estados Membros deverão 
contribuir para o funcionamento deste órgão, preven-
do-se a contratação  de efectivos que falem e escrevam 
as três línguas da região (português, inglês e francês).

Foto de Grupo dos participantes à 41a Sessão do CISNA em Luanda (Angola)
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O ISSM É PARTE DE MIM

Chamo-me Alfredo Augusto Guilima, sou funcionário do 
ISSM desde 2013, exerci a função de protocolo durante 
dois anos e actualmente exerço as funções de Secretário 
Executivo da Presidente do Conselho de Administração. 
Antes da minha transferência para o ISSM realizei várias 
tarefas a nível do Ministério da Economia e Finanças 
desde 1990, na altura Auxiliar da Dra. Luísa Diogo, Direc-
tora Nacional do Orçamento, durante três anos. Igualmen-
te fui auxiliar do Dr. Manuel Chang, antigo Director Nacio-
nal de Orçamento, Vice-Ministro e depois Ministro das 
Finanças, e com o Dr. Pedro Couto, na qualidade de 
Vice-Ministro das Finanças.

Aprendi muito com estes dirigentes desde a entrega ao 
trabalho, dedicação e espírito de sacrifício. Por pautar 
sempre pela humildade nunca tive um processo discipli-
nar ou repreensão pública. 

Do plano de formação do ISSM já me bene�ciei de vários 
cursos, dentre eles a capacitação em matéria do protocolo 
de altas individualidades e secretariado.

O ISSM é uma escola para mim, apesar de muita experiên-
cia que adquiri, o que mais me marca no meu trabalho é o 
sentimento de valorização quando recebo altas personali-
dades na instituição, pois faço com prazer porque gosto 
desta tarefa.

Eu me inspiro nos membros do Conselho de Administra-
ção, pela forma didáctica que transmitem conhecimentos 
e recomendações. Os meus desa�os na instituição 
passam por adquirir mais sabedoria, pois “o homem 
morre aprendendo e o conhecimento não ocupa espaço”.

Recomendo aos colegas que sejamos respeitosos aos 
nossos superiores e entre nós no exercício de nossas 
tarefas diárias, que tenhamos mais “amor à camisola”, e 
que só com humildade é respeito é que cresceremos 
pro�ssionalmente.  

"Eu tenho orgulho de fazer parte desta instituição porque ela é parte de mim".

EDSON A. MADIVÁDUA - ANTIGO ESTAGIÁRIO DO ISSM 
    Chamo-me Edson  
    António Madivádua,  
    sou formado em   
    Economia Agrária  
    pela Escola Superior  
    de Desenvolvimento  
    Rural da Universidade  
    Eduardo Mondlane,  
    em Vilanculos,   
    Província de Inham 
    bane. 

Estagiei no Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM), na Direcção de Estudos, Estatística e 
Cooperação (DEEC), há sensivelmente quatro meses. Ao 
longo do processo, contribuí para a elaboração dos docu-
mentos orientadores do funcionamento do ISSM, 
nomeadamente, Plano Estratégico para o triênio 2019-
-2021 e o Plano de Actividades para 2019, entre outras 
actividades da DEEC.

Com o aprendizado adquirido espero �rmar-me no 
mercado de emprego e futuramente trabalhar em 
consultorias de gestão e economia agrária. Apesar do 
mercado de emprego, que pelas condições actuais do 
País, torna-se desa�ador principalmente para jovens 
recém-formados. 

No ISSM fui bem recebido, os colegas foram acolhedores 
e pro�ssionais, sempre me apoiaram em todos os aspec-
tos e em todo o momento, principalmente o meu super-
visor de estágio, Domingos Langa, que apesar do seu 
largo background académico e pro�ssional é humilde na 
sua abordagem e competência pro�ssional.

A nível de Direcção aprecio os membros do  Conselho de 
Administração do ISSM pela liderança e método com que 
conduzem o debate,  de forma aberta e pro�ssional que, 
na minha humilde opinião, permite uma intervenção 
imparcial de cada um, trazendo resultados  de qualidade 
para a instituição.
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