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“ “

Todavia, foi em virtude dos seguros marítimos que se desenvolveu 
a gestão do risco na maior parte do mundo, que consistia num 
empréstimo dado a um navegador e que previa uma cobrança 
maior no caso de sucesso da viagem e o perdão da dívida se a 
embarcação e a carga fossem perdidas.

As constantes transformações sociais típicas de uma sociedade, 
que passam pela evolução humana, tecnológica, políti -
co-económica, maior acesso a recursos e bens, crescimento da 
expectativa de vida, consequentemente aumentam a exposição 
aos riscos e a necessidade de segurança e protecção.

Os seres humanos, face às incertezas do futuro, têm de criar 
recursos de defesa para atenuar o máximo possível os efeitos de 
ocorrências imprevistas e que surpreendem de um momento para 
o outro qualquer indivíduo.

O seguro, por exemplo, é um dos mecanismos existentes para 
minimizar os danos causados por um eventual sinistro, protegen -
do deste modo a vida e o património dos tomadores do seguro. A 
contratação de produtos e serviços de seguros ainda se justifica 
quando existem situações anómalas na vida de um cidadão, ou de 
um País.

Se numa situação normal entende-se como importante os 
Seguros Vida e Não Vida, numa situação de aflição, em que os 
recursos financeiros individuais ou empresariais sofrem reduções 
substanciais, os seguros assumem um papel de grande importân -
cia, na defesa dos interesses dos respectivos segurados. Por isso, 
encontramos os seguros em todos os domínios da vida e da 
actividade económica. 

Mesmo assim, as estatísticas apontam que um número reduzido 
da população moçambicana economicamente activa possui um 
contrato de seguro. Torna-se necessário que os operadores da 
indústria seguradora desenvolvam estratégias e actividades que 
permitam aumentar os mesmos números.

É nesta ordem que o ISSM, dentre outras acções, elaborou a 
Estratégia de Educação Financeira em Seguros, conhecida por 
EFISE, que vem sendo implementada desde 2014. Igualmente, 
constitui uma das acções plasmadas no seu Plano Estratégico, 
assegurar o acompanhamento da evolução macroeconómica, 
nacional e internacional, de modo a permitir uma actuação ante -
cipada face aos riscos com potencial para afectar a estabilidade 
financeira do sector segurador, adoptando medidas/iniciativas 
que possam responder a tais situações.

Em suma, a importância social do seguro reside no facto de 
podermos minimizar os danos, sejam eles materiais ou sejam 
psicológicos em momentos de aflição. Isto para dizer que todos os 
dias são momentos propícios para os cidadãos cuidarem dos seus 
interesses e investirem num contrato de seguro. 

A LÓGICA DO 
SEGURO

A prática do seguro surgiu 
da necessidade do homem 

em controlar os riscos a que 
está sujeito enquanto vive. 
A história revela que cara -

vanas de cameleiros que 
cruzavam o deserto     par -

tilhavam entre si os 
prejuízos com morte de 

animais, bem como a 
existência de associações 

com o objectivo de ressarcir 
membros que tivessem 
algum tipo de prejuízo.

... todos os dias são 
momentos propícios 
para os cidadãos 
cuidarem dos seus
interesses e 
investirem 
num contrato 
de seguro. 

Otília Santos

Presidente do Conselho de
Administra ção do Instituto
de Supervis ão de Seguros
de Moçambique

EDITORIAL
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No século XIX, com a difusão dos direitos do cidadão diante do poder 
do Estado, surgiu na Europa a figura de ombudsman (provedor de 
justiça), que é um profissional contratado por um órgão, instituição ou 
empresa que tem a função de receber críticas, sugestões, 
reclamações e agir em defesa imparcial de todos. O seu papel é o de 
fazer com que as reclamações sejam recebidas da melhor forma 
possível e que o consumidor se sinta amparado/ouvido.

No final do século XX, o conceito de “ouvidorias” chegaram à América 
Latina. No Brasil, por exemplo, os operadores de seguro são obriga -
dos a possuir uma “ouvidoria”, que é um departamento específico 
para acolher as reclamações/manifestações dos tomadores do 
seguro, de forma a satisfazer as suas preocupações em tempo útil. 

Deste modo, olhando em particular para o sector segurador moçam -
bicano, o ambiente económico deixa claro a pertinência de os opera -
dores de seguro se empenharem em entender a necessidade dos 
segurados, em ampliarem o diálogo e atendimento dos clientes, ouvir 
críticas e oferecer ferramentas e serviços diversificados que vão ao 
encontro das expectativas dos consumidores, o que contribuiria, não 
só para a sua protecção, como também para a protecção e crescimen -
to do próprio mercado.

É importante criar estratégias eficazes que também contribuam para 
a maximização dos lucros, pois o consumidor busca satisfação dando 
valor ao comportamento empresarial, considerando o atendimento, 
serviços, qualidade do produto e os seus benefícios.

É neste momento em que o consumidor faz a sua avaliação que as 
empresas precisam de ter mais atenção, pois o cliente vive compara -
ndo os possíveis benefícios dos produtos e serviços oferecidos, ou 
melhor, aquilo que recebe com o que esperava receber.

Assim, é fácil perceber que, na verdade, o consumidor em si não 
precisa de um objecto ou serviço, ele precisa de satisfazer uma 
necessidade interna, psicológica, de segurança, de auto-estima, de 
afecto, etc. Concluindo, a satisfação do consumidor não é uma 
preocupação nova na actividade empresarial. Nova é a importância e 
atenção que merece na actualidade.

A SATISFAÇÃO DO 
CONSUMIDOR DEVE 
SER A PRIORIDADE 

DO MERCADO

Entender detalhadamente 
as atitudes e comportamen -

tos dos clientes, por via da 
experiência adquirida do 

relacionamento com os 
mesmos, é uma ferramenta 

importante e necessária 
para a sobrevivência das 
empresas em mercados 

fortemente competitivos, 
sobretudo quando o públi -

co-alvo é cada vez mais 
exigente e possui muita 

expectativa.

Medir até que ponto os 
consumidores estão satis -

feitos com um determinado 
serviço ou produto é uma 
actividade muito popular 

nos Estados Unidos da 
América e Europa, sendo 

um acto de muita importân -
cia com o objectivo de 

melhorar o bem-estar dos 
consumidores  aumentando 
os lucros das empresas e a 
estabilidade das estruturas 

políticas e económicas. 

... satisfação do consumidor 
não é uma preocupação nova 
na actividade empresarial. 
Nova é a importância e atenção 
que merece na actualidade.

António Chongo

Administrador Executivo do
Instituto de Supervis ão de 
Seguros de Mo çambique

4 ADMINISTRAÇÃO



SUPERVISORES DE SEGUROS LUSÓFONOS         
REÚNEM-SE EM MAPUTO 
A República de Moçambique, através do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), foi 
anfitriã da XX Conferência e 13 a Assembleia Geral da Associação dos Supervisores de Seguros Lusófonos 
(ASEL), eventos que decorreram entre os dias 25 e 27 de Julho de 2016, na cidade de Maputo.
 
A XX Conferência da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos realizou-se no dia 25 de Julho de 
2016, e contou com a participação de cerca de uma centena e meia de convidados. 
A sessão de abertura foi presidida pela Sua Excelência a Vice-Ministra da Economia e Finanças, Dra. 
Maria Isaltina Lucas, que dirigiu uma palavra de apreço aos representantes dos supervisores dos países 
membros, das seguradoras, corretores de seguros e de entidades gestoras de fundos de pensões nacio -
nais.

Referiu-se, na ocasião, que o ano 2016 tem um particular significado para a Lusofonia, pois precisa -
mente no passado dia 17 de Julho, foram assinalados 20 anos da criação da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). Esta comunidade congrega cerca de 230 milhões de habitantes oriundos de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. 
Presentemente, inclui igualmente a Guiné Equatorial, como nono membro de pleno direito.

A Vice-Ministra congratulou-se com o facto de a 13 a Assembleia Geral e XX Conferência da ASEL realiza -
rem-se num momento em que o Governo moçambicano acabava de lançar a Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira (ENIF), um instrumento que identifica as medidas de política e acções prioritárias, 
com vista à construção de uma sociedade financeiramente inclusiva em Moçambique. 
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Na mesma ocasião, a Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Dra. Otília Santos, saudou os 
participantes e destacou o facto de a escolha dos temas apresentados e debatidos espelharem as 
recomendações das últimas reuniões da ASEL, que apontam a literacia financeira como um pilar funda -
mental para o desenvolvimento da actividade seguradora e dos fundos de pensões, bem como a necessi -
dade de desenvolvimento da supervisão comportamental, nos diversos mercados lusófonos.
 
Dentre os presentes no evento, destacaram-se os representantes de operadores do mercado segurador, 
bem como representantes de instituições públicas moçambicanas, e a presença dos dirigentes das Autori -
dades de Supervisão de Seguros e Pensões de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste e também a Região autónoma de Macau.

Da instituição responsável por supervisionar os serviços financeiros não bancários da África do Sul esteve, 
a convite do ISSM, o Sr. Lyndwill Clarke, membro do Conselho Directivo da mesma Financial Services 
Board (FSB), que se debruçou sobre o tema “Impacto das Campanhas do Consumidor de Seguros 
-Experiência Sul Africana”.

Nos dias 26 e 27 de Julho de 2016, realizou-se a 13 a Assembleia Geral da ASEL, durante a qual a presidên -
cia da organização foi assumida pelo ISSM. As reuniões da Assembleia Geral da organização realizam-se, 
rotativamente, no País ou território de cada membro efectivo, segundo a ordem alfabética, sob presidên -
cia do membro efectivo anfitrião. 

Foi durante a Assembleia que o ISSM e a Superintendência de Seguros Privados (Susep), entidade regula -
dora do mercado de seguros do Brasil, firmaram, por via de assinatura circulada, o Protocolo de                  
Cooperação entre as duas partes.
 

6 ACTIVIDADES

Na mesma ocasião, a Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Dra. Otília Santos, saudou os 
participantes e destacou o facfacf to de a escolha dos temas apresentados e debatidos espelharem as 
recomendações das últimas reuniões da ASEL, que apontam a literacia financeira como um pilar funda -

al desen lvimen da actividade ado dos fundos de pensões, bem si



ISSM INOVA NA 52 a EDIÇÃO DA FACIM
Na 52ª Edição da FACIM, que decorreu entre os dias 29 de Agosto a 04 de Setembro passado, em Ricatla, 
distrito de Marracuene, o ISSM adoptou uma postura diferente das edições anteriores com o objectivo de 
alcançar resultados significativos, pretendendo maior interacção com o público, tornando a comunicação 
com este mais efectiva.

Por essa via, difundiu a sua participação em programas TV e Rádios como “Tudo às 10” da TVM, “A Hora 
Certa da Rádio Cidade, “Maputo Corridor Radio” da Rádio Moçambique, Jornal da TIM, entre outros.

Igualmente realizou, no seu stand, no dia 01/09/16, Sexta-feira, uma palestra sobre a importância do 
seguro dirigida a 20 estudantes e um professor da Escola Secundária Gwaza Muthine situada no distrito 
de Marracuene. No dia 03/09/16, Sábado, reuniu quadros do ISSM, Senhores Alice Azarias, Directora dos 
Serviços de Supervisão, Rui Tsevete, Director dos Serviços Jurídicos, e a Associação Moçambicana das 
Seguradoras (AMS), representada pelo respectivo Presidente, Sr. João Jangaia, bem como a Associação 
de Defesa do Consumidor de Moçambique (DECOM) representada também pelo Presidente Mouzinho 
Nicols, os quais debateram sobre a “A Importância do Seguro, os Seguros Obrigatórios, sua Implemen -
tação”.

No  último dia (04/09/16, Domingo), reservado para a recepção de reclamações e os devidos esclareci -
mentos, onde os quadros do Instituto atenderam às solicitações do público, bem como se deslocaram de 
pavilhão em pavilhão a fim de manter contacto com os visitantes da Feira e expositores, explicando sobre 
o papel do ISSM e a importância do seguro. 

Visitaram o stand do ISSM, para além do público no geral, individualidades como Sua Excia o Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyussi, Sua Excia o Primeiro Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, Sua 
Excia o Ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Max Elias Tonela, entre outras.
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Onze escolas secundárias localizadas na cidade da 
Beira e arredores beneficiaram-se de palestras 

sobre a importância do seguro, no âmbito da 
implementação da Estratégia de Educação Finan -

ceira em Seguros (EFISE) do ISSM. 

Num período de cinco dias, a equipa do ISSM em 
coordenação com a Direcção Provincial de Edu -

cação e Desenvolvimento Humano de Sofala, 
sendo apoiada pela Direcção Provincial da Econo -

mia e Finanças da mesma província, proferiram 
palestras sobre seguros a cerca de três mil alunos 

das seguintes escolas secundárias, designada -
mente, Ponta Gêa, Samora Machel, Dondo, 

Mafambisse, Estoril, Matadouro, Manga, Mateu 23, 
Nossa Senhora de Fátima, América Board e 

Mateus Sansão Mutemba, onde, para uma melhor 
compreensão dos conteúdos veiculados, foram 

passadas experiências em diversas perspectivas e 
igualmente explicados os principais conceitos 

relacionados com o seguro. 

Dentre outras acções, a EFISE prevê a realização 
deste tipo de evento nas instituições de ensino do 

nível secundário e superior de todo o País com o 
objectivo de incutir nos estudantes a consciência 

sobre os riscos que cercam a vida humana e a 
importância de se protegerem por via de vários 

mecanismos, dentre os quais a prática do seguro 
como uma forma de poupança, bem como 

torná-los difusores sobre a matéria no meio em 
que estão inseridos. 

Com o projecto, o ISSM também pretende divulgar 
o papel dos seguros na economia e na sociedade, 
passar informação relevante sobre o mercado de 
seguros moçambicano e explicar as vantagens e 

desvantagens de dispor ou não de um contrato de
seguro.

Como forma de estimular a leitura e apetrechar 
cada vez mais as bibliotecas escolares é oferecido, 
habitualmente, material didáctico (brochuras e 
folhetos sobre seguros) produzidos pelo ISSM, 
para permitir que os estudantes e professores 
façam consulta permanente da matéria, para além 
da oferta de brindes preparados para a ocasião.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA BEIRA BENEFICIAM-SE 
DE PALESTRAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SEGURO
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ISSM E BM PARTICIPAM DE WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO 
E LITERACIA FINANCEIRA E CONDUTA DO MERCADO

do mercado financeiro moçambicano, foi possível 
dotar os participantes de ferramentas importantes 
para o exercício de suas actividades.

Importa salientar que, o Banco de Moçambique e o 
ISSM são partes da Estratégia Nacional de Inclusão 
Financeira (ENIF) recentemente aprovada pelo Gov -
erno, instrumento que define as metas globais a 
serem alcançadas no período de 2016 a 2022, bem 
como as diferentes acções a serem levadas a cabo 
pelos principais actores que intervêm no sistema 
financeiro nacional, tendo em vista promover, dentre 
outros: (i) a expansão de serviços e produtos finan -
ceiros para as zonas periurbanas e rurais, onde se 
localiza a maioria da população moçambicana; (ii) a 
redução dos custos dos serviços e produtos finan -
ceiros; (iii) o aumento do acesso ao crédito pelos 
pequenos agricultores e pelas micro, pequenas e 
médias empresas; e (iv) a defesa do consumidor 
financeiro e a promoção da educação financeira.
 
Na estrutura de coordenação da ENIF, o Governador 
do Banco de Moçambique é o Presidente do Comité 
Nacional de Inclusão Financeira e a Presidente do 
Conselho de Administração do ISSM Vice-Presidente.

O workshop sobre Educação e Literacia Financeira e Conduta do Mercado, organizado pelo Banco Mundi -
al que convidou o ISSM a participar, decorreu entre os dias 14 a 17/11/16, nas instalações do Banco de 
Moçambique,  e tinha o objectivo de capacitar os participantes sobre as melhores práticas de regulação, 
supervisão e educação financeira, assim como discutir conceitos financeiros muitas vezes mal empre 
gues. Por via do estudo de experiências de outras jurisdições, descrição de erros comuns  cometidos  por  
muitos reguladores e análise da prática  e situação 

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçam -
bique (ISSM) capacitou, no dia 17/11/16,  jornalis -
tas de diversos órgãos de comunicação social do 
País em matéria de seguros, com o objectivo 
incrementar o nível de literacia financeira no seio 
desta classe profissional e muni-los de conheci -
mento e informação relacionada com a actividade 
seguradora nacional.
 
Foram apresentados e debatidos três temas rela -
cionados com os seguros: O Regime Jurídico dos 
Seguros, O papel do Jornalista na Defesa dos Dire -
itos do Consumidor e Descrição do Mercado de 
Seguros em Moçambique.

Para além dos temas apresentados pelos 
oradores, no momento da abertura do evento, foi 
efectuada uma breve apresentação da Estratégia 
de Educação Financeira em Seguros (EFISE) que o 
ISSM está a implementar desde 2014.
 
Com esta Estratégia, o ISSM pretende dar a 
conhecer ao público a importância do seguro, 
proteger o consumidor, difundir informação sobre 
o mercado de seguros, criar ambiente favorável 
para todos os intervenientes do sector, garantir o 
cumprimento do que está plasmado na lei e 
promover uma indústria de seguros sólida, efici -
ente e eficaz.

JORNALISTAS CAPACITADOS 
EM MATÉRIA DE SEGUROS
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Para o efeito, o ISSM produz brochuras e vídeos 
educativos sobre seguros, participa em feiras, 
seminários, programas de TV e rádio, assim como 
realiza palestras nas escolas e universidades a 
nível nacional.
 
O encontro suscitou debate entre os participantes 
em torno das matérias apresentadas pelo que 
alguns jornalistas afirmaram que a informação 
adquirida servirá de ferramenta importante no 
exercício de suas actividades, congratularam a 
iniciativa do ISSM em organizar o encontro

realizado pela segunda vez e sugeriram que este 
tipo formação ocorresse trimestralmente.
 
No final do evento foram distribuídos aos partici -
pantes certificados de participação, publicações 
contendo informações sobre seguros produzidos 
pelo ISSM, bem como brindes preparados para a 
ocasião. Importa referir que o evento decorreu no 
Centro Internacional de Conferência Joaquim 
Chissano.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Por: Maria Eugênia Buosi
Aquando da sua apresentação no I Seminário sobre Educação Financeira da 
Supervisão de Seguros do Brasil (Susep) realizado no dia 19 de Maio de 2016, no Brasil.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: PONTO DE EQUILÍBRIO 
ENTRE SUSTENTABILIDADE E CONSUMO

A vida é conduzida por duas grandes experiências: 
dor e prazer, que podem ser explorados no acto de 
elaboração e implementação de campanhas de 
educação financeira, isto é, (ii)estudar casos reais 
de problemas constatados por pessoas que contra -
taram um seguro, por exemplo, e (ii)estudar casos 
reais de pessoas que contrataram um seguro e que 
foram bem-sucedidos.

Quando se trata de educar sobre seguros, é impor -

tante incutir na população que (i)as pessoas envel -
hecem, (ii)que existem mudanças climáticas, 
(iii)que o ambiente regulatório de um país muda, 
(iv)que há necessidade de preservar o património, 
(v)que é necessário ter uma visão de longo prazo e 
(vi)que podem complementar as políticas públicas. 
Neste processo, para além de considerar que o 
consumidor faz “compras racionais” e “uso emo -
cional”, também é preciso ter em conta os 
seguintes aspectos:
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O per�l do consumidor:  que o consumidor procu -
ra protagonismo, isto é, qualidade; compara, 
muda de valores, deseja oferta adequada, clareza 
na comunicação e cumprimento dos termos 
contratuais, se for o caso.

Impacto sobre as actividades e relações:      con -
siderar como e para quem um produto é desen -
volvido, como será colocado no mercado e como 
será distribuído (o papel crucial dos mediadores, 
adequação das coberturas, sustentabilidade e 
linguagem).

Atendimento:  treinamento adequado, reforço dos 
canais de atendimento, atenção aos prazos esta -
belecidos e justificativas.

O impacto das campanhas de educação financeira 
são maiores quando feitas em conjunto, envolven -
do vários actores, do que quando feitas individual -

Ricardo Morishita 
Moderador do tema apresentado pela Maria 
Eugênia Buosi:

Quanto maior educação as pessoas tiverem, maior 
será a tolerância delas mediante outras pessoas e 
situações sócio-económicas e maior será a 
aversão ao risco. É necessário educar as pessoas, 
pois não é fácil tomar decisões e todas elas têm 
consequências boas ou negativas para a vida 
delas. 

A educação cria reflexão e capacita para fazer 
escolhas, o que produz conhecimento e traz com -
preensão. Pois pode-se conhecer um determina -
do produto mas não compreendê-lo. Muitas vezes, 
para conhecer o que se elabora, deve-se com -
preender o contexto em que foi criado.

O mais importante é elaborar e implementar 
acções que gerem credibilidade, “nunca vender 
um sapato n o 39 para quem calça 42”. Grandes 
valores necessitam de meios e entidades que 
promovam e façam uso deles.

MERCADO DE SEGUROS

O ISSM, os representantes das 
seguradoras a operarem em 
Moçambique, os Presidentes da 
Associação Moçambicana de 
Seguradoras (AMS) e da 
Comissão Instaladora da Asso -
ciação dos Corretores de 
Seguros de Moçambique   
debateram, em reunião realiza -
da no dia 11 de Agosto de 2016, 
uma nova abordagem no trata -
mento de dados estatísticos 
para o Relatório Anual do Mer -
cado Segurador.

A nova abordagem consiste na 
introdução dos resultados da 
conta técnica no Relatório do 
Mercado, com o objectivo de 
ilustrar o resultado do negócio 
de seguro propriamente dito e 
estimular a eficiência no desen -
volvimento da actividade segu -
radora. Os relatórios tamb ém 
passarão a incluir informação 
sobre a supervisão da conduta 
do mercado de seguros e edu -
cação financeira em seguros.

O encontro serviu, igualmente, 
para os participantes fazerem 
uma reflexão conjunta sobre a 
situação do mercado de seguros 
e compartilharem ideias sobre 
como torná-lo uma indústria 
mais desenvolvida, com os 
consumidores cada vez mais 
protegidos e informados, bem 
como aumentar a taxa de pene -
tração. Foi nesta ordem que o 
ISSM apresentou o ponto de 
situação da implementação da 
sua Estratégia de Educação 
Financeira em Seguros e colheu 
contribuições para o seu 
enriquecimento.

NOVA ABORDAGEM NO TRATAMENTO DE DADOS 
ESTATÍSTICOS SOBRE SEGUROS 

A educação cria re�exão e capacita 
para fazer escolhas, o que produz 
conhecimento e traz compreensão.“

“
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ISSM PARTICIPA DA 23ª 
CONFERÊNCIA ANUAL E 
ASSEMBLEIA GERAL DA 

IAIS

Destaque vai para o programa 
contínuo de iniciativas, eleição 

da liderença, crescimento do 
número de membros e plano de 
engajamento de partes interes -

sadas.

Organizado pelo Banco Central 
do Paraguai, a Conferência 

Anual da Associação Internacio -
nal de Supervisores de Seguros 
(IAIS) atraiu mais de 300 mem -

bros e interessados para 
Assunção, Paraguai, durante 

três dias de diálogos e 
discussões dos comités e 

realização da Assembleia Geral 
em um programa diversificado 

para mercados de seguros 
avançados e emergentes. A 

Conferência Anual contou com 
painéis sobre supervisão basea -
da em risco, estabilidade finan -

ceira e protecção dos segura -
dos, inovação tecnológica em 

seguros e seguros como 
mecanismo para o alcance de 
um crescimento sustentável. 

Durante um painel focado em 
grandes iniciativas, o IAIS 

anunciou planos para revisar, 
nos próximos meses, a estrutu -

ra do “ComFrame”, por via da 
integração de um “texto coman -

do” ao Princípio Básico de 
Seguro. “ComFrame” é um 

conjunto de requisitos interna -
cionais de supervisão centrados 
na supervisão efectiva a nível de 

grupo.

Carlos Fernandez Valdovinos, 
Presidente do Banco Central do 
Paraguai e Joaquim Levy, 
Director Geral e Director Finan -
ceiro do Grupo do Banco Mundi -
al, deram os principais discur -
sos que destacam o papel do 
seguro nos sistemas financeiros 
globais e no desenvolvimento 
económico.

Nesta reunião, os Membros 
aprovaram o Relatório Anual, 
admitiram dois novos Membros 
(Autoridade de Serviços Finan -
ceiros, Seychelles e Abu Dhabi 
Global Financial Services Regu -
latory Authority, Emirados 
Árabes Unidos) e elegeram e 
reelegeram uma série de 
membros do Comité Executivo. 
O Comité Executivo da IAIS 
reelegeu Vitoria Saporta (Reino 
Unido, PRA) para um segundo 
mandato como Presidente, e 
elegeu Hiroshi Ota (Japão) como 
Vice Presidente  para se juntar 
ao actual Vice-Presidente, Julie 
Mix McPeak (EUA, Tennessee).

O Comité Executivo concordou 
em ouvir os interessados sobre 
um projecto de Plano de 
Envolvimento de partes interes -
sadas, para adoptá-lo no início 
de 2017. Os detalhes específicos 
para aderir a esse pronuncia -
mento serão anunciados em 
breve. Com base nos   compro -
missos existentes, dos esforços 
empreendidos ao longo do ano 
inclui propostas relevantes 
dirigidas a todas as partes 
interessadas para envolverem 
os consumidores, a comunidade 
académica e organizações 
profissionais.

O Comité Executivo também 
adoptou um Documento Regu -
latório sobre a Supervisão da 
Conduta dos Intermediários. O 
documento fornece aos mem -
bros da IAIS ideias a considerar 
ao desenvolverem, nas suas 

jurisdições, instrumento de 
supervisão de intermediários. 

O progresso em direcção ao 
acordo de Junho de 2017 sobre 
o Padrão de Capital de Seguros 
(ICS), Versão 1.0, continuou 
sendo discutido pelos Membros 
ao analisaram os resultados 
preliminares dos testes de 
campo e os resumos da consul -
ta concluída recentemente.

OCDE E IOPS ESMERAM 
FAZER OS FUNDOS DE 
PENSÕES PRIVADOS 
FUNCIONAREM DA 
MELHOR MANEIRA

O principal objectivo do Fórum 
Global dos Fundos de Pensões 
Privados de 2016 foi a protecção 
dos consumidores na área das 
pensões, em particular, a 
necessidade destes compreen -
derem melhor e controlarem as 
taxas, os custos e estarem 
melhor protegidos contra 
potenciais conflitos de interes- 
ses na reforma. Os partici -
pantes privilegiaram o debate 
sobre as interacções entre os 
sistemas de previdência 
privados e públicos e a vincu -
lação das fases de acumulação 
e de desembolso.

Estes desenvolvimentos têm um 
impacto abrangente nos fundos 
de pensões e, por conseguinte, 
podem alterar a paisagem em 
que operam as autoridades 
reguladoras e de supervisão das 
pensões. Os governos, as 
autoridades reguladoras e de 
supervisão e as associações 
industriais estão cada vez mais 
conscientes da importância da 
análise crítica e consideração 
de questões emergentes, a fim 
de cumprirem eficazmente os 
seus mandatos. Isso significa 
que é prudente que todas as 
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partes interessadas examinem periodicamente as 
tendências actuais e tenham a previsão de criar 
políticas que atenuarão possíveis impactos adver -
sos ao sistema supervisionado e regulamentado.  
O evento, organizado pela Organização Internacio -
nal dos Supervisores de Pensões (IOPS) e A 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimen -
to Económico (OCDE), decorreu de 08 a 11 de 
Novembro do ano transacto, em Hong-Kong, 
China, e constituiu momento importante para os 
reguladores e supervisores discutirem e compar -
tilhar suas experiências e boas práticas.

Também explorou as tendências actuais dos 

sistemas de pensões privados globais e as formas 
como as autoridades reguladoras e de supervisão 
das pensões estão a gerir e a reagir a essas 
tendências. Reuniu funcionários de alto nível das 
autoridades reguladoras e supervisoras e impor -
tantes especialistas do sector de fundos de 
pensão e institutos de pesquisa dos países mem -
bros da OCDE e da IOPS. Representantes de 
organizações europeias e internacionais também 
participam neste evento.

Leia mais em:
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pen -
sions/2016-oecd-iops-global-forum-on-private-pensions.htm

BIBLIOTECA

Com este tema, o objectivo do orador era propor 
uma reflexão sobre as atitudes comportamentais 
do ser humano em situações de crise financeira, 
seja ela mundial ou individual. Começou por ilus -
trar exemplos de países como a Suíça (mercado de 
relógios) que já estiveram em situações económi -
cas difíceis e consideradas uma das piores com -
paradas com outros mercados, mas que tiveram 
de adaptar-se e reinventar-se até estarem nos 
melhores do mundo.

Ainda frisou que a educação financeira constitui 
ferramenta muito importante para um indivíduo 
pois influencia a sua postura mediante problemas 
afins. Que é na fase das dificuldades que muitos 
decidem ir abaixo e outros a inovar. Diante dessas 
situações, o ser humano é o agente de mudança, o 
próprio futuro e a fonte da solução, tendo em conta 
que os resultados, muitas vezes, são a médio/lon -
go prazo.

Para o orador, todo cidadão devia ter conhecimen-

tos mínimos sobre a matemática e economia, 
deverá valorizar o conhecimento em qualquer 
área de actuação. Para ele a inovação não precisa 
ser unicamente tecnológica, e para ultrapassar 
algumas situações os grupos financeiros devem 
gerar experiência de consumo e não terem objec -
tivos meramente comerciais, pautar pela cultura 
de incentivos aos seus colaboradores (reconheci -
mento, formação, poder decisório, etc.) e desen -
volver acções que gerem credibilidade e 
fidelização dos clientes.

Por: Dony de Nuccio (Globo News)
Aquando da sua apresentação no I Seminário sobre Educação Financeira da 
Supervisão de Seguros do Brasil (Susep) realizado no dia 19 de Maio de 2016, no Brasil.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA ANTE
DESAFIOS DA CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA

é na fase das di�culdades que muitos
 decidem ir abaixo e outros a inovar. 
Diante dessas situações, o ser humano 
é o agente de mudança, o próprio futuro 
e a fonte da solução

“ “
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A África subsaariana é fascinante não apenas 
para turistas, ela começou a chamar a 
atenção por parte da indústria de seguros. Na 
verdade, muitas companhias de seguro multi -
nacionais estão começando a olhar para esta 
parte do mundo tanto com interesse como 
com cuidado.

A economia da África triplicou desde 2002 e, 
de acordo com o Fundo Monetário Internacio -
nal, 11 países africanos estarão entre os 20 
países de crescimento mais rápido em 2016. 
As tendências demográficas da região 

também são convincentes: a metade dos 
países da região é classificada como sendo de 
“renda média”, de acordo com o Banco Mundi -
al, e a classe média africana tem o mesmo 
tamanho que a da Índia. 

África poderá transformar a revolução que 
viveu seu sector financeiro em uma revolução 
para as áreas de seguro? 

Leia mais na fonte: 
http://blog.willis.com/2016/05/portugues-africa-subsaari -
ana-uma-nova fronteira-para-seguradoras/

1. O Advogado e o Engenheiro

Um advogado e um engenheiro foram à pesca. 
O advogado comenta: – Estou aqui porque 

minha casa foi destruída num incêndio com 
tudo que estava dentro dela. E o seguro pagou 
tudo. – Que coincidência! – diz o engenheiro. – 

A minha casa também foi destruída num 
terramoto e também perdi tudo. E o seguro 

também pagou tudo. O advogado olha intriga -
do para o engenheiro e pergunta: – Como é 

que fazes para provocar um terramoto?

2. CARRO amigo, Veja que barato é o Seguro 
Automóvel!

Você sabe que, hoje em dia, o seguro é indis -
pensável. Não se pode deixar nossos BENZ a 
MERCEDESses ladrões que fazem a FIESTA 
nessa HONDA de assaltos por aí. Quem não 
segura seu automóvel pode se FERRARI e 
depois só GM pelos cantos, perguntando:

KADETT meu carro?

ÁFRICA SUBSAARIANA: 
UMA NOVA FRONTEIRA PARA SEGURADORAS?

ANEDOTAS

OPINI ÃO DO LEITOR

CONTACTOS

O Boletim Informativo do ISSM est á aberto à 
participa ção do querido leitor. Use o e-mail ou 
site deste instituto (info@issm.gov.mz / 
www.issm.gov.mz) para publicar a sua opini ão, 
seus artigos, informa ção relevante ou mesmo 
fotos.

Envie seus coment ários e contribua para o 
crescimento do sector de seguros no Pa ís.

Por uma ind ústria de seguros s ólida, eficiente 
e eficaz.

Edifício Shopping 24, Av. 24 de Julho nº 1097, 2º Andar Esq. | Cx Postal: 272 Maputo | Fax: +258 21 32 08 91
Telefone Fixo: +258 21 32 08 92 | Celulares: +258 82 30 64 220 | +258 84 31 22 357 
Linha Verde (00258) 21/82 800 500 600 | www.issm.gov.mz | info@issm.gov.mz
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DESAFIO BALANÇO ISSM 2016

No dia 16/12/2016, o Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique (ISSM) juntou seus 
funcionários para em conjunto avaliarem a si 
próprio sobre como terá sido a sua prestação 
ao longo do ano em alusão.

Como habitual, foi apresentado, no encontro, o 
respectivo relatório de actividades onde estão 
descritos o nível do seu cumprimento. Mutua -
mente foram desenhadas as melhores estraté -
gias de trabalho, bem como apresentado o 
plano de actividades de 2017.

Não obstante 2016 ter sido um ano difícil para o 
País, o empenho e dedicação dos quadros do 
ISSM para a construção de uma indústria de 
seguros sólida, eficiente e credível é notório.

Por outro lado, a reunião serviu para "quebrar 

o gelo”, bem como criar uma maior aproxi -
mação entre os quadros do ISSM, elevando o 
espírito de trabalho em equipa, através de uma 
gama de actividades recreativas preparadas 
para o efeito.

Por essa via, foram seleccionados dois grupos 
compostos por seis membros cada, com 
equilíbrio de género e funções, que se desa -
fiaram através de concursos de "quiz", dança 
da cadeira, karaoke e desfile para miss e 
mister ISSM.

A Exma Senhora Presidente do Conselho de 
Administração desta entidade de supervisão de 
seguros, a mesma que fez a abertura do evento, 
distribuiu os brindes aos grupos desafiados, fez 
o discurso de encerramento e desejou a todos 
festas felizes e um 2017 próspero.

Não obstante 2016 ter sido um ano difícil para o País, o empenho e 
dedicação dos quadros do ISSM para a construção de uma indústria

de seguros sólida, eficiente e credível é notório.“
” 

seguros sólida, eficiente e credívedívedí el é notório.

Por outro lado, a reunião serviu para "quebrar 

distribuiu os brindes aos grupos desafiados, fez fez f
o discurso de encerramento e desejou a todos 
fefef stas felizes e um 2017 pfelizes e um 2017 pf róspero.

“



O ISSM É  PARTE DE MIM

Chamo-me Sariel Esperança Jacinto 
Muchave, nascida a 14 de Setembro de 1985, 
sou funcionária do ISSM há dois anos e um 
mês, e exerço as funções de auxiliar adminis -
trativa. Por ser funcionária do ISSM estou 
enquadrada no Plano de Formação da institu -
ição, pelo que possuo formação em Protocolo, 
Secretariado e Relações Públicas.

Continuo a estudar no período nocturno, pois 
minha perspectiva é crescer e contribuir da 
melhor forma para o crescimento do ISSM.

Pretendo me formar em contabilidade e 
ingressar para uma das áreas técnica dos 
Serviços de Supervisão do ISSM. O que mais 

gosto na minha instituição é aprendizado 
constante em várias especialidades de 
formação dos meus colegas, assim como o 
convívio com eles nas horas das refeições na 
copa, oportunidade que aproveitamos para 
descansar, re�ectir, gozar uns aos outros, 
lançar algumas piadas e gargalhadas.

A minha fonte de inspiração é a Sra. Leonilde 
Mutumane, Chefe do Departamento de 
Seguros e Operações dos Ramos Vida, devido 
ao seu carácter pro�ssional e simpatia que 
considero o máximo.

“Eu Tenho orgulho de fazer parte desta insti -
tuição, porque ela é parte de mim”.

... A minha fonte de inspiração é a Sra. Leonilde Mutumane...
... Tenho orgulho de fazer parte desta instituição, porque ela é parte de mim...“ “
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O Instituto de Supervis ão de Seguros 
de Moçambique deseja a todos os 
seus funcion ários e o p úblico
no geral um pr óspero 2017 
cheio de sucessos e grandes 
realiza ões...

Fa ça de 2017 um 
presente para si...
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