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O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
Instituto Público (ISSM, I.P.) tem vindo a implementar medi-
das cautelares no âmbito da prevenção do novo coronavírus 
(COVID-19), tendo em conta as recomendações emanadas 
pelas autoridades nacionais, em cumprimento das orienta-
ções determinadas pela Declaração do Estado de Emergên-
cia decretadas pelo Governo, bem como pelas recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Moçambique iniciou, no dia 1 de Abril, o Estado de Emergên-
cia, de 30 dias, decretado pelo Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, em face da eclosão e necessidade de 
controlo da propagação do novo coronavírus.

O Estado de Emergência decretado pelo Chefe de Estado 
reforça as medidas já anteriormente decretadas em face da 
pandemia da COVID-19, entre as quais a suspensão de aulas 
desde o ensino pré-escolar ao universitário no ensino públi-
co e no privado, e a participação em funerais e cultos religio-
sos de mais de 50 pessoas.

A observância de quarentena obrigatória de 14 dias para 
pessoas que cheguem a Moçambique vindos de países 
afectados pelo novo coronavírus ou que tenham tido 
contacto com uma pessoa infectada é outra das medidas.

O Estado de Emergência foi prorrogado consoante o aumen-
to do número dos infectados e afectados pela COVID-19. No 
actual ambiente, a consciência em relação à prevenção é 
essencial e constitui a melhor forma de desacelerar a propa-
gação da COVID-19, exigindo-se de todos responsabilidade, 
cautela e atenção.

Tendo em conta que a medida mais importantes para conter 
a COVID-19 é a higienização frequente das mãos e cuidados 
ao tossir e aspirrar, nos diversos pontos estratégicos do ISSM 
foram �xados dispensadores automáticos, alerta de uso 
obrigatório de máscaras e de distanciamento social de pelo 
menos um metro e meio. 

Para além da desinfecção  regular das instalações da institui-
ção, o regime de teletrabalho também foi adoptado e para o 
efeito, foram criadas as condições para que os funcionários 
possam trabalhar remotamente de forma alternada, de 
modo que continuem a responder às necessidades institu-
cionais, do mercado e dos utentes, no geral.

Ainda no quadro da implementação das medidas de execu-
ção administrativa para a prevenção e contenção da propa-
gação da pandemia COVID-19, em vigor, o ISSM apela ao 
público, aos operadores do mercado segurador e aos demais 
interessados, incluíndo os consumidores de seguros, para 
que, no envio de correspondência a este Instituto, seja 
privilegiado o uso do e-mail (info@issm.gov.mz) e contac-
tos telefónicos (21320892 ou 843122357), no horário 
normal de expediente (7h30 às 15h30), de Segunda à 
Sexta-feira.

Estamos diante de uma situação sem precedentes. Cuide-
mos uns dos outros e de nós. Fique em casa. Come alimentos 
saudáveis, beba muita água, lave as mãos e o rosto frequen-
temente e pratique exercícios físicos.

Juntos, a observar todos os cuidados necessários, ultra-
passaremos esta situação e fazemos a diferença! Fique 
em casa!

COVID-19

#Previna-se da COVID -19#A responsabilidade é partilhada#Cuide de si e dos outros#FicaEmCasa.

DESINFECTE SUAS MÃOS COM
FREQUÊNCIAUSE MÁSCARA

1.5 M

MANTENHA A DISTÂNCIA 
MÍNIMA DE 1 METRO E MEIO

EVITE MULTIDÕES FIQUE EM CASA CUBRA O NARIZ E A BOCA
 AO TOSSIR E ESPIRRAR
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Membros do Conselho de Administração e demais 
quadros do Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique, Instituto Público (ISSM, I.P.) recebe-
ram, em Março de 2020, em Maputo, a delegação 
da Agência Angolana de Regulação e Supervisão 
de Seguros (ARSEG) para troca de experiências no 
domínio de Supervisão  de Seguros. 

A delegação angolana foi liderada pelo respectivo 
Presidente do Conselho de Administração (PCA) da 
ARSEG, Elmer Serrão, acompanhado da Administra-
dora da Área Técnica, Filomena Manjata, Director 
do Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégi-
co, Silvano Adriano, e Chefe do Departamento de 
Supervisão de Seguros, Edna Silva.

A visita foi marcada por um conjunto de reuniões 
técnicas no âmbito dos seguros que culminou 
numa reunião alargada envolvendo técnicos secto-
riais do ISSM, encabeçados pela Presidente do Con-
selho de Administração do ISSM, Otília Santos, a 
qual referiu ser fundamental que o Instituto mante-
nha boas relações de cooperação com a ARSEG, de 
modo que a parceria ganhe mais vida, tendo em 
seguida apresentado a  legislação do ISSM, bem 
como as experiências e os principais procedimen-
tos de supervisão utilizados por este regulador.

A dirigente garantiu a abertura do Instituto em 
estabelecer parcerias em vários domínios da activi-
dade seguradora com a ARSEG.

“Iremos estabelecer comunicação permanente no 
âmbito da actividade seguradora, partilhando 
informação, conhecimento e experiência moçam-
bicana de supervisão, implementação e divulgação 
de iniciativas de promoção da importância de 
seguros”, sublinhou a PCA.

Por sua vez, o PCA da ARSEG, Elmer Serrão, rea�r-
mou também ser do interesse daquela Agência 
manter a parceria com Moçambique, com vista à 
partilha de experiências e informação no ramo dos 
seguros, visando harmonizar as boas práticas inter-
nacionais e melhorar a actuação dos dois regulado-
res da actividade seguradora. Esclareceu ser esta a 
razão da visita da delegação, perspectivando resul-
tados positivos.

Importa referir que, as reuniões técnicas trataram 
de assuntos como o processo de supervisão da 
actividade seguradora,  tratamento de dados esta-
tísticos, legislação do sector e iniciativas de divul-
gação da importância dos seguros.

ISSM RECEBE VISITA DA DELEGAÇÃO ANGOLANA DE REGULAÇÃO 
E SUPERVISÃO DE SEGUROS 

Da direita para a esquerda, Elmer Serrão, PCA da ARSEG, Otília Santos, PCA do ISSM, Filomena Manjata, 
Administradora do Pelouro  Técnico da ARSEG,  Edna Silva, Chefe do Departamento de Supervisão de 
Seguros da ARSEG, Percina Sitoe, Administradora do ISSM, e Silvano Adriano, Director do Gabinete de 

Estudos e Planeamento Estratégico. Atrás,  demais quadros do ISSM.
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Acto de recepção da Delegação angolana pelos membros do Conselho de Administração
do  Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique I.P., e demais quadros.

 IMAGENS ILUSTRATIVAS DA VISITA DA DELEGAÇÃO ANGOLANA DE REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE SEGUROS AO ISSM

Da direita para a esquerda, Elmer Serrão, PCA da ARSEG, Otília Santos, PCA do ISSM, Filomena 
Manjata, Administradora do Pelouro  Técnico da ARSEG,  Edna Silva, Chefe do Departamento 

de Supervisão de Seguros da ARSEG e Silvano Adriano, Director do Gabinete de 
Estudos e Planeamento Estratégico.

Membros do 
Conselho de 
Administração 
do ISSM e demais 
quadros da instituição
em reunião de 
troca de experiências 
com a delegação 
angolana. 

 PCA do ISSM, Otília Santos, oferecendo brinde ao Presidente do Conselho de 
Administração da ARSEG, Elmer Serrão.

PCA do ISSM, Otília Santos, Administrador Executivo do ISSM, Xavier Chongo e
Percina Sitoe, Administradora Executiva do ISSM se despedindo do Sr. Elmer Serrão, 

Presidenete do Conselho de Administração da ARSEG. 
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O  Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
Instituto Público (ISSM, I.P.) e o Financial Sector Deepening 
Moçambique (FSDMoç) lançaram, no dia 14 de Janeiro de 
2020, na Cidade de Maputo, o Projecto “Acelerador de 
Seguro Inclusivo”.
 
O projecto foi desenhado para estimular a oferta de produ-
tos de seguro inclusivo em Moçambique (Micro-seguro) e 
tem como objectivos especí�cos (i) capacitar os provedores 
de serviços de seguros em matéria de desenho de produtos; 
(ii) promover a consciencialização sobre os seguros; e (iii) 
aprimorar o ambiente regulador para a expansão do seguro 
inclusivo. Para tal, a primeira etapa do projecto teve a 
duração de três meses, de Janeiro a Março de 2020.

Os operadores do mercado de seguros seleccionados para 
participar do “Acelerador do Seguro Inclusivo”  se bene�cia-
ram de  assistência técnica fornecida pela FinProbity 
Solutions, empresa de consultoria contratada para apoiar no 
(i) desenho de produtos; (ii) de�nição de preços e desenvol-
vimento de planos de negócios; (iii) desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades em desenho centrado no 
homem; (iv) produção de protótipos de produtos �nanceiros 
inclusivos; e (v) uso de ferramentas de desenvolvimento 
organizacional, visando servir os clientes de forma adequa-
da.

No acto do lançamento do projecto, a Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) do ISSM, Otília Santos,  referiu 
que em 2016 o Governo aprovou a Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira, a qual elegeu a literacia �nanceira e o 
desenvolvimento do micro-seguro, dentre outras, como 
alguns dos meios para acelerar a inclusão da população 
excluída neste mercado.

Para a materialização destes objectivos, o Instituto promove 
acções visando tornar o sector de seguros mais dinâmico e 

sólido através de, entre outras, educação do consumidor a 
vários níveis, incluindo a promoção de acções para a introdu-
ção de matérias de seguros nos curricula escolares, promo-
ção do desenho de apólices simpli�cadas e, estímulo aos 
operadores para incrementarem seus pontos de acesso aos 
serviços de seguro.

Por outro lado, a Directora Executiva do FSDMoç, Esselina 
Macome,  explicou que a sua instituição está comprometida 
em apoiar os participantes do sector e o ISSM no desenvolvi-
mento de soluções de seguros inovadores e acessíveis. “O 
FSDMoç vai facilitar a criação de capacidade na abordagem 
de desenho centrado no homem para promover a concor-
rência e a diversidade de produtos no mercado”, assegurou a 
dirigente.

Finalmente, o consultor designado pela FinProbity, Lemmy 
Manje, disse que “o seguro, se bem projectado e distribuído, 
pode melhorar a gestão de riscos para vários segmentos do 
mercado. Infelizmente, o seguro é geralmente o serviço 
�nanceiro menos utilizado. Como muitos sectores de segu-
ros em desenvolvimento, os níveis de acesso e penetração 
de seguros em Moçambique são baixos”. 

“Com este projecto, espera-se estimular o fornecimento e o 
consumo de seguros inclusivos para diferentes segmentos 
do mercado nacional, por meio dessa instalação, a FinProbity 
Solutions vai fornecer assistência técnica e treinamento para 
operadores e os respectivos mediadores, usando a aborda-
gem e as ferramentas de desenho centrado no homem”, 
explicou.

O encontro contou com a participação de cerca de 40 repre-
sentantes das seguradoras, corretoras, parceiros, sector 
público e privado entre outras instituições que operam no 
mercado de seguros.

ISSM E FSDMoç LANÇAM PROJECTO 
“ACELERADOR DE SEGURO INCLUSIVO”

4MERCADO DE SEGUROS

Foto de Grupo do evento de lançamento do Projecto “Acelerador do Seguro Inclusivo”.
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O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
Instituto Público (ISSM, I.P.) em parceria com a Financial 
Sector Deepening Moçambique (FSDMoç), realizou, recente-
mente, na cidade de Maputo, a capacitação aos representan-
tes de operadores de seguros em matéria de viabilidade 
comercial do micro-seguro, no âmbito do lançamento do 
Projecto “Acelerador do Seguro Inclusivo”.

A capacitação de cinco dias foi levada a cabo pelos consulto-
res do projecto “Acelerador do Seguro Inclusivo”, Lemmy 
Mange e Barbara Chabagga que muniram cerca de 50 
participantes de conhecimentos relacionados com a 
prospecção de clientes, desenho de produtos centrados no 
Homem, diferentes modelos de negócio do seguro inclusivo; 
ciclo do desenvolvimento do produto, parcerias de distribui-
ção e estabelecimento de prémios no exercício da actividade 
de micro-seguro.

Na abertura do evento, o Administrador Executivo do ISSM, 
Xavier Chongo, agradeceu a parceria existente entre o ISSM 
e a FSDMoç na promoção do micro-seguro no País, através 
da elaboração de um roteiro para o desenvolvimento de um 
ecossistema de micro-seguros amplo e sustentável que 
estabelece quatro pilares de intervenção, designadamente: 
i) Desenvolver produtos centrados no cliente, ii) Melhorar o 
acesso ao seguro, iii) Activar a procura latente, e iv) Estabele-
cer políticas e regulamentos facilitadores.
 
‘‘Este curso marca o arranque das acções com vista à materia-
lização do primeiro pilar do Roteiro de micro-seguro que 
desa�a as seguradoras a ultrapassarem as barreiras ao seu 
desenvolvimento, relacionadas com a falta de conhecimento 

adequado sobre os riscos a subscrever neste segmento , 
di�culdades no desenho de coberturas apropriadas, receio 
da selecção adversa, a fraude, bem como o risco moral 
inerente a este segmento de mercado”, disse. 

Temos de forti�car a campanha de educação �nanceira em 
seguros e dotar as seguradoras de competências tecnológi-
cas para fazer face aos desa�os do mercado, recomendou o 
dirigente.

Por outro lado, o consultor Lemmy Mange partilhou suas 
experiências relacionadas com a promoção do micro-seguro 
através da inovação tecnológica centrada nas necessidades 
básicas dos clientes, de acordo com a realidade de cada País, 
indicou.

“Esperamos receber mais propostas de produtos de micro- 
seguro, que o ISSM avalie e aprove, para que brevemente 
assistamos a inovação e desenvolvimento deste segmento, 
de modo que a população com poucas possibilidades de 
escolha seja coberta com seguros ajustados ao contexto 
local”, explicou Lemmy.

Coube à Presidente do Conselho de Administração do ISSM, 
Otília Santos, fazer o encerramento do evento e entregar os 
certi�cados de participação aos formandos, conjuntamente 
com a Directora Executiva da FSDMoç, Esselina Macome.

Re�ra-se que o próximo passo do projecto é o lançamento 
do concurso “O�cinas de Inovação – Design Sprint” para os 
operadores interessados, cujos critérios de selecção serão 
mais exigentes.

ISSM E FSDMoç PROMOVEM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SEGURADO-
RAS EM MATÉRIA DE VIABILIDADE COMERCIAL DO MICRO-SEGURO

MERCADO DE SEGUROS

Foto de Grupo do evento de Capacitação aos representantes de operadores de seguros 
em matéria de viabilidade comercial do micro-seguro.

À direira e à esquerda, Otília Santos, PCA do ISSM e Esselina Macome, Directora Executiva da 
FSDMoz, respectivamente. No centro um dos formandos recebendo o respectivo certi�cado.

No canto esquerdo, Lemmy Mange, formador. 
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Actividade Seguradora no I Trimestre de 2020

No primeiro trimestre de 2020, o mercado segurador 
moçambicano operou com 21 seguradoras (13 seguradoras 
que exploram os ramos Não Vida, 4 que exploram exclusiva-
mente o ramo Vida e 4 que exploram cumulativamente os 2 
ramos), 1 micro-seguradora, 1 resseguradora e 735 media-
dores de seguros (103 corretores de seguros, 27 agentes de 
seguros sob forma de sociedade comercial, 121 agentes de 
seguros pessoa singular e 484 promotores de seguros).

Neste período, a actividade seguradora apresentou uma 
produção de 6.299,3  milhões de Meticais em prémios brutos 
emitidos, repartidos em 5.747,1 milhões de Meticais regista-
dos nos ramos Não Vida e 552,5 milhões de Meticais do ramo 
Vida, o correspondente a 91,2% e 8,8%, respectivamente.

De salientar que os ramos “Incêndio” e “Acidentes Pessoais” 
dominaram a carteira dos ramos Não Vida, com 29,5% e 
24,9%, seguidos do ramo “Automóvel”, com 18,1%.

O grá�co a seguir, demonstra que a carteira do ramo Vida foi 
dominada pela modalidade ‘‘Risco Individual’’ que apresen-
tou 35.5%, da produção, tendo sido a menor produção veri�-
cada na ‘‘Capitalização’’, com cerca de 0.9%.

Em relação aos sinistros, o mercado apresentou custos no 
valor de 1.160,5 milhões de Meticais, distribuídos em 995,5 
milhões de Meticais dos ramos Não Vida e 165 milhões de 
Meticais do ramo Vida.

O grá�co abaixo, demonstra com mais detalhe o peso de 
cada modalidade nos custos com sinistros dos ramos Não 
Vida. O ramo “Automóvel” apresenta o maior peso na estru-
tura com cerca de 35.1%, seguido do ramo “Incêndio” e 
“Acidentes Pessoais”, com cerca de 22.3% e 15.6%, respecti-
vamente.

Relativamente à cedência, o mercado totalizou cerca de 
1.552,1 milhões de Meticais, sendo os ramos Não Vida mais 
expressivos com cerca de 1.546,6 milhões de Meticais, o 
correspondente a 99,6%, do total cedido, sendo de destacar 
o ramo “Incêndio” que apresentou 63,7%, do total dos ramos 
Não Vida, seguido da modalidade “Acidentes Pessoais” e 
“Marítimo”, com 26.8% e 3.5%, respectivamente, conforme 
ilustra o grá�co abaixo.
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ISSM E BANCO MUNDIAL CAPACITAM MEMBROS DAS COMISSÕES DE 
ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE PENSÕES COMPLEMENTARES

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
Instituto Público (ISSM, I.P.) em parceria com o Banco 
Mundial (BM), realizou, no dia 19 de Fevereiro de 2020, 
em Maputo, a formação dos membros das Comissões 
de Acompanhamento dos Fundos de Pensões Comple-
mentares.

A formação visa habilitar os membros das Comissões 
de Acompanhamento para o melhor desempenho das 
suas funções, com vista a promover uma gestão 
e�ciente dos patrimónios afectos aos planos de 
pensões dos fundos de pensões complementares.

Na abertura do evento, a Presidente do Conselho de 
Administração do ISSM, Otília Santos, explicou que o 
Instituto reuniu os membros das Comissões de Acom-
panhamento para dotá-los de competências e conhe-
cimentos de seguros, no geral, e de fundos de pensões, 
em particular. 

‘‘Em 2018, o mercado de seguros contou com 21 Com-
panhias de Seguros e 84 Corretoras, tendo registado 
uma produção de 13.158,9 milhões de Meticais em 

prémios brutos emitidos, dos quais 50.2% por via da 
corretagem de seguros. 

“No que concerne aos fundos de pensões complemen-
tares, no mesmo ano, o mercado era composto por seis 
entidades gestoras de fundos de pensões complemen-
tares, 11 fundos de pensões, dos quais oito são fecha-
dos e três são abertos e um número de contribuintes 
de 10.628.

Por seu turno, o consultor do Banco Mundial, Adrianus 
Vugs, mostrou várias experiências de investimento dos 
fundos de pensões complementares, providos de 
transparência e isenção para o benefício dos contri-
buintes.

No evento foram apresentados, respectivamente, uma 
breve resenha do mercado de seguros e fundos de 
pensões, informação sobre a supervisão dos fundos de 
pensões, gestão de fundos de pensões, gestão opera-
cional dos fundos de pensões, investimento de fundos 
de pensões e comunicação e relatórios.

MERCADO DE SEGUROS

Foto de grupo. Da direita para a esquerda, Adrianus Vugs, Consultor do Banco Mundial, Alice Azarias, Directora de Supervisão do ISSM, Otília Santos, PCA do ISSM, e 
demais quadros membros de acompanhamento dos Fundos de Pensões Complementares, incluindo os do ISSM.
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O Instituto de Supervisão de Moçambique, Instituto 
Público (ISSM, I.P.) participou, no dia 20 de Fevereiro de 
2020, na cidade de Maputo, na cerimónia de apresen-
tação da Associação das Fintechs de Moçambique 
(Fintech.mz), uma entidade que agrega empresas 
tecnológicas ligadas ao sector �nanceiro.
 
A cerimónia do lançamento da agremiação contou 
com a presença da Presidente do Conselho de Admi-
nistração do ISSM, Otília Santos, que encorajou os 
mentores da iniativa a contribuirem com a inovação 
para a promoção de um seguro inclusivo por meios 
digitais.
 
Por outro lado, a Directora Executiva do Financial 
Sector Deepening Moçambique (FSDMoç), Esselina 
Macome, que referiu que a nova associação “faz parte 
da criação do ecossistema das ‘�ntech’ que tem um 
papel muito importante para a inclusão �nanceira”.

O presidente da Fintech.mz, João Gaspar, anunciou 
que a agremiação pretende ser “uma voz activa, quer 
no processo de inclusão �nanceira, quer no diálogo 
com reguladores para ajudar a criar novas leis”, entre 
outras acções conjuntas para o crescimento do sector 
�nanceiro.

As empresas de tecnologias, juntas, como um grupo, 
“poderão fazer-se ouvir e mostrar melhor a sua relevân-
cia”, acrescentou, apontando como exemplo de suces-
so deste sector o crescimento das carteiras móveis – 
contas bancárias baseadas no número de telemóvel.

A venda de seguros através de plataformas móveis, a 
criação de sistemas de pagamento electrónico que 
podem ser usados, por exemplo, por comércio online 
ou aplicações de transferências de dinheiro internacio-
nais são algumas das áreas que as ‘�ntech’ moçambica-
nas estão a desenvolver.

O país conta com 16 empresas que estão a começar a 
trabalhar na área, quatro numa plataforma de ensaios 
(denominada no meio pelo termo inglês ‘sandbox’) 
criada pelo Banco de Moçambique, outras em nichos 
de mercado ou sob regime piloto, “em busca de escala 
e impulso”, descreveu João Gaspar.

No Workshop do lançamento da Associção, o Chefe do 
Departamento dos Ramos – Não Vida do ISSM, Carlos 
Mutisse, participou no debate sobre as “Tendências 
Globais da Insurtech: Como a inovação está a contri-
buir para o seguro inclusivo” no qual assegurou que o 
regulador apoia as iniciativas tecnológicas que impul-
sionam a inclusão �nanceira, bastando para tal, que 
cumpra  a Lei das Transacções Electrónicas aprovada 
pelo Governo. 

As empresas de tecnologias ligadas ao sector �nancei-
ro, através de aplicações móveis, acrescentando inova-
ção e facilidade de uso  que as seguradoras tradicionais 
já oferecem podem dinamizar a inclusão �nanceira, 
sobretudo nas áreas rurais, anotou Mutisse, asseguran-
do que o ISSM como regulador tem recebido empresas 
de tecnologias e tem encorajado a inovação com base 
na lei do sector.

No evento, debateram ainda sobre Regulamentação 
para a inovação no sector de seguros, As barreiras à 
inovação no sector de seguros em Moçambique, Como 
a inovação pode contribuir e tornar o seguro mais 
Inclusivo, Quais são os principais desa�os,  Quais pode-
riam ser as soluções.

Importa referir que a criação da Associação Fintech-
-moz contou com o apoio do FSDMoç, uma organiza-
ção de promoção de inclusão �nanceira que tem 
impulsionado a criação de “�ntechs”no país, em parce-
ria com o ISSM. 

Da esquerda para a direita, Carlos Mutisse, quadro do ISSM, Ruben Chivale - Índico Seguros,
Tauanda Chare - Associação Fintech Moz, Michaella Allen - Senior Research Analyst na CENFRI, 

e João Freire de Andrade – Fundador e Presidente da Associação Fintech de Portugal.

 

Lorem ipsum
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Linha Verde: (21/82) 800 500 600
info@issm.gov.mz | www.issm.gov.mz

#Previna-se da COVID -19#A responsabilidade é partilhada#Cuide de si e dos outros#FicaEmCasa.

AVISO
1. O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
Instituto Público (ISSM, I.P.) tem recebido de entidades pú-
blicas pedidos de confirmação da autenticidade de 
apólices de seguro de garantia, exigidas nos termos do 
disposto no nº 3 do artigo 77 da Circular nº 11/GA-ME-
F/2018, de 31 de Dezembro, sobre a administração e exe-
cução do orçamento do Estado, emitidas pelas seguintes 
empresas: 

  a) Seguros Moza, Lda – Seguros-Insurance; 
  b) Ideal Seguros, Lda; e 
  c) Prêmio Seguros, SA. 

2. A este respeito, o ISSM torna público que as supostas 
empresas não estão autorizadas a exercer a actividade 
seguradora na República de Moçambique, pelo que as 
apólices de seguros, incluindo as de seguros de garantia  
eventualmente emitidas por aquelas empresas são nulas 
e de nenhum efeito, pois só as seguradoras que constam 
do sítio www.issm.gov.mz,  podem subscrever apólices de 
seguros no País.

Maputo,  09 de Julho de 2020
O Director
 (Ilegivel )
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Linha Verde: (21/82) 800 500 600
info@issm.gov.mz | www.issm.gov.mz

#Previna-se da COVID -19#A responsabilidade é partilhada#Cuide de si e dos outros#FicaEmCasa.

AVISO
1. O exercício da actividade de mediação de seguros, 
nas categorias de corretor de seguros, agente de segu-
ros 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, Instituto Público (ISSM, I.P.) 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 Exer-
cício da Actividade Seguradora e da Respectiva Media-
ção, aprovado pelo Decreto no 30/2011, de 11 de 
Agosto.

A Direcção de Supervisão



ACTORES DE TEATRO DE SOFALA E NAMPULA CAPACITADOS EM MATÉRIA DE 
SEGURO NO ÂMBITO DO PROJECTO “APOSTE NO SEGURO” DO ISSM

No âmbito do Projecto “Aposte no Seguro” do Instituto 
de Supervisão de Seguros de Moçambique, Instituto 
Público (ISSM, I.P.), a Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade Eduardo Mondlane (ECA-UEM), em 
parceira do ISSM, capacitou, recentemente, actores 
teatrais das Províncias de Sofala e Nampula, em maté-
rias de seguros.
 
A acção de treinamento envolveu dois grupos teatrais 
da Cidade da Beira, nomeadamente Haya-Haya e 
Chamuarianga, e em Nampula foram seleccionados 
um grupo de actores, cujo objectivo é replicar, nas 
comunidades locais, a apresentação das peças com o 
intuito de promover a educação �nanceira em seguros. 

Durante 10 dias, estes foram dotados de conhecimen-
tos sobre a importância do seguro, diferença entre 
seguradora e corretora de seguros, papel do ISSM, 
seguro obrigatório de responsabilidade civil automó-
vel, seguro de acidentes de trabalho e doenças pro�s-
sionais, micro-seguro, entre outras matérias.

O Coordenador e formador da ECA-UEM, Dadivo Com-
bane, assegurou que, por serem pro�ssionais, os artis-
tas assimilaram com facilidade o conhecimento trans-
mitido, apesar das restrições de movimentos cénicos e 
contactos, devido à observação das medidas inseridas 
no Estado de Emergência em Moçambique, por conta 
da pandemia da Covid-19. 

“As restrições causadas pelo Covid-19 obrigaram-nos a 
adiar as exibições dos espectáculos, mediante a super-

visão do ISSM. Entretanto, neste momento estamos a 
montar os áudios de espectáculo de consciencializa-
ção sobre seguros que serão difundidos nas rádios e 
outros meios de comunicação”, explicou Dadivo Com-
bane, tendo acrescentado que a referida sensibilização, 
visa fazer compreender os cidadãos sobre a necessida-
de do uso dos serviços de seguros, para a protecção 
pessoal e patrimonial. 

Por seu turno, a actriz Calene, da cidade da Beira, frisou 
que a parceria com os actores nacionais para a trans-
missão de conhecimentos sobre seguros nas comuni-
dades é de louvar, tendo em conta a novidade e especi-
�cidade do sector de seguros e pouco conhecimento 
sobre a importância de contratação destes serviços. 

Acrescentou ainda que a situação da pandemia veio 
demonstrar as fragilidades que existem no sector 
cultural. “Se houvesse mais consciencialização sobre os 
benefícios dos seguros, provavelmente muitas pessoas 
teriam aderido a diversos produtos de  modo que tives-
sem uma rectaguarda neste período em que, pratica-
mente, não há actividades que garantam a renda”, 
opinou Calene. 

Importa referir que, no âmbito da implementação do 
projecto “Aposte no Seguro”, cujo objectivo é promover 
a importância dos seguros de forma abrangente, 
iniciou-se com a produção de um programa televisivo 
sobre seguros, uma radionovela, produção de músicas 
em línguas Portuguesa, Changana, Sena e Emakua, que 
brevemente serão transmitidos na Rádio Moçambique.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA11

À direita, a actriz Calene actuando com seus colegas.
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O ISSM É  PARTE DE MIM

Chamo-me Januário Fernando Chicava, sou funcio-
nário do ISSM desde 2019, afecto no Secretariado 
do Gabinete da Exma Senhora Presidente do 
Conselho de Administração, como motorista. 

Ingressei no Ministério da Economia e Finanças, em 
2010, como Auxiliar Administrativo e, em 2014, 
mudei de carreira para motorista, no Gabinete do 
Ministro, onde aprendi a trabalhar com várias 
personalidades, o que exigiu muita dedicação, 
pro�ssionalismo e espírito de sacrifício para o cum-
primento das minhas tarefas.

A minha perspectiva é voltar a estudar e concluir o 
ensino superior. O meu sonho é frequentar o curso 
de comunicação social, para conciliar os conheci-
mentos e a prática e abraçar outros desa�os da área 
técnica de seguros para além da condução. 

Pro�ssionalmente, para além da formação, ambi-

ciono conciliar a minha experiência social ao traba-
lho e, se Deus quiser, ser afecto ao sector de comu-
nicação e imagem, tendo em conta a minha paixão 
pela comunicação, pois lido com ela na relação 
com os crentes da igreja Evangélica Assembleia de 
Deus.

A minha fonte de inspiração são os membros do 
Conselho de Administração do ISSM que me dão 
oportunidade de fazer o meu trabalho, sobretudo, 
pela forma metódica que transmitem os seus 
conhecimentos o que me desa�a a melhorar cada 
vez mais e adquirir sabedoria..

Nos meus tempos livres gosto de fazer exercícios 
físicos, jogar futebol, não se esquecendo de estar 
junto da família a cumprir com os deveres de chefe. 

Às vezes gosto de entrar na cozinha para ajudar a 
minha esposa a confeccionar os alimentos.

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



13

ANEDOTAS

FRASES INSPIRADORAS

Dieta da Garota
Uma garota foi ao médico para perder uns quilin-
hos. Após um exame minucioso, ele disse:
— Você pode comer de tudo por dois dias, depois, 
salte um dia e volte a comer normalmente por mais 
dois; salte outro dia e assim por diante, durante o 
mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo 
menos cinco quilos.
No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 
15 quilos mais magra.
— Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções 
rigorosamente. Parabéns!
— Obrigada, doutor. Mas �que sabendo que eu 
quase morri!
— De fome?
— Não! De tanto saltar!

Sogra
A garota chega para mãe, reclamando do cepticis-
mo do namorado. 
- Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno! 

- Case-se com ele minha �lha e deixe o resto 
comigo!

Bêbado
O bêbado entrou na contramão e o polícia o 
deteve:
-Onde é que o senhor pensa que vai? 
-Bom... eu ia para uma festa, mas parece que ela já 
acabou...Está todo mundo voltando.

No hospício
O hospício estava superlotado. Então os médicos 
resolveram fazer um exame para ver quem já 
estava bom. Saíram gritando que o hospício estava 
inundando, todos os malucos  começaram a nadar 
no chão, menos o famoso doido que estava senta-
do num banco, sorrindo. O médico pensou: Esse 
cara já deve estar bom, não está nadando. E 
perguntou para o maluco: - Por que você não está 
nadando? Eu vou esperar a lancha que é mais 
rápido.

"Nada assenta melhor ao corpo que o crescimento do espírito."

"Todas as �ores do futuro estão nas sementes de hoje."

"A gente todos os dias arruma os cabelos: por que não o coração?"

"O tempo que passas a rir é tempo que passas com os deuses."

RECREIO
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O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, Instituto Público, abreviadamente (ISSM, I.P.), é 
uma pessoa colectiva de direito público, criado através do Decreto-Lei n° 1/2010 de Dezembro, que 
aprova o Regime Jurídico dos Seguros (RJS) e funciona sob tutela do Ministro que superintende a área 
das Finanças.

O ISSM é a entidade de supervisão e �scalização da actividade seguradora e respectiva mediação, bem 
como de gestão de fundos de pensões complementares na República de Moçambique.
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