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1 EDITORIAL

Conselho de Administração 

Embora o mercado de seguros do País registe cres-
cimento, tanto no que respeita ao número de ope-
radores como à produção, traduzida pelos prémios 
brutos emitidos, só 14% da população adulta têm 
noção do termo “seguros”, localizando-se a maioria 
na zona urbana, e cerca de 7.7% têm um tipo de 
seguro, de acordo com um estudo realizado pelo 
FinScope, em 2014.

Assim, no âmbito da implementação da Estratégia 
de Educação Financeira em Seguros (EFISE), foi 
aprovado, em Dezembro de 2017, o projecto 
“Aposte no Seguro”, cujo objectivo é promover a 
cultura do seguro, através de mecanismos de maior 
interacção com o público, por via da cultura e arte, 
concorrendo, consequentemente, para a  melhora-
ria dos níveis de literacia �nanceira em seguros e 
promoção da cultura de seguros no País. 

O projecto “Aposte no Seguro” iniciou com 13 
programas educativos televisivos, em parceria com 
a Televisão de Moçambique, E.P.

Por outro lado, a iniciativa prevê a criação de peças 
teatrais que abordem temas relacionados com 
aspectos fundamentais sobre seguros, a serem 
difundidos nas comunidades, através de apresen-
tações e por meio da radiodifusão, bem como 
outros meios de comunicação social e digital.

O projecto prevê, também, a produção de músicas 
sobre seguros, dirigidas ao público adulto, jovem e 
infantil, cantadas por artistas moçambicanos em 
línguas faladas nas três regiões do País, nomeada-
mente, Changana, Sena e Mácua, para além da 
Portuguesa, a serem divulgadas em actuações e 

diferentes meios de comunicação social.

Para o efeito, o ISSM teve de estabelecer parceria 
contratual com a Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade Eduardo Mondlane (ECA-UEM) que 
em conjunto, no dia 07 de Novembro de 2019, na 
Fortaleza de Maputo, procedeu ao lançamento do 
mesmo projecto.

A cerimónia foi dirigida pelo Exmo Senhor Secretá-
rio Permanente do Ministério da Economia e Finan-
ças, Domingos Lambo, que, na sua intervenção, 
felicitou o ISSM pela incitativa e frisou que um dos 
pilares de suporte do Programa Quinquenal do 
Governo é a promoção de um ambiente macroeco-
nómico equilibrado e sustentável, através da 
implementação de políticas e estratégias integra-
das, visando a consolidação do sistema �nanceiro, 
em particular do mercado de seguros.

Também se referiu ao esforço que o Governo tem 
estado a empreender através da Estratégia Nacio-
nal de Inclusão Financeira (ENIF) para incrementar 
os níveis de acesso da população e das empresas 
aos serviços �nanceiros formais.

Na mesma ocasião, o Director da ECA-UEM, Profes-
sor Doutor João Miguel, destacou a importância da 
parceira entre as duas instituições (ISSM e ECA), 
tendo acrescentado que um dos objectivos estraté-
gicos da sua instituição é justamente prestar servi-
ços de qualidade, através da cultura,  pelo que sem 
dúvidas, o projecto irá ajudar a sociedade a ter mais 
informação sobre a importância dos seguros e 
mudar o comportamento a este respeito.

Projecto “Aposte no Seguro”
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ALGUMAS 
IMAGENS ILUS-
TRATIVAS DO 

ACTO DA 
CERIMÓNIA DE 
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DO PROJECTO 
“APOSTE NO 

SEGURO” 

Exmo Senhor Secretário Permanente do Ministério da  Economia e Finanças, Domingos Lambo, procedendo a abertura da cerimónia de 
lançamento do Projecto “Aposte no Seguro”.

Exmo Senhor Professor Doutor João Miguel, Director da ECA dando 
as boas vindas aos convidados.

Da esquerda à direita: Isaú Meneses, músico, Rui Tsevete, Director do 
ISSM e Dadivo Combane, quadro da ECA em conferência de imprensa.

A Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Otília Santos, se dirigindo aos convidados. 



Alguns Técnicos do ISSM participantes do evento.

3 ACTIVIDADES

Imagem frontal, da esquerda para a direita: Aurora Bila, Administradora do Banco de Moçambique, Otília Santos, PCA do ISSM, Domingos Lambo, SP do MEF, Dr. João Miguel, Director da ECA-UEM

MAIS IMAGENS ILUSTRATIVAS DO ACTO DA CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DO PROJECTO “APOSTE NO SEGURO” 

Da esquerda para a direita: Domingos José, Administrador do ISSM,
Otília Santos, PCA do ISSM, Domingos Lambo, Secretário Permanente 
do Ministério da Economia e Finanças, Percina Sitoe, Administradora 

do ISSM e Xavier Chongo, Administrador do ISSM.

FOTO
DE

GRUPO
DE  ARTISTAS



O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) 
participou, de 26 a 01 de Setembro de 2019, da 55ª edição da 
Feira Internacional de Maputo (FACIM), em Ricatlha, Distrito 
de Marracuene, província de Maputo, sob o lema “Moçambi-
que e o Mundo: Alargando o Mercado, Promovendo Investi-
mento e Potenciando Parcerias”.

No acto de inauguração da Feira, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, visitou o stand do ISSM, no pavilhão Nachin-
gweia, onde foi recebido pelo Administrador Domingos 
José, acompanhado pelo Director dos Assuntos Jurídicos, 
Comunicação e Relações com os Consumidores, Rui Tsevete.

Na ocasião, o Chefe de Estado procurou informar-se sobre o 
trabalho de supervisão e �scalização das seguradoras, tendo 
sido esclarecido que esta entidade reguladora tem  o seu 
papel de supervisor junto dos operadores de seguros, 
incluindo mediadores de seguros e entidades gestoras de 
fundos de pensões complementares que operam no merca-
do nacional. 

Por sua vez, o Secretário Permanente do Ministério da 
Economia e Finanças, Domingos Lambo, também visitou o 
stand, tendo felicitado o ISSM pela iniciativa de participação 
da Feira. Na visita, sugeriu o aumento de produção de mate-
riais educativos como folhetos e brochuras, considerando a 
fraca informação do público sobre o sector de seguros.

Por outro lado, como de praxe, o Instituto recebeu 15 
estudantes da Escola Secundária Gwaza Mutine, que se 
�zeram acompanhar do professor de Empreendedorismo, 
Sérgio Massingue, tendo todos bene�ciado de uma palestra 
sobre a importância dos seguros.

Massingue manifestou preocupação sobre a necessidade de 
o Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Pro�ssionais 
se tornar obrigatório às instituições públicas, como acontece 
com as empresas privadas.

No �m da palestra, os alunos e o professor percorreram os 
stands de outras instituições tuteladas pelo Ministro da 
Economia e Finanças, no âmbito da participação conjunta, 
onde puderam inteirar-se do funcionamento de cada uma.
 
Como sempre, foram tantos os que visitaram o stand do 
ISSM solicitando informação e esclarecimentos sobre o 
sector, incluindo apresentação de reclamações, o que serve 
como ferramenta de constatação do trabalho do regulador e 
dos operadores no mercado.

PR VISITA STAND DO ISSM NA 55a EDIÇÃO DA FACIM

Presidente da República, Filipe Jacinto Nysi cumprimentando o  Director dos 
Assuntos Jurídicos, Comunicação e Relações com os Consumidores, Rui Tsevete

Alunos da Escola Secundária Gwaza Muthine bene�ciando-se de palestras em 
matérias de seguro

Técnicos do ISSM junto dos alunos da Escola Secundária Gwaza Muthine 
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O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) 
realizou, em 2019, a V e VI capacitações em matéria de segu-
ros dirigida aos jornalistas das Províncias de Nampula e Tete, 
respectivamente.

Em Nampula, o evento abrangeu 40 pro�ssionais de comu-
nicação social, incluindo jornaistas das rádios comunitárias. 
A sessão de abertura contou com a presença da Directora 
Provincial da Economia e Finanças de Nampula, Maria de 
Lurdes Fonseca, e foi dirigida pelo Administrador do ISSM, 
Domingos José.

Na sua intervenção, a Directora Provincial da Economia e 
Finanças deu boas vindas aos participantes e referiu que o 
Governo aprovou, em 2013, a Estratégia para o Desenvolvi-
mento do Sector Financeiro, cujo objectivo é assegurar um 
sector �nanceiro sólido, diversi�cado, competitivo e inclusi-
vo.

“No âmbito da implementação desta Estratégia, no domínio 
particular dos seguros, o Governo tem estado a promover 
acções de educação �nanceira, visando incrementar os 
níveis de conhecimento sobre a importância do seguro para 
a cobertura dos riscos a que as actividades económicas e 
sociais, bem como os próprios cidadãos estão expostos”, 
disse a dirigente.

Por seu turno, o Administrador do ISSM, Domingos José, 
explicou que a capacitação em matéria de seguros, dirigida 
aos pro�ssionais de comunicação social, iniciou em 2015, 
através da implementação da Estratégia de Educação Finan-
ceira em Seguros (EFISE), tendo sido realizadas até ao 
momento quatro sessões, das quais, três na região Sul do 
País, a primeira na Província de Gaza, duas na Cidade de 
Maputo e uma na região Centro, concretamente na cidade 
da Beira.

Frisou que coube, desta vez, incluir a região Norte, concreta-
mente a cidade de Nampula, na perspectiva de cobertura do 
País, abrangendo jornalistas cuja intervenção é crucial para a 
divulgação de informação sobre a importância do seguro.

“Na verdade, só poderá haver elevação do nível de consumo 
de produtos de seguro no País mediante a educação e litera-

cia �nanceira dos cidadãos”, referiu Domingos José.

Em Tete não foi diferente. A sessão de abertura contou com a 
presença do Director Provincial de Economia e Finanças de 
Tete, Carlos Comissal, em representação do Governo local.
 
Na ocasião, o dirigente recomendou que os jornalistas 
aproveitassem a capacitação para se inteirarem sobre o 
funcionamento do mercado segurador e melhorar a sua 
abordagem em matéria de seguros.

Os representantes do Secretariado Provincial do Sindicato 
Nacional de Jornalistas (SNJ) agradeceram a presença do 
regulador pela realização do evento de capacitação naquela 
cidade e solicitaram que organize mais iniciativas para o 
bem do público.

Através da capacitação, os jornalistas foram dotados de 
conhecimentos sobre a história da entidade de supervisão 
de seguros, regime jurídico dos seguros, relatório de merca-
do de seguros, micro-seguro em Moçambique no âmbito da 
inclusão �nanceira, seguro obrigatório de responsabilidade 
civil automóvel e outros seguros obrigatórios, bem como a 
análise e interpretação de dados estatísticos sobre seguros.

À margem desta capacitação, por um lado, os quadros do 
ISSM reuniram-se com os operadores do sector de seguros 
da região para discutir sobre matérias do mercado de segu-
ros naquela região, debater os mecanismos de protecção do 
mercado e defesa do consumidor de seguros, por outro, 
proferiram aos agentes da Polícia de Trânsito daquela 
Província palestra sobre a �scalização do Seguro de Respon-
sabilidade Civil Automóvel (SORCA).

De salientar que, a anteceder estes eventos, o ISSM efectuou 
visitas educativas às delegações das seguradoras sedeadas 
naquele ponto do País, no âmbito das suas competências 
estatutárias, tendo sido recomendadas a serem proactivas e  
melhorar a prestação dos seus serviços, para além de se 
capacitarem regularmente, entre outros aspectos.

ISSM CAPACITA JORNALISTAS DAS PROVÍNCIAS DE NAMPULA E 
TETE EM MATÉRIAS DE SEGUROS
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Imagens da Capacitação de Jornalistas em Nampula e Tete

Foto de Grupo com Jornalistas da Província de  Nampula

Foto de Grupo com Jornalistas da Província de Tete

Encontro com os operadores de Nampula Encontro com os operadores de Tete
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AGENTES DA PT DE MAPUTO, GAZA, NAMPULA E TETE CAPACITADOS EM MATÉRIA 
DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÓVEL

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM), em parceria com a Associação Moçambicana de 
Seguradoras (AMS), capacitou, em 2019, Agentes da 
Polícia de Trânsito (PT) das Cidades de Matola, Xai-Xai, 
Nampula e Tete, em matéria de Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil Automóvel (SORCA), visando 
dotá-los de conhecimentos que aprimorem a sua 
actividade de sensibilização e �scalização rodoviária 
aos automobilistas.   
  
As capacitações envolveram mais de 300 Agentes da 
PT que bene�ciaram de conhecimentos relacionados 
com o âmbito de garantia de cobertura do Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, 
exclusões, direito de regresso, capital seguro, compe-
tência para �scalização e consequências da falta do 
seguro por parte dos automobilistas, transmitidos pelo 
Director dos Assuntos Jurídicos, Comunicação e Rela-
ções com os Consumidores, Rui Tsevete.

No que respeita à �scalização, apelou-se ao reforço das 
medidas de controlo do SORCA, a �m de minimizar os 
danos causados pela falta de contratação deste seguro, 
em caso de ocorrência de sinistros na via pública. Foi 
acrescentado que para além da PT, são responsáveis 
pela �scalização deste seguro a Polícia Municipal, Insti-
tuto Nacional de Transportes Terrestres e Autoridade 
Aduaneira. 

Rui Tsevete explicou a importância da contratação do 

SORCA, transferindo-se assim, o risco para uma segura-
dora, responsável pelo ressarcimento de danos patri-
moniais e não patrimoniais causados a terceiros por 
automóveis em acidentes de viação.

A preocupação colocada pelos Agentes foi a necessida-
de de divulgação desta informação aos automobilistas, 
bem como o aumento do controlo respeitante à falsi�-
cação de apólices de seguros.

Lamentavelmente ainda existem muitos cidadãos que 
não sabem que o SORCA é obrigatório e apelamos a 
maior divulgação desta informação para facilitar o 
trabalho da Polícia, referiu o Agente da PT de Nampula, 
Domingos Manuel. 

O Comandante da Companhia da PT da Província de 
Maputo, Lázaro Mulungo, mostrou interesse em ver 
mais iniciativas do género, com intuito de capacitar 
mais membros da corporação.

“Solicitamos que o ISSM e a AMS se juntem à PT nas 
campanhas de educação cívica sobre seguro, direccio-
nadas às empresas e associações dos transportadores, 
de modo a consciencializar cada vez mais os automobi-
listas para a contratação do seguro”, frisou. 

Importa referir que estas actividades enquadram-se na 
Estratégia de Educação Financeira em Seguro do ISSM.

Agentes da PT da Província de Maputo sendo capacitados Agentes da PT de Gaza no âmbito da capacitação em matéria de 
Seguro Automóvel
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Foto de Grupo dos Agentes da PT de Nampula, quadros do ISSM e da AMS,  no âmbito da capacitação em matéria de  Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel

Foto dos Agentes da PT de Tete, quadros do ISSM e da AMS,  no âmbito da capacitação em matéria de  Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel
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ISSM REÚNE COM OS OPERADORES DE SEGUROS E APRESENTA
O RELATÓRIO DA ACTIVIDADE SEGURADORA DE 2018

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) reuniu, no dia 02 de Setembro de 2019, com os 
operadores do mercado de seguros moçambicano 
para apresentar e debater o Relatório Anual sobre a 
Actividade Seguradora em 2018, em cumprimento do 
estabelecido no respectivo Estatuto Orgânico.

A reunião contou com a participação dos Presidentes 
da Associação Moçambicana de Seguradoras, Currati-
laine Remane, dos Corretores de Seguros de Moçambi-
que, George Mathonse, quadros do ISSM, representan-
tes das seguradoras, corretoras, entre outros convida-
dos que em conjunto analisaram e discutiram aberta e 
profundamente aspectos relacionados com o desem-
penho do sector.

No acto de abertura do evento, o Administrador do 
ISSM, Domingos José, referiu que em termos globais, 
em 2018, a produção de seguros totalizou cerca de 
13.158,9 milhões de Meticais de Prémios Brutos Emiti-
dos, correspondendo a um aumento de 1%, face a 
2017. 

“O resultado líquido do exercício da actividade de 
seguros apresentou um lucro de 1,479.9 milhões de 
Meticais, sustentado pelo bom desempenho da conta 
técnica Não Vida”, explicou o Administrador. 

Em seguida, este desa�ou os operadores a incrementa-

rem o volume de produção, bem como a usarem o 
co-seguro e resseguro, entre empresas nacionais, 
potenciar a educação �nanceira em seguros, e ainda, a 
adoptarem estratégias para alavancar e credibilizar o 
sector, em defesa e protecção do consumidor e do 
mercado.

Os participantes do evento reconheceram o fraco 
crescimento do mercado em 2018, por razões ligadas 
ao ambiente económico do País e apontaram a neces-
sidade de prática de prémios sustentáveis, aliados à 
robustez �nanceira dos operadores para cobrir os 
riscos associados aos grandes projectos de petróleo e 
gás.

No mesmo exercício, o índice de sinistralidade do ramo 
Vida, situou-se em cerca de 34.7%, apresentando uma 
redução de 9,3 pontos percentuais, contra 49,8% do 
ramo Não Vida, revelando uma redução de 2,4 pontos 
percentuais em relação a 2017. 

Relativamente aos Fundos de Pensões Complementa-
res, o volume das contribuições situou-se em 812,5 
milhões de Meticais, revelando um aumento de 29,7% 
face ao ano de 2017, tendo o desempenho �nanceiro 
dos respectivos fundos atingido o montante de 1,268.5 
milhões de Meticais, uma redução de 11,2% face a 
2017.

Foto de Grupo dos Participantes da Reunião de Apresentação do Relatório do Mercado de 2018
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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
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ISSM REÚNE E ANALISA O SEU DESEMPENHO NO 
EXERCÍCIO DE 2019

No encontro, foram debatidos o Balanço das Activida-
des de 2019 e o Plano de Actividades para 2020 do 
ISSM, apresentados pelos Técnicos da Direcção de Estu-
dos, Estatística e Cooperação, Gil Langa e Domingos 
Langa, respectivamente.

Sobre o Balanço das Actividades de 2019 fez-se uma 
radiogra�a da realização das actividades no exercício 
económico �ndo, tendo-se destacado o cumprimento 
das tarefas plani�cadas, apesar de algumas di�culda-
des, no concernente ao preenchimento do quadro de 
pessoal para fazer face às necessidades do regulador 
do sector de seguros.

Por outro lado, como perspectiva para a implementa-
ção do Plano de Actividades de 2020, exigiu-se a 
e�ciência e motivação dos funcionários para o alcance 
dos objectivos estabelecidos.

A Presidente do Conselho de Administração do Institu-
to de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), 

Otília Santos, instou os funcionários da instituição a 
trabalharem em equipa, tendo em conta que todos 
fazem parte de um corpo. “Todos somos úteis nesta 
instituição, cada um de nós com o seu conhecimento 
contribui para o crescimento do ISSM”, referiu a 
dirigente.

Otília Santos, que falava por ocasião da reunião de 
balanço das actividades de 2019 do ISSM, apelou aos 
colaboradores da instituição a terem um elevado senti-
do de responsabilidade, cometimento, trabalho em 
equipa, melhoria na interação e colaboração inter e 
intra sectorial.

Para terminar, a PCA reconheceu os esforços dos 
funcionários do Instituto no alcance das metas, tendo 
referido o empenho de todos na criação de um bom 
ambiente de trabalho.

Foto de Grupo dos quadros do ISSM
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APLICAÇÃO DA CIÊNCIA COMPORTAMENTAL NA LITERACIA 
FINANCEIRA E NOS PROGRAMAS E INICIATIVA DE EDUCAÇÃO 

A aplicação da ciência comportamental na literacia 
�nanceira e nos programas e iniciativa de educação  foi 
abordada na Conferência Internacional de Educação 
Financeira realizada em Cape Town, nos dias 23 e 24 de 
Maio de 2019, organizada pela Organização de Coope-
ração e Desenvolvimento Económico (OCDE), em 
parceria com a Autoridade Reguladora do Sector 
Financeiro da África do Sul (FSCA).

Sobre esta abordagem, há que considerar que o inves-
timento em programas de educação �nanceira de alta 
qualidade podem ajudar a fornecer aos consumidores 
e investidores uma ampla gama de benefícios, incluin-
do decisões mais conscientes de economia, melhorar 
habilidades �nanceiras e de planeamento para a refor-
ma, aumentar níveis de inclusão �nanceira, assim 
como criar maior con�ança e participação de indiví-
duos nos mercados de valores mobiliários.

No entanto, recordou-se que há uma série de factores 
cognitivos, sociais e psicológicos, ou barreiras que 
podem impedir as pessoas de usar seus conhecimen-
tos recém-adquiridos para fazer escolhas �nanceiras 
satisfatórias ou racionais. A economia comportamental 
identi�cou essas barreiras, conhecidas como “precon-
ceitos na literatura cientí�ca “ e que frequentemente 
surgem do uso de heurísticas (ou seja, atalhos mentais) 
para simpli�car o processo de tomada de decisão.

O que foi dito é que as ciências comportamentais 
concentram-se no modo como as pessoas pensam e se 
comportam, com base em evidências empíricas de 
várias ciências sociais, como economia, psicologia, 
antropologia, pedagogia, sociologia e marketing 
social. 

Consequentemente, o produto do conhecimento 
dessas ciências pode ser usado para ajudar a superar os 
referidos preconceitos e desenvolver iniciativas de 
educação �nanceira simples, às vezes de baixo custo e 
e�cazes.

A título de exemplo, referiu-se que maior parte dos 
Estados membros da IOSCO, INFE e OCDE já iniciou a 
aplicação de ciências comportamentais na elaboração 
de estratégias de educação �nanceira e�cazes.

Com base em questionários e pesquisas, a OCDE/INFE 
desenvolveu um conjunto de abordagens considera-
das e�cazes para os reguladores, formuladores de 
políticas, outras organizações e pro�ssionais.

Estas abordagens têm, em suma, o objectivo de 
estabelecer uma compreensão concreta do problema, 
projectar a intervenção levando em conta o contexto, 
desenhar etapas, avaliar rigorosamente, interagir, 
aprender e acompanhar o processo educacional.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 12



OCDE DISCUTE, DENTRE VÁRIOS PONTOS, AS OPORTUNIDADES E 
DESAFIOS DA INCLUSÃO FINANCEIRA DIGITAL  (continuação)

.... Os Serviços Financeiros Digitais (SFD) podem ainda 
trazer alguns outros efeitos como novos tipos de exclu-
são para certas populações (idosos, mulheres, Micro, 
Pequenas e Médias Empresas-MPMEs, usuários inician-
tes de �nanças e tecnologia) impulsionadas por políti-
cas especí�cas (negação de crédito/seguro digital), 
dependência excessiva do crédito ou endividamento 
excessivo de grupos especí�cos (jovens, estudantes, 
segmentos de baixa renda) e alta vulnerabilidade do 
cliente para esquemas de phishing, golpes de enge-
nharia social, ataques de invasão de contas, roubo de 
dados, etc.

Juntamente com a regulamentação prudencial, tanto a 
protecção �nanceira, quanto a educação �nanceira do 
consumidor são essenciais, elementos complementa-
res para garantir uma estrutura propícia ao �nancia-
mento digital. 

Assim, mostra-se necessária uma acção conjunta 
adicional das autoridades públicas e das partes interes-
sadas privadas e civis, relevantes para ajudar os consu-
midores a fazer o melhor uso do SFD. Os decisores 
poderiam considerar as seguintes opções políticas:

• Intensi�car os esforços para avaliar a capacidade das 
estruturas existentes de protecção do consumidor para 
proteger adequadamente os usuários contra danos 
inerentes e promover o bem-estar �nanceiro;
• Garantir que estratégias mais amplas de educação 

�nanceira sejam �exíveis o su�ciente para abordar 
questões e desa�os emergentes;
• Aumentar os níveis de alfabetização �nanceira desde 
tenra idade, para capacitar as futuras gerações a tomar 
decisões informadas sobre os serviços �nanceiros 
digitais apropriados e reduzir o risco de os consumido-
res enfrentarem fraudes ou assumirem níveis excessi-
vos de crédito.

A conferência abordou igualmente a importância de 
apoiar o conhecimento do consumidor de modo que 
este aprenda a usar de forma bené�ca os SFD. Deve-se 
igualmente alertar os consumidores para os potenciais 
perigos das �nanças digitais, como segurança de 
dados, e atender as necessidades especí�cas de grupos 
vulneráveis por meio de treinamento direccionado, 
tendo em conta a criação de ferramentas digitais fáceis 
de usar.

Por outro lado, �cou claro que as tecnologias digitais 
também podem ser canais úteis para fornecer conteú-
do de alfabetização �nanceira, apoiando assim a imple-
mentação de estratégias nacionais de educação �nan-
ceira. Mas muitas inovações digitais, projectadas, 
desenvolvidas e comercializadas pelo sector �nanceiro 
privado (geralmente start-ups e FinTechs), não são 
necessariamente destinadas a fornecer informações 
�nanceiras imparciais ou para educação. 

O tipo de stakeholder (público, privado, sem �ns lucra-
tivos) envolvido na criação ou promoção de uma ferra-
menta digital especí�ca deve ser considerado para 
assegurar que tais inovações sejam usadas para �ns 
educacionais e estejam em linha com as Diretrizes da 
OECD/INFE.

Por �m, clari�cou-se que uma das prioridades dos 
formuladores de políticas deverá ser a de acompanhar 
de perto o progresso de novas ferramentas digitais e 
iniciativas de alfabetização �nanceira focadas nos SFD, 
e empreender novas pesquisas e avaliações mais 
profundas do impacto sobre o bem-estar �nanceiro 
dos consumidores e pequenas empresas.

Um dos painés da conferência discutindo sobre a educação �nanceira do futuro
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O ISSM É  PARTE DE MIM

Meu nome é Domingos Júlio Langa, sou funcionário do 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) desde Outubro de 2014, sou Economista, traba-
lho na Direcção de Estudos, Estatística e Cooperação 
(DEEC).

Antes de ingressar no ISSM trabalhei numa empresa de 
consultoria na área de pesquisas, e também como 
docente de economia nas Universidades Eduardo 
Mondlane (UEM), UNITIVA e na Universidade São Tomas 
de Moçambique (USTM). 
  
A nível do ISSM bene�ciei de várias formações que passo 
a citar: Micro-seguro, Seguro Agrário, Monitoria e Avalia-
ção, Princípios de Actuariado e Práticas de Supervisão de 
Seguros.

Para mim, o ISSM constituí uma oportunidade de apren-
der e experimentar realidades pro�ssionais diferentes 
do meu habitual, uma vez que minha formação não 
estava directamente relacionada com seguros, o que 
alimentou o meu gosto por novos desa�os. Na minha 
formação inclinei-me para disciplinas que analisavam o 
bem-estar social e desenvolvimento económico, sendo 
que os seguros apresentam, também, uma componente 
crucial que é a protecção do consumidor, o que directa 
ou indirectamente contribui para a tranquilidade dos 
indivíduos e terem um bem-estar social, estimulando a 
realização de maiores investimentos, por conseguinte, o 
crescimento económico no geral.  

A liderança é que mais me impressiona na instituição, 
pela forma abnegada  com que realiza as tarefas no ISSM 
de maneira técnica e didáctica, o que para mim serve de 
modelo de trabalho, não deixando margens para que 
sejamos “relaxados."

A recomendação que dou aos meus colegas, sobretudo 
jovens, é que continuem a investir mais no conhecimen-
to e formação, pois, sinto que o ISSM ainda está longe de 
atingir o seu potencial pro�ssional e de conhecimento 
que uma instituição do género exige dos seus quadros. 
Pessoalmente, sobre este aspecto, sigo o que está 
escrito na bíblia em Provérbios 4:7 "a sabedoria é a coisa 
principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, com tudo o que 
possuis, adquire o conhecimento.” Portanto, o aprender 
sempre é o meu estilo de vida, e o mesmo recomendo 
aos meus colegas.

Chamo-me Edith Isabel Couana, formada em Gestão Financeira e de 
Seguros pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçam-
bique (ISCTEM), na cidade de Maputo. Estagiei no Instituto de 

Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), no Departamento 
do Ramo Vida, durante 3 meses.
 
Ao longo do meu estágio, contribui para elaboração de documentos 
orientadores de funcionamento do ISSM, tais como: Relatórios de 
Supervisão sobre Fundo de Pensões, Matrizes de Monitoramento de 
Seguradoras, entre outras actividades do Departamento de Seguros 
e Operações dos Ramos Vida.

No ISSM fui bem recebida, os colegas foram acolhedores, pro�ssio-
nais e abertos para transmitirem conhecimentos sobre a actividade 
seguradora, principalmente do Departamento onde estive afecta. 

Desde já agradeço a minha Supervisora de Estágio, a Dra. Leonilde 
Mutumane, o Dr. Celso Camilo e todos colegas pelos ensinamentos 
que me foram transmitidos, assim como pela paciência que tiveram 
comigo durante a minha permanência na Instituição.

Com a experiência adquirida espero enquadrar-me no mercado de 
emprego de seguros brevemente, e a partir daí contribuir para o 
crescimento do sector. 

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

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
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ANEDOTAS

FRASES INSPIRADORAS

Zezinho na Esquadra
Zezinho foi detido. Na esquadra ele disse: 
Ou vocês me soltam ou vou chamar meu irmão da Assembleia, minha 
irmã promotora e meu pai procurador.
Então ele foi imediatamente solto. Quando já estava no portão, o 
polícia disse:
– Oh Zezinho me explica essa estória dos seus parentes
– É que meu irmão é da Assembleia de Deus, minha irmã é promotora 
da Longrich e meu pai é procurador de emprego.

O Amor está no Ar
Um rapaz apaixonado diz a sua amada: 
- Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros 
importados ou empresas como o meu amigo Carlos Eduardo, mas te 
amo muito, te adoro meu amor, tu és a minha vida! 
A namorada lhe abraça com lagrimas nos olhos e diz:
- Se realmente me amas, me apresenta esse teu amigo Carlos 
Eduardo!? 

O Amor está no Ar
Um homem está em casa, quando sua namorada chega, toca a 
campainha e então ele pergunta:

- Quem é?
E ela responde:
- É o amor da sua vida!
Ele diz:
- Mas cerveja não fala!

Na Escola
Na aula de Química o Professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O Aluno responde:
- Chorar pela ex-namorada, achar que está rico, �car valente e pegar 
mulher feia...
Professor: 
- Tirou 20 valores!

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…

Dê o seu melhor todos os dias, mesmo que isso aparente não ter retorno nenhum.

É proibido abandonar seus sonhos, não importa quantas vezes caia, levante-se.

Sábio é aquele que faz do seu erro uma lição para toda vida.

Vamos inventar o amanhã, no lugar de se preocupar com o que aconteceu ontem.

Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva.

A pessoa que mais precisa acreditar que é possível é você mesmo!

Errar, superar, aprender e recomeçar. É assim que devemos viver a vida.

Nunca durma sem um sonho, nem se levante sem um motivo.
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