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1 EDITORIAL

Conselho de Administração 

O Governo está a implementar dois importantes 
instrumentos, designadamente a Estratégia para o 
Desenvolvimento do Sector Financeiro em Moçam-
bique-EDSF (2013-2022) e a Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira-ENIF (2016-2022), cujo objecti-
vo é a melhoria dos níveis de inclusão �nanceira no 
País.

O primeiro, a EDSF, prevê “projectar e produzir cam-
panhas de educação �nanceira para serem divul-
gadas através dos mídias” e “projectar, produzir e 
distribuir meios de educação �nanceira para divul-
gação nas escolas”.

O segundo, a ENIF, estabelece, entre outras acções, 
a criação de um programa nacional único de edu-
cação �nanceira em Moçambique, o que exige 
esforços conjugados dos Ministérios da Economia 
e Finanças, através do Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique (ISSM), e do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano, através do 
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção - INDE, no que respeita à matéria especí�ca de 
seguros.

Assim, em alinhamento com o objectivo estratégi-
co de elevar os níveis de inclusão �nanceira no País, 
plasmado nos dois instrumentos  referidos, o ISSM 
tem vindo a implementar a Estratégia de Educação 
Financeira em Seguros (EFISE) mediante parcerias 
com diversas entidades, nomeadamente (i) o 
Banco de Moçambique, (ii) a Bolsa de Valores de 

Moçambique, (iii) a Televisão de Moçambique, (iv) o 
Financial Sector Deepening Moçambique (FSD.-
Moç), (v) a Associação Moçambicana das Segura-
doras, (vi) a Associação dos Corretores de Seguros 
de Moçambique e (vii) a Associação de Defesa dos 
Consumidores de Moçambique. 

Em 2015, o ISSM estabeleceu contacto preliminar 
junto do Ministério da Educação e Desenvolvimen-
to Humano e, posteriormente, a articulação directa 
com o INDE, a partir de 2018, na qualidade de insti-
tuição responsável pela formulação de políticas e 
princípios orientadores da plani�cação curricular 
do Sistema Nacional de Educação. 

Do contacto resultou o entendimento sobre a 
formalização da cooperação entre os dois Institu-
tos, na de�nição dos programas de educação �nan-
ceira com enfoque para a integração de matérias 
sobre seguros nos curricula escolares do Ensino 
Primário e Secundário Geral, bem como na realiza-
ção conjunta de outros programas de educação 
�nanceira.

Com o Memorando de Entendimento em apreço, 
espera-se que a capacidade técnica e pedagógica 
dos quadros do INDE permita que se adaptem, a 
nível do aluno, conteúdos e  matéria sobre seguros, 
prevendo-se, igualmente, a produção de material 
didáctico no âmbito da implementação da EFISE.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O ISSM E O INDE



O Memorando de Entendimento foi rubricado pelos titulares das duas instituições, nomeadamente, a Presidente 
do Conselho de Administração do ISSM, Otília Santos, o Director Geral do INDE, Ismael Nhêze, e a Administradora 
Executiva do ISSM, Percina Sitoe, e contou com a presença do Presidente da Associação Moçambicana de Segura-
doras, Curratilaine Remane, do representante da Associação dos Corretores de Seguros de Moçambique, dos 
quadros do ISSM, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), do INDE, entre outros convi-
dados.

O acto realizou-se no dia 03 de Maio do corrente ano (2019) e teve lugar nas instalações do Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique.
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Da esquerda para a direita, Ismael Nhêze, Director Geral do INDE, Otília Santos, PCA do ISSM, e Percina Sitoe, Administradora Executiva do ISSM.

Membros do CA do ISSM, Dirigentes  do INDE, quadros do ISSM, representantes da Associação Moçambicana  e dos Corretores



O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), em pareceria com o Banco de Moçambique (BM), 
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) e Finantial Sector 
Deeping Mozambique (FSDMoç), celebrou a Semana 
Internacional do Dinheiro, à escala nacional, que se assinalou 
de 25 a 31 de Março de 2019.

A Semana Internacional do Dinheiro é uma iniciativa da Child 
and Youth Finance International e comemora-se em todo o 
mundo com o objectivo de sensibilizar as crianças e jovens 
sobre os hábitos �nanceiros saudáveis  respeitantes às ques-
tões relativas ao dinheiro, por meio de actividades interacti-
vas e recreativas.

O Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio 
Guebuza, sediado na Matola Rio, Distrito de Boane, foi o 
an�trião do evento, onde foram abordados os temas sobre 
seguros, banca e mercado de capitais abrangendo mais de 
500 estudantes.

No acto de abertura do evento, a Directora do Departamen-
to de Sistemas de Pagamentos do BM, Aurora Bila, enalteceu 
a disponibilidade do Instituto Industrial e de Computação 
Armando Emílio Guebuza em acolher a iniciativa, tendo dito 
que o programa visa explicar aos jovens sobre poupança, 
investimento e seguros, a �m de melhorarem os hábitos 
�nanceiros para o sustento pessoal e de suas famílias.

Por seu turno, Agnélio Jossias, técnico do ISSM,  apresentou 
na o�cina interactiva o tema sobre Noções de Seguro e sua 
Importância e, abordou conceitos relacionados, nomeada-
mente, Tomador do Seguro, Apólice de Seguro, Risco, Segu-
rado, Sinistro, Prémio, etc. Falou ainda da necessidade de se 
ter um contrato de seguro fazendo referência às implicações 
futuras em que se pode incorrer quando as pessoas não se 
protegem por via deste mecanismo. 

Como forma de estimular a leitura, pelos estudantes, foi 
oferecido material didáctico com conteúdos educativos 
versando várias matérias �nanceiras e diversos brindes. 

A parceria entre as três instituições (ISSM, BM e BVM) para a 
organização conjunta do evento enquadra-se na implemen-
tação da ENIF,  do Governo, que tem como um dos objecti-
vos a defesa do consumidor �nanceiro e a promoção da 
educação �nanceira.

ISSM CELEBRA A SEMANA INTERNACIONAL DO DINHEIRO
(Global Money Week)

3 ACTIVIDADES

Alunos do  Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza (Matola Rio, Distrito de Boane) participantes da celebração da Semana Internacional do Dinheiro, 

Visita ao ISSM pelos alunos do Colégio Arco Íris, no âmbito da celebração da 
Semana Internacional do Dinheiro (Global Money Week)

Imagem de alguns alunos participantes da celebração da  Semana Internacional do Dinheiro



Os funcionários do Ministério da Educação e Desenvol-
vimento Humano (MINEDH) e do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (INDE), a nível da 
cidade de Maputo, bene�ciaram de uma capacitação 
em matéria de seguros e alternativa de �nanciamento 
via bolsa de valores. 

A capacitação ministrada pelos quadros do Instituto de 
Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) visa 
fornecer elementos básicos para que o MINEDH-INDE 
continue a elaborar e inserir matérias sobre seguros 
nos curricula escolares, de modo que, no futuro essas 
matérias, despertem nos alunos a consciência da 
importância do seguro, alertando-os sobre os diversos 
riscos associados a vida humana e formas de precau-
ção, bem como pelos quadros da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM) sobre o mercado de capitais.

No seminário, os quadros do MINEDH e INDE foram 
dotados de conhecimentos sobre o Regime Jurídico 
dos Seguros, Conceitos sobre seguros; Tipos de Seguro; 
Seguros Obrigatórios em Moçambique; Composição 
do Sector Segurador; Direitos e deveres das partes 
envolvidas no Contrato de Seguro, Alternativas de 
Financiamento e Poupança através da Bolsa de Valores, 
entre outros.

Intervindo no seminário alusivo à capacitação, o Direc-
tor Geral do INDE, Ismael Nhêze, referiu que a missão 
da sua Instituição é sistematizar conhecimento de 
modo a transmitir aos estudantes. Com a formação, os 
pedagogos vão perceber o funcionamento da educa-

ção �nanceira de forma a abordarem matérias que 
cultivem no aluno o conhecimento sobre a importân-
cia do seguro e Bolsa de Valores.

“O desa�o do sector da educação é formar jovens e 
crianças, através de criatividade, de modo a que os 
mesmos abram espaços para a entrada no mercado de 
trabalho com novos cursos pro�ssionais”, disse Ismael 
Nhêze.

Por seu turno, a Directora de Supervisão do ISSM, Alice 
Azarias, referiu que a realização desta actividade é 
consequência de experiências colhidas noutros 
quadrantes pelo ISSM, BVM e INDE, com vista à integra-
ção de matéria �nanceira nos curricula escolares, acção 
que se enquadra na Estratégia para o Desenvolvimento 
do Sector Financeiro (2013-2022), aprovada pelo 
Governo da República de Moçambique e na Estratégia 
Nacional de Inclusão Financeira (2016-2022).

Acrescentou ainda que é expectativa do Instituto que 
pedagogos do MINEDH e do INDE estejam capacitados 
para melhor elaborarem os conteúdos sobre seguros e 
mercado de capitais, que integrarão os curricula do 
Sistema Nacional de Educação (SNE) de forma transver-
sal e que evoluam gradualmente, bem como capacita-
rem quadros do ISSM a elaborarem brochuras de 
educação �nanceira de forma didáctica, para a melhor 
comprensão do público. 

Por outro lado, o Director de Operações da BVM, 
Amorim Pery, dissertou sobre o papel da Bolsa como 
alternativa ao �nanciamento e poupança, através de 
várias vantagens que representa o mercado bolsista 
nacional.

“As empresas cotadas na BVM têm maior apetência de 
investidores estrangeiros, isenção de impostos de selo 
nas transacções da bolsa, poupança �scal de 50 por 
cento nos dividendos, maior visibilidade no mercado, 
opções de �nanciamentos, entre outros”, anunciou.

De salientar que com a capacitação os quadros do 
MINEDH e INDE vão se familiarizar cada vez mais com 
matérias sobre educação �nanceira de modo a 
adequar os curricula escolares no âmbito do Memoran-
do recentemente assinado entre o ISSM e o INDE.

ISSM E BVM CAPACITAM QUADROS DO MINEDH E INDE EM 
MATÉRIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Foto de Grupo dos participantes do evento



5 ACTIVIDADES

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), em parceria com a Associação Moçambicana de 
Seguradoras (AMS), proferiu uma palestra sobre o Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (SORCA), 
dirigida aos Agentes da Polícia de Trânsito (PT) da Cidade de 
Maputo. O evento teve o objectivo de abordar matéria do 
SORCA, bem como a sensibilização aos Agentes da PT sobre 
a importância da �scalização deste seguro aos automobilis-
tas.
      
Nesta capacitação, cerca de 70 Agentes bene�ciaram de 
conhecimentos sobre o âmbito e garantia de cobertura, 
isenções, exclusões, direito de regresso, capital seguro, 
competência para �scalização e consequências da falta 
deste seguro obrigatório por parte dos automobilistas, 
transmitidos pelo Director dos Assuntos Jurídicos, Comuni-
cação e Relações com os Consumidores, Rui Tsevete.

No que respeita à �scalização, o Director apelou aos Agentes 
da PT para reforçarem as medidas de controlo do SORCA, a 
�m de se minimizar os danos causados pela sua falta, aquan-
do da ocorrência de sinistros na via pública, tendo acrescen-
tado que, para além da PT, são responsáveis pela �scalização 
deste seguro a Polícia Municipal, e Técnicos do Instituto 

Nacional de Transportes Terrestres.  

Por seu turno, o representante da AMS, Momade Mucusse, 
referiu que existem várias razões para a contratação do 
seguro automóvel, nomeadamente, a sua importância na 
protecção para o ressarcimento de danos causados a tercei-
ros, transferência do risco, cobertura das perdas e danos 
patrimoniais e não patrimoniais causados por automóveis 
em acidentes de viação, entre outros.

Em seguida, salientou que estudos apontam que algumas 
das razões da fraca adesão aos seguros são a fraca cultura do 
mesmo, fraca �scalização, falta de recursos, entre outros 
factores.

No concernente à demora na indemnização dos tomadores 
de seguro automóvel que se envolvem em acidentes, 
Momade Mucusse chamou à atenção sobre a necessidade 
de reforço de medidas de controlo na emissão de autos de 
notícias fraudulentos, protagonizada por alguns Agentes 
desonestos.

O Chefe da Secção de Educação Cívica na PT da cidade de 
Maputo, José Nhantumbo, mostrou interesse em ver mais 
iniciativas do género para capacitar os membros da corpora-
ção em matéria de seguros.

“Solicitamos a colaboração de todos envolvidos na �scaliza-
ção do seguro automóvel aos condutores para a disponibili-
zação de mais informação e meios de trabalho aos Agentes, 
para se reforçar o cerco aos infractores que criam perigo e 
causam danos, enquanto não estão cobertos de seguros”, 
apelou. 

Importa referir que esta palestra enquadra-se na Estratégia 
de Educação Financeira em Seguro que prevê a realização de 
diversas campanhas de divulgação da importância de segu-
ros aos vários segmentos da sociedade. 

ISSM CAPACITA AGENTES DA PT EM MATÉRIA DE SEGURO 
AUTOMÓVEL

Foto de Grupo dos participantes do evento

Da esquerda para a direita, Rui Tsevete, Director dos Assuntos Jurídicos, Comunicação e Relações com os Consumidores do ISSM, e Momade Mucusse, representante da AMS
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ISSM E GIFIM INSTAM SEGURADORAS A ADOPTAREM LEI DE           
PREVENÇÃO E COMBATE AO BC/FT

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), em parceria com o Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique (GIFiM), realizou, no dia 06 
de Maio de 2019, na Cidade de Maputo, um Seminário 
Relativo ao Projecto de Aviso que aprova as Directrizes 
sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) aplicá-
veis ao Sector Segurador. 

O evento tinha como objectivo debater um conjunto 
de deveres e procedimentos a adoptar pelas entidades 
habilitadas ao exercício da actividade seguradora, 
sociedades gestoras de fundos de pensões comple-
mentares, mediadores de seguros e resseguro, bem 
como outras entidades submetidas por Lei à supervi-
são do ISSM.
 
Participaram do evento quadros das duas instituições, 
Presidente da Associação Moçambicana de Segurado-
ras (AMS), Curratilaine Remane, Presidente da Associa-
ção dos Corretores de Seguros de Moçambique 
(ACSM), George Mathonsi, representantes das segura-
doras, das corretoras de seguros, entre outros convida-
dos.

Na abertura do evento, a Presidente do Conselho de 
Administração do ISSM, Otília Santos, referiu que na 
área de seguros o artigo 6 do Regulamento aprovado 
pelo Decreto no 30/2011, de 11 Agosto, estabelece que 

“as entidades habilitadas ao exercício da actividade 
seguradora e os mediadores de seguros são obrigadas, 
de forma especial, a adoptar medidas organizativas e 
de controlo interno, que permitam a veri�cação de 
transacções que possam indiciar o branqueamento de 
capitais, nos termos da legislação aplicável”. 

“Os operadores do sector de seguros devem adoptar a 
Lei de BC/FT, tendo em conta que este diploma legal é 
de cumprimento obrigatório. Para o efeito, o ISSM 
preparou o projecto de Aviso que aprova as directrizes 
sobre prevenção dessas matérias, aplicáveis ao merca-
do, após a auscultação dos intervenientes e harmoni-
zação com o GIFiM, visando o enriquecimento do 
mesmo”, explicou a dirigente.

Por seu turno, o Director de Serviços de Estudos e 
Cooperação do GIFiM, Paulo Munguambe, disse que a 
luta contra o BC/FT foi reforçada com a adopção da 
Convenção das Nações Unidas contra o Trá�co Ilícito 
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (Con-
venção de Viena, de 1988), contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional (Convenção de Palermo, de 
2000) e contra a Corrupção (Convenção de Mérida, de 
2003), o que culminou com a criação do Grupo de 
Acção Financeira (GAFI) e aprovação das 40 Recomen-
dações que estabelecem regras e padrões normativos 
internacionais de cumprimento obrigatório.

“Com o objectivo de assegurar e monitorar a imple-
mentação das Recomendações do GAFI, foi criado, em 
1999, o Grupo de Prevenção e Combate ao Branquea-
mento de Capitais da África Austral e Oriental 
(ESAAMLG), do qual Moçambique é membro fundador” 
disse Paulo Munguambe.

Paulo Munguambe assegurou que o País vai realizar a 
avaliação nacional de risco na prevenção e combate ao 
BC/FT, incluindo o sector de seguros. Ainda no corrente 
ano, Moçambique vai ser submetido ao processo de 
avaliação mútua do ESAAMLG. “Esta avaliação preten-
de veri�car o grau de implementação das Recomenda-
ções do GAFI”, frisou.

MERCADO DE SEGUROS

Continua...

PCA do ISSM, Otília Santos, no acto de abertura do evento



No evento, reconheceu-se a necessidade de se unifor-
mizar os procedimentos sobre declaração de origem 
dos fundos, tal como foi feito a nível da banca, analisar 
profundamente o processo, de acordo com o contexto 
local, não descurando as práticas internacionais e 
avaliar a aplicação de medidas simpli�cadas no quadro 
do cumprimento da Lei.

O Director dos Assuntos Jurídicos, Comunicação e 
Relações com os Consumidores do ISSM, Rui Tsevete, 
referiu que para a preparação do presente Aviso foram 
consultadas outras jurisdições, tais como Angola, 
Portugal e Macau, tendo concluído que as medidas são 

aplicadas em todos os ramos, Vida e Não Vida, bem 
como Fundos de Pensões, sendo que a União Europeia 
dá maior ênfase ao ramo Vida e Fundos de Pensões. 
   
Importa referir que o incumprimento das regras 
estabelecidas na Lei de prevenção e combate ao BC/FT 
tem as seguintes consequências: risco de falência das 
entidades obrigadas em resultado das sanções; 
Descrédito das instituições a nível nacional e interna-
cional; colocação do País na lista de países que perigam 
o sistema �nanceiro internacional; restrição de comér-
cio internacional e fuga do investimento directo 
estrangeiro.

 ISSM e GIFIM instam seguradoras a adoptarem Lei de Prevenção e 
Combate ao BC/FT (Cont.)

7 MERCADO DE SEGUROS

Foto de Grupo dos participantes do Seminário Relativo ao Projecto de Aviso que aprova as Directrizes sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Da direita para a esquerda, técnico do ISSM, George Mathonsi, Presidente da Associação  Moçambicana dos Corretores de Segurros, Curratilaine, Presidente da 
Associação  Moçambicana das Seguradoras, e  dois representantes de seguradoras nacionais.
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No primeiro trimestre de 2019 o mercado segurador 
moçambicano operou com 21 seguradoras, uma 
micro-seguradora e quatro seguradoras autorizadas a 
operar neste segmento, 1 resseguradora, 6 sociedades 
gestoras de fundos de pensões complementares e 734 
mediadores de seguros.

Neste período, a actividade relativa aos seguros apre-
sentou uma produção de 4.745,4 milhões de meticais 
em prémios brutos emitidos, repartidos em 4.204 
Milhões de meticais registados nos ramos Não Vida, o 
correspondente a uma quota de 88,6% e 541,5 milhões 
de meticais do ramo Vida, respectivamente.

De salientar que os ramos “Incêndios” e “Automóvel” 
dominaram a carteira dos ramos Não Vida, com 30,3% 
e 22,2%, respectivamente, seguidos do ramo “Aciden-
tes Pessoais”, com 12,7%. 

No ramo Vida, a modalidade Protecção de Crédito 
apresentou a maior produção (28%), tendo sido a 
menor registada na modalidade capitalização com 
cerca de 1%.

ACTIVIDADE SEGURADORA NO I TRIMESTRE DE 2019

 
 

 
 
 

 
 

 
 

No período em referência, os custos com 
sinistros atingiram um valor global de 
2.328,9 milhões de MT, tendo o maior registo 
se veri�cado nos ramos Não Vida com cerca 
de 2.244,0 Milhões de MT, enquanto o ramo 
Vida apresentou custos no valor de 85 
Milhões de MT.   

Relativamente à cedência, o mercado totali-
zou cerca de 1.918,2 Milhões de MT, sendo os 
ramos Não Vida mais expressivos, com cerca 
de 1.817,5 Milhões de meticais, correspon-
dentes a 96,4%, do total cedido, a destacar o 
ramo Incêndios com 60,2%.
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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 paga-
mento da taxa anual de supervisão, de acordo com o 
no 2 do artigo 7 do Decreto-Lei no 1/2010, de 31 de De-
zembro, 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 
Condições de Acesso ao Exercício da Actividade Segu-
radora e da Respectiva Mediação, aprovado pelo De-
creto no 30/2011, de 11 de Agosto.

A Direcção de Supervisão
Maputo, 1o Semestre de 2019



MAURÍCIAS PODERÃO ALBERGAR O SECRETARIADO DO 
CISNA, PROPONDO-SE NOVA ESTRUTURA DO COMITÉ

De 14 a 17 de Abril do ano em curso (2019), realizou-se, 
nas Maurícias, a 42a Sessão do Comité das Autoridades 
de Supervisão de Seguros e de Instituições Financeiras 
Não Bancárias (CISNA)

A primeira reunião desta sessão foi reservada à abertu-
ra da proposta de hospedagem do seu Secretariado, 
tendo as Maurícias sido o único País que se candidatou. 
A proposta foi recebida e aberta por um representante 
da SADC destacado para o efeito, sob escrutínio dos 
delegados presentes. 

De seguida foi realizado um encontro executivo para 
analisar as condições em que a candidatura foi subme-
tida, veri�cando-se preliminarmente que obedecia os 
termos de referência previstos.

Tudo indica que Maurícias poderão hospedar o novo 
Secretariado, tendo sido apresentada, de forma preli-
minar, a proposta da nova estrutura do CISNA, ainda 
por discutir, com a seguinte estrutura:
 Assembleia Geral - reunirá anualmente e será 
constituída por 24 membros seniores e especialistas, 
um de cada País membro, podendo os membros senio-
res ser representados na sua ausência;
 Conselho de Governação/Gestão (Secreta-
riado) - será constituído por 7 membros indicados por 
candidatura, também competentes e experientes em 
diferentes áreas de actividade e reportarão à Assem-
bleia Geral;
 Comités Técnicos - que serão, cada um, com-
postos por 6 a 8 pessoas por subcomités. Está prevista, 

nesta nova estrutura, a redução de alguns comités, 
passando para três.

Segundo os proponentes, esta nova estrutura apresen-
tada foi inspirada em alguns organismos internacionais 
e tem em vista dinamizar as reuniões do CISNA e, de 
forma �exível, alcançar resultados efectivos, plasmados 
no Plano Estratégico deste organismo da África Austral.

O acto de abertura da reunião Plenária foi digirido pelo 
Senhor Tafazua, Presidente do mesmo organismo, que 
expressou sua felicidade pelo percurso que o CISNA 
está a tomar.  “As coisas vão �cando mais sérias. A Repú-
blica Democrática do Congo, pela primeira vez, partici-
pa e se torna Delegado e Membro do CISNA. Devemos 
continuar a trabalhar juntos. Hoje será o começo do 
nosso novo futuro”, disse.

Os oradores foram unânimes em repisar que o futuro 
do CISNA depende de todos os envolvidos. Que o 
desejo é estabelecer este organismo como um pilar de 
desenvolvimento da SADC, através das tecnologias e 
inovações. Que o organismo tem de se adaptar às 
tecnologias, pois existe capacidade e potencialidade 
para isso.

Na sua apresentação, o representante do NET BANK 
referiu que não haverá sucesso se o ambiente de traba-
lho onde operamos não tiver sucesso. Acrescentou que 
a razão da inclusão �nanceira continua sendo o pólo 
do desenvolvimento económico, sendo a igualdade no 
acesso a estes produtos crucial.

MERCADO DE SEGUROS 10

PCA do ISSM, Otília Santos, no acto da cerimónia de lançamento da nova marca da Mozre, Emeritus, jPainel da Sessão Plenária da42a Sessão do Comité das Autoridades de Supervisão de Seguros e de 
Instituições Financeiras Não Bancárias (CISNA) 

Representantes dos países membros do Comité Técnico de Educação do Consumidor e Literacia Financeira
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EXEMPLO DE PORTUGAL NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE 
MATÉRIAS SOBRE SEGUROS NOS CURRICULA ESCOLARES

Como se sabe, o Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) e o Instituto Nacional de Desen-
volvimento da Educação (INDE) assinaram, na cidade 
de Maputo, um Memorando de Entendimento, cujo 
objecto é a integração de matérias sobre seguros nos 
curricula escolares do Ensino Primário e Secundário 
Geral, bem como na realização conjunta de outros 
programas de educação �nanceira.

Tendo em conta que com o memorando espera-se que, 
através da capacidade técnica e pedagógica dos 
quadros do INDE, se adaptem, ao nível do aluno, 
conteúdos e mensagens sobre matéria de seguros, 
prevendo-se, igualmente, a produção de material 
didáctico no âmbito da implementação da Estratégia 
da Educação Financeira em Seguros do ISSM, as duas 
partes continuam a coordenar a efectivação desta 
iniciativa por via de investigações e  experiências de 
outros quadrantes.

Um exemplo típico é Portugal que já introduziu nas 
escolas matérias �nanceiras de forma transversal, 
como cadeira extracurricular, enquanto que Moçambi-
que optou por introduzí-las nos curricula escolares de 
aprendizado obrigatório.

No País, estas matérias serão introduzidas de forma 

gradual tendo em conta o nível de percepção e maturi-
dade dos alunos.

Porém, Portugal avançou muito neste aspecto, pelo 
que estas matéria começam a ser leccionadas na pré 
classe em diante, elaborou o�cialmente três manuais 
de ensino primário, básico e secundário e tem realiza-
do diversas iniciativas como concursos nas e entre 
escolas, visitas a instituições �nanceiras, danças, teatro, 
poesia, música, vídeos, entre outras.

Um aspecto interessante é que as escolas, voluntaria-
mente, por via de seus professores, podem criar uma 
disciplina extracurricular e métodos de ensino sobre 
matérias �nanceiras e promover a sua adesão junto dos 
alunos e pais, após aprovação pela Direcção da escola.

Importa referir que, este procedimento acontece de 
forma organizada, pois o Ministério da Educação de 
Portugal acompanha as iniciativas e tem legislado todo 
o processo de ensino, e estes curricula têm base nos 
termos de referências indicados.

De várias matérias de educação �nanceira tratada 
estão os seguros, a banca, mercado de capitais, entre 
outras, implementadas com o apoio de parceiras públi-
cos e maioritariamente privados.

Imagem panorámica dos materiais educativos do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique
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OECDE DISCUTE, DENTRE VÁRIOS PONTOS, AS OPORTUNIDADES E 
DESAFIOS DA INCLUSÃO FINANCEIRA DIGITAL

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económico (OECDE), em parceria com a Autoridade 
Reguladora do Sector Financeiro da África do Sul 
(FSCA), realizaram, nos dias 21 a 24 de Maio de 2019, 
em Cape Town  (África do Sul), uma conferência inter-
nacional com o intuito de discutir a educação �nancei-
ra do futuro tendo em conta os avanços tecnológicos e 
mudanças políticas e sociais.

Um dos temas discutidos foi sobre os serviços �nancei-
ros digitais, abreviadamente SFD, que podem incorpo-
rar qualquer operação �nanceira usando tecnologia 
digital, incluindo dinheiro electrónico, serviços �nan-
ceiros móveis, serviços �nanceiros on-line, soluções de 
i-teller e serviços bancários sem agência. 

Estes serviços desenvolvem o mundo e oferecem 
possibilidades ilimitadas para integrar as populações 
de baixa renda, sem banco e �nanceiramente excluídas 
do sistema �nanceiro formal, permitindo: (i) estender o 
alcance e o acesso a novos tipos de serviços �nancei-
ros, superando as barreiras da infraestrutura física; (ii) 
reduzir custos e disponibilizar �nanciamentos mais 
acessíveis a todos; (iii) oferecer transacções mais conve-
nientes, mais rápidas, seguras e oportunas; e (iv) 
proporcionar uma experiência perfeita, adaptada às 
necessidades individuais, facilitando o seu uso.

Dados apresentados no evento indicam que actual-
mente existe uma tendência global ascendente na 
aceitação das tecnologias digitais �nanceiras e na 
utilização dos serviços �nanceiros móveis, em particu-
lar. Em 3 anos, as conexões móveis globais chegaram a 
8,9 bilhões (ou uma taxa de penetração de 114%) e o 
número de smartphones dobrou para 5,8 bilhões em 

todo o mundo.

Outro dado indica que os SFD actualmente estão 
disponíveis para mais de 60% da população mundial, 
especialmente na forma de dinheiro móvel. No entan-
to, ainda há 2 bilhões de adultos sem uma conta, e 
apenas 58% das mulheres (contra 65% dos homens) 
têm acesso a uma conta em uma instituição �nanceira.

Importa referir que os SFD não abrangem apenas 
pagamentos e transferências, mas também operações 
e serviços �nanceiros mais so�sticados, como seguro 
móvel, crédito e poupança, oferecidos por uma varie-
dade de fornecedores, incluindo bancos, empresas de 
telecomunicações, governos, agências dos correios, 
assim como empresas de crédito, seguros, previdência 
e cada vez mais FinTechs.

Por outro lado, as principais ameaças surgiram devido à 
disseminação da inovação digital, incluindo riscos 
gerados pelo mercado como novos tipos de fraude, 
uso indevido e venda abusiva, segurança e con�den-
cialidade dos dados, per�l digital, acesso extremamen-
te rápido a crédito de curto prazo (geralmente de alto 
custo), e práticas de mercado digital questionáveis que 
reforçam esses problemas comportamentais (por 
exemplo, visão de curto prazo e problemas de auto-
controle).

Existem ainda  riscos orientados pela regulamentação 
e supervisão, isto é, proteção desigual dentro e entre 
países (mecanismos inadequados de divulgação e 
resolução de con�itos, tratamento injusto do cliente, 
falta de transparência, variedade e responsabilidade 
dos prestadores, venda transfronteiriça, arbitragem 
regulatória, etc). Por outro lado veri�cam-se os riscos 
gerados pelo consumidor como maior digitalização da 
vida cotidiana aliada à baixa alfabetização �nanceira e 
digital.

Esses riscos podem ter um impacto potencialmente 
danoso sobre os consumidores, particularmente ao 
estimular comportamentos �nanceiros de risco e 
causar problemas como falta de segurança e con�ança 
do consumidor em relação aos SFD, no sistema �nan-
ceiro e na inovação tecnológica.

Continua na próxima edição...

Um dos painés da conferência discutindo sobre a educação �nanceira do futuro



RECREIO13

O ISSM É  PARTE DE MIM

Chamo-me Danísia da Graça Guambe, sou funcionária 
do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) afecta na Secretaria/Recepção. Sou Técnica Pro�s-
sional de Administração Pública. O meu trabalho é vasto, 
presto serviços internos e externos, incluindo o de 
atendimento ao público.

A minha perspectiva pro�ssional é voltar a estudar e 
concluir o ensino superior em Administração Pública, 
isto para conciliar os conhecimentos teóricos com a 
prática. Caso tenha oportunidade, desejo abraçar outros 
desa�os internos que me possam incumbir, respeitante 
à áreas técnicas operacionais em matéria de seguros. 
Para o efeito, como sou parte do ISSM, acredito que 
continuarei a bene�ciar de formações internas, que 
ajudar-me-ão a crescer e a desenvolver as minhas 
capacidades.

A minha fonte de inspiração é o Conselho de Adminis-
tração do ISSM, sobretudo pela forma didáctica e metó-
dica como os dirigentes lidam connosco e assuntos 
institucionais. 

O que mais me agrada no meu trabalho actual é o 
contacto regular com pessoas diferentes, particularmen-
te os tomadores de seguros, que muitas vezes se 
dirigem ao ISSM na espectativa de ver resolvidos as 
contendas que tenham com uma seguradora.

Por �m, recomendo aos colegas para que continuemos a 
trabalhar com selo e dedicação, no intuito de alcançar os 
objectivos institucionais e desenvolver o mercado de 
seguros em Moçambique. 

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

FRASES INSPIRADORAS

Joãozinho 
Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por um crocodilo! – responde o menino.
Chocada, diz a professora:
- Oh, meu Deus! Como você está?
Responde o Joãozinho:
- Estou bem, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho…

Impedido de jogar futebol
Dois amigos se encontram, depois de um ter ido ao médico:
- Então pá, pareces preocupado…
- Sim, e estou muito – responde o outro. – O meu médico disse que eu 
não posso mais jogar futebol.
Diz o primeiro:
- A sério? Foi algum exame que �zeste?
E diz o segundo:
- Não, ele viu-me a jogar…

Maluco anti-roubo
Estavam dois malucos a conversar e gaba-se um:

- Ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão em �agrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da carteira antes do ladrão…

Pobre um dia
Dois amigos desempregados conversavam, diz um:
- Gostava de ser pobre um dia…
- Um dia, como assim? – pergunta o outro muito intrigado.
Explica o primeiro:
- É que todos os dias é muito mau!

Doméstica Precisa-se
A dona da casa para a empregada:
- Realmente, Laura, você tem o serviço da casa cada vez mais atrasado! 
Estou a ver que tenho de arranjar outra pessoa.
A empregada:
- Que bela ideia, minha senhora! Olhe que o trabalho é tanto que 
chega bem para duas…

"Quase todos podemos suportar a adversidade, mas se quereis provar o carácter de um homem, dai-lhe poder." 
[Abraham Lincoln]
 
"Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria lingua-
gem, você atinge seu coração." 
[ Nelson Mandela ]
 
"Se quiser fazer as pazes com o seu inimigo, você tem que trabalhar com ele. Daí, ele se torna seu parceiro." 
[ Nelson Mandela ]

"Temos que utilizar o tempo de forma inteligente para sempre reconhecer que o tempo está sempre pronto para fazer a coisa certa." 
[ Nelson Mandela ]
 
"A maior glória em viver não está em jamais cair, mas em nos levantar cada vez que caímos." 
[ Nelson Mandela ] 
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INSTITUTO DE SUPERVISÃO DE SEGUROS DE MOÇAMBIQUE

.

.

por uma indústria de seguros sólida, eficiente e eficaz



WWW.ISSM.GOV.MZ

Aceda à nossa página e se informe sobre o ISSM e o mercado de seguros
em Moçambique. Obtenha, igualmente, documentos relevantes sobre o sector

e sobre esta entidade de supervisão de seguros.

Até breve... Esperamos por si..




