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1 EDITORIAL

VISITA DO MINISTRO DA ECONOMIA E 
FINANÇAS ÀS  INSTALAÇÕES DO ISSM

Muito nos honrou a visita de Sua Excelência o Ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Afonso Maleiane, às instalações do Instituto de 
Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), com o intuito de 
acompanhar, in loco, as actividades que esta entidade tem realizado 
no âmbito da supervisão e �scalização do mercado de seguros.

Nesta visita, aquele dirigente reuniu-se com os membros do Conselho 
de Administração (CA) alargado do ISSM, o qual inclui Directores de 
Serviços, Chefes de Departamentos e quadros convidados, onde lhe 
foi apresentado o balanço das actividades da instituição de 2015 a 
2017, que consistiu na apresentação das realizações nos domínios 
dos Serviços de Supervisão, Estudos e Estatísticas e Jurídico, o nível de 
produção do sector, do número dos operadores do mercado de 
seguros e do seu nível de actuação respeitante aos aspectos pruden-
ciais e de conduta do mercado, disponibilização de informação no 
âmbito da educação �nanceira em seguros e constrangimentos veri�-
cados no exercício de funções de supervisão e �scalização.

Igualmente, de forma resumida, o CA falou das perspectivas da 
instituição e do sector para os próximos anos, que passam não só pela 
harmonização da legislação do sector para fazer face às necessidades 
e exigências do mercado, promoção da implementação do micro-se-
guro e da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, promoção do 
uso das tecnologias para a inclusão �nanceira, como também pela 
contínua capacitação dos quadros da instituição, entre outras acções.
 

Após a apresentação, Sua Excia o Ministro agradeceu pela vasta infor-
mação prestada, considerando-a muito útil, o que segundo ele revela-
va que o ISSM tem cumprido o seu papel de supervisor da actividade 
seguradora no País. Manifestou a sua satisfação por em pouco tempo, 
embora não tivesse avisado atempadamente da sua vinda, o Instituto 
ter organizado uma boa recepção.

Mensagem da Presidente do 
Conselho de Administração do Instituto de 
Supervisão de Seguros de Moçambique
________________________
Maria Otília Monjane Santos 

Assim sendo, recomendou ao ISSM o 
reforço das actividades de supervisão 
e �scalização dos operadores de 
seguro para o cumprimento da lei, 
incentivar o investimento nacional, 
particularmente o investimento nos 
seguros do ramo vida, e reforçar a 
estratégia de divulgação das acções 
de educação e defesa do consumidor, 
de modo a salvaguardar os seus inter-
esses.

Na verdade, a existência de um ambi-
ente favorável e de con�ança entre 
todos os intervenientes do mercado 
de seguros e de várias áreas que com 
ele têm conexão, constitui condição 
importante para o processo de 
desenvolvimento económico e social 
sustentável.

No encontro, que demorou mais de 
uma hora, o Conselho de Adminis-
tração do ISSM teve a oportunidade 
de ouvir atentamente Sua Excelência 
o Ministro da Economia e Finanças, 
agradeceu a disponibilidade e com-
prometeu-se a cumprir com as 
recomendações deixadas.

Presidente do Conselho de 
Administração
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Imagens da visita do Ministro da Economia e Finanças , Adriano Afonso Maleiane, ao ISSM no dia 27.10.18



3 ACTIVIDADES

ISSM PARTICIPA DA 53ª EDIÇÃO DA FACIM  
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) participou, no âmbito da sua Estratégia de 
Educação Financeira em Seguros (EFISE), da 53ª Edição da FACIM que decorreu entre os dias 28 de Agosto a 03 
de Setembro de 2017 em Ricatla, distrito de Marracuene, e esteve localizado no pavilhão Kongwa, junto de 
outras instituições tuteladas do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique.

Como da vez anterior, nesta edição, o ISSM realizou algumas acções recreativas, com o objectivo de   alcançar 
maiores resultados, pretendendo maior interacção com o público e tornar a comunicação com este mais efecti-
va. Pois, a participação do ISSM em eventos do género tem o objectivo de aproximar esta instituição ao 
consumidor do seguro, de forma a promover os seus serviços, educar o público sobre a importância do seguro 
para o cidadão e para o País, disponibilizar informação sobre o mercado de seguros e criar um ambiente 
favorável para os investidores e todos os intervenientes do sector. Eventos do género também servem de diag-
nóstico para apurar o nível de conhecimento sobre seguros e os serviços que esta entidade presta com vista a 
melhorar a sua actuação.

Semanas antes do evento o ISSM  foi difundindo a sua participação em programas televisivos e radiofónicos. O 
primeiro dia na FACIM contou com a participação de membros do Conselho de Administração do ISSM, nomea-
damente Administradores Executivos, Xavier Chongo e Percina Sitoe, e o Administrador Não-Executivo, Domin-
gos José que falou para as câmeras da TVM, MIRAMAR, Rádio Índico e Jornal Notícias  sobre o programa de 
actividades preparado para a Feira.

No decurso da Feira, o ISSM deslocou-se à Escola Secundária Gwaza Muthine, situada no distrito de Marracuene, 
e recolheu um grupo de 20 estudantes e um professor acompanhante, tendo se bene�ciado de uma palestra 
sobre seguro que decorreu no stand do ISSM. Na verdade a palestra iniciou no percurso da escola ao recinto da 
FACIM, no interior do mini-bus que transportou o pessoal, onde os alunos receberam brindes (camisetes, bonés 
e brochuras sobre seguros produzidos pelo ISSM) preparados para a ocasião.

O último dia foi reservado à recepção de reclamações, dúvidas e os devidos esclarecimentos. Daí que as equipas 
de activação que se constituiu tiveram igualmente papel importante pelo que andaram de pavilhão em 
pavi -lhão, explicando ao público e aos expositores sobre o papel do Instituto, a importância do seguro e 
Fundos de Pensões Complementares.

Visitaram o pavilhão Kongwa e o stand do ISSM, para além da PCA do ISSM e público no geral, individualidades 
como Sua Excia. o Primeiro Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, Sua Excia o Ministro da Economia e Finanças, 
Adriano Maleiane, Sua Excia. o Ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Max Elias Tonela, entre outras.
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QUADROS DO ISSM CAPACITADOS EM MATÉRIA DE 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO 
DO TERRORISMO
O  Instituto  de  Supervisão  de  Seguros  de  Moçambique  (ISSM),  em parceria  com  o  Gabinete de Informação
Financeira de Moçambique (GIFiM), realizou, no dia 6 de Outubro de 2017, na cidade de Maputo, o seminário 
sobre o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. O evento tinha o objectivo de dotar os técni-
cos do ISSM sobre as medidas de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do 
Terrorismo que possam ocorrer nas seguradoras.

Na abertura do evento, a Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Otília Santos, chamou atenção aos 
quadros para a procura de mecanismos de identi�cação de ameaças destes tipos de crime que podem afectar, 
sobretudo o sector de seguro em Moçambique. Em seguida desa�ou aos quadros do ISSM para obterem conheci-
mentos sobre os riscos de investimentos no sector dos seguros.
Por seu turno, o Director-geral do GIFiM, Armindo Ubisse, fez a contextualização das medidas de prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais e �nanciamento do terrorismo.

“As instituições �nanceiras e não �nanceiras podem transaccionar actividades ilícitas, para tal deve haver uma 
articulação entre as autoridades reguladoras como o ISSM e o Banco de Moçambique, a PRM e Serviços de Infor-
mação e Segurança do Estado de modo a denunciarem ao GIFiM todas as transacções suspeitas de branquea-
mento de capitais”, recomendou Armindo Ubisse. 

O Director-geral do GIFiM anotou as consequências do incumprimento dessas medidas que podem colocar o país 
na lista das nações que perigam o sistema �nanceiro internacional, restrições do comércio internacional, 
descrédito das instituições nacionais e fuga do investimento directo estrangeiro.
Com esta capacitação espera-se que os supervisores instam as seguradoras a estabelecer e implementar políticas, 
procedimentos de controlo interno, de prevenção e combate ao branqueamento de capitais seguindo as 
recomendações da Associação Internacional dos Supervisores de Seguros. 

As duas instituições concordaram em trabalhar juntos na elaboração das directrizes sobre o branqueamento de 
capitais para o sector de seguros. De referir que o evento contou com a participação dos membros do Conselho 
de Administração do ISSM e mais de 30 técnicos de todos os sectores da instituição.
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ISSM REALIZA SUA IV SESSÃO DO CONSELHO    
CONSULTIVO
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) realizou o seu IV Conselho Consultivo, no dia 20 de 
Outubro de 2017, na Cidade de Maputo. O evento, dirigido pela Presidente do Conselho de Administração do 
ISSM e do Conselho Consultivo, Maria Otília Santos, contou com a presença de todos os membros daquele órgão.

O Conselho Consultivo é um órgão de consulta do ISSM competindo-lhe pronunciar-se sobre as linhas de orien-
tação estratégica para o sector de seguros apresentando para o efeito sugestões e recomendações pertinentes. 

Nos termos do artigo 13 do Decreto n.° 45/2016 de 12 de Outubro, este órgão é composto por Presidente do 
Conselho de Administração do ISSM; Membros do Conselho de Administração do ISSM; Delegados Regionais 
e/ou Provinciais; representantes do Banco de Moçambique; das associações de defesa do consumidor; da asso-
ciação de seguradoras; da associação das entidades gestoras de fundo de pensões complementares; da asso-
ciação dos correctores de seguro; e três individualidades de reconhecida idoneidade e competência no âmbito 
das atribuições do ISSM, que o Ministro de tutela designar.

Entre outros pontos foram debatidos os seguintes temas: Principais actividades desenvolvidas pelo ISSM de 2015 
a 2017; Re�exão sobre o Modelo Organizacional da Entidade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões 
Complementares e sobre o modelo de Licenciamento e Supervisão dos Planos de Saúde.

Re�ectiu-se ainda sobre a importância do aprimoramento das competências legais do ISSM para se conferir maior 
autonomia no exercício das suas atribuições, bem como a respeito dos trabalhos em curso visando a de�nição do 
quadro regulamentar para os planos de saúde, através de uma equipa multissectorial composta por quadros do 
ISSM e do Ministério da Saúde, já constituída.

Neste evento, o Conselho Consultivo foi informado sobre as acções levadas a cabo pelo ISSM, no âmbito da super-
visão e �scalização de operadores de seguro, principais irregularidades que ditaram a tomada de medidas correc-
tivas e, nalguns casos, a instauração de processos contravencionais. Na reunião incentivou-se o regulador a 
continuar com vigilância sobre os operadores prevaricadores, de modo a salvaguardar os interesses dos consumi-
dores e investidores honestos.



ALUNOS DE CABO DELGADO E NAMPULA SE BENE-
FICIAM DE PALESTRAS SOBRE SEGUROS REALIZA-
DAS PELO ISSM
De 30 de Outubro a 10 de Novembro do ano transacto, Técnicos do Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) promoveram palestras sobre seguros em estabelecimentos de ensino das Províncias de 
Nampula e Cabo Delgado.

Estas acções são realizadas no âmbito da implementação da Estratégia de Educação Financeira em Seguros 
(EFISE) do ISSM, pretendendo 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.

Assim, a equipa, em coordenação com as Direcções Provinciais de Educação e Desenvolvimento Humano de 
Nampula e Cabo Delgado e Serviços Distritais de Educação, Ciência, Tecnologia e Juventude das mesmas provín-
cias, realizou palestras num total de 17 estabelecimentos de ensino secundário das duas províncias sedeados 
nas cidades e nos distritos, abrangendo cerca de 2550 alunos, uma média de 150 por escola. Foram contempla-
das oito (8) escolas públicas e duas (2) Privadas da província de Nampula, totalizando dez (10) e na Província de 
Cabo Delgado cinco (5) escolas públicas e duas (2) privadas, perfazendo sete (7). 

Como é hábito, nas palestras são apresentadas experiências práticas e igualmente explicado os principais 
conceitos relacionados com o seguro, nomeadamente os Conceitos de Seguro, Tomador do Seguro, Apólice de 
Seguro, Sinistro, Risco, Seguradora, Prémio, Indemnização, Bene�ciário, Segurado, tipos de seguro e outros.

Como forma de estimular a leitura e apetrechar as bibliotecas escolares, nestas províncias,  foram oferecidos 
materiais didácticos (brochuras de perguntas frequentes sobre seguros) produzidos pelo ISSM, para permitir 
que os estudantes e professores façam consulta permanente da matéria, para além da oferta de brindes prepara-
dos para a ocasião.

Um aspecto importante de se referir constatado em Montepuez é o elavado grau de endividamento com os 
micro bancos e agiotas de uma parte da população, que em casos mais graves, alguns se envolvem em muitos 
problemas por não conseguir pagar as dívidas, uns até  deixam de trabalhar. Houve a solicitação de algumas 
individualidades, para que a equipa do ISSM, nas próximas vezes, contemplasse os professores e demais 
funcionários públicos nestas acções educativas.
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CRIADOS GRUPOS DE TRABALHO, TERMOS DE 
REFERÊNCIAS E PLANO DE ACTIVIDADES COM 
VISTA A ALCANÇAR AS METAS PREVISTAS NA ENIF

No âmbito da Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Financeiro aprovado em 2013 pelo Governo de 
Moçambique, que estabelece como um dos pilares a Melhoria do Acesso aos Serviços Financeiros e o Apoio ao 
Crescimento Inclusivo, foi elaborada, pelo Banco de Moçambique (BM), Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) e apoio do Banco Mundial, a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF).

A ENIF contempla o Comité Nacional de Inclusão Financeira cujo Presidente é o BM e o ISSM Vice Presidente, 
órgão que se enquadram os Grupos de Trabalho que se reuniram, pela primeira vez em plenária, no dia 17 de 
Novembro de 2017, para discutirem a implementação da Estratégia, que tem como objectivo fundamental 
fornecer uma abordagem estruturada para a identi�cação de medidas de política e acções prioritárias a�ns, 
visando obter uma sociedade �nanceiramente mais inclusiva em Moçambique.

Foi nesta sessão que foram apresentados os três Grupos de Trabalhos criados (Acesso e Uso de Serviços Finan-
ceiros, Fortalecimento 
da Infraestrutura Finan-
ceira e Protecção do 
Consumidor e Educação 
Financeira), o Plano de 
Actividades e os respec-
tivos Termos de 
Referência.

A abertura do evento foi 
feita pelo Exmo Senhor 
Vice Governador do 
Banco de Moçambique, 
Victor Gomes, o qual 
deixou �car, dentre 
outros pontos, que a 
e�cácia e a e�ciência do 
trabalho de cada um 
dos Grupos de Trabalho 
constituídos será avalia-
da em função do grau 
de alcance das metas de 

inclusão �nanceira estabelecidas na ENIF como, por exemplo, 40% da população adulta com acesso físico ou 
electrónico dos serviços �nanceiros prestados por uma instituição �nanceira formal até 2018, e 60% até 2022.

Na sua intervenção, a PCA do ISSM declarou que o evento constituía inicio de uma longa, mas prestigiante, 
jornada de trabalho envolvendo os diferentes actores. Salientou que que os três grupos de trabalho são com-
postos por técnicos multidisciplinares, o que permite abordar com profundidade e abrangência aspectos 
relevantes para a concretização das metas, visando alcançar uma sociedade �nanceiramente mais incluída no 
nosso País, de acordo com os indicadores apresentados.



QUADROS DO ISSM CAPACITADOS EM MATÉRIA DE 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO 
DO TERRORISMO
O  Instituto  de  Supervisão  de  Seguros  de  Moçambique  (ISSM),  em parceria  com  o  Gabinete de Informação
Financeira de Moçambique (GIFiM), realizou, no dia 6 de Outubro de 2017, na cidade de Maputo, o seminário 
sobre o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. O evento tinha o objectivo de dotar os técni-
cos do ISSM sobre as medidas de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do 
Terrorismo que possam ocorrer nas seguradoras.

Na abertura do evento, a Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Otília Santos, chamou atenção aos 
quadros para a procura de mecanismos de identi�cação de ameaças destes tipos de crime que podem afectar, 
sobretudo o sector de seguro em Moçambique. Em seguida desa�ou aos quadros do ISSM para obterem conheci-
mentos sobre os riscos de investimentos no sector dos seguros.
Por seu turno, o Director-geral do GIFiM, Armindo Ubisse, fez a contextualização das medidas de prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais e �nanciamento do terrorismo.

“As instituições �nanceiras e não �nanceiras podem transaccionar actividades ilícitas, para tal deve haver uma 
articulação entre as autoridades reguladoras como o ISSM e o Banco de Moçambique, a PRM e Serviços de Infor-
mação e Segurança do Estado de modo a denunciarem ao GIFiM todas as transacções suspeitas de branquea-
mento de capitais”, recomendou Armindo Ubisse. 

O Director-geral do GIFiM anotou as consequências do incumprimento dessas medidas que podem colocar o país 
na lista das nações que perigam o sistema �nanceiro internacional, restrições do comércio internacional, 
descrédito das instituições nacionais e fuga do investimento directo estrangeiro.
Com esta capacitação espera-se que os supervisores instam as seguradoras a estabelecer e implementar políticas, 
procedimentos de controlo interno, de prevenção e combate ao branqueamento de capitais seguindo as 
recomendações da Associação Internacional dos Supervisores de Seguros. 

As duas instituições concordaram em trabalhar juntos na elaboração das directrizes sobre o branqueamento de 
capitais para o sector de seguros. De referir que o evento contou com a participação dos membros do Conselho 
de Administração do ISSM e mais de 30 técnicos de todos os sectores da instituição.

Por forma a garantir um processo de avaliação 
transparente, evitando eventuais situações de 
fraude, o Instituto de Supervisão de Seguros 
de Moçambique (ISSM) concebeu um sistema 
de exames electrónicos para a realização das 
provas que são realizadas após a submissão de 
todos os documentos exigidos para efeitos de 
registo dos agentes de seguros pessoa singu-
lar, garantindo a qualidade necessária dos 
pro�ssionais no mercado.

Este processo iniciou ano passado, no mês de 
Maio, e constitui requisito fundamental para 
exercer a actividade de mediação de seguro 
na respectiva categoria, abrangendo agentes 
de seguros pessoa singular, nos termos do 
artigo 118 do Regulamento das Condições de Acesso e de Exercício da Actividade Seguradora e da Respectiva 
Mediação, aprovado pelo Decreto n.º 30/2011, de 11 de Agosto.

Igualmente,  o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) realizou, em Dezembro de 2017 e 
Janeiro de 2018, provas dirigidas aos Agentes de Seguros Pessoa Singular, previsto na alínea f ) do no 4 do artigo 
6 do Regulamento Interno do ISSM, aprovado pelo Diploma Ministerial no 300/2012, de 14 de Novembro.

O MERCADO DE SEGUROS MOÇAMBICANO EM 2017
Neste momento, o mercado de seguros moçambicano é composto por 20 (vinte) seguradoras, 1 (uma) Micro-se-
guradora, 1 (uma) Resseguradora, 631 (seiscentos e trinta e um) Mediadores de Seguros, subdivididos em 80 
(oitenta) Corretores de seguros, 17 (Dezassete) Agentes de Seguro sob forma de Sociedade Comercial, 139 (cento 
e trinta e nove) Agentes de Seguro Pessoas Singulares e 395 (trezentos e noventa e cinco) Promotores de Seguro 
e 7 (sete) Entidades  Gestoras de Fundos de Pensões Complementares e 9 (nove) Fundos de Pensões Comple-
mentares.

De acordo com os dados estatísticos preliminares (terceiro trimestre de 2017), a produção do mercado de 
seguros totalizou, até terceiro trimestre, o valor de 9.087,8 milhões de meticais em prémios brutos emitidos, 
tendo os ramos Não Vida apresentado uma produção de 8.210,3 milhões de meticais, correspondentes a 90.4% 
da produção total, contra 877,5 milhões de Meticais do ramo Vida. O detalhe desta informação estatística está 
disponível na página web do ISSM (www.issm.gov.mz).

Deste modo, o sector de seguros em Moçambique tem registado uma evolução  considerável, com uma taxa de 
crescimento médio,  de 2012 a 2016, situada  em 17.5% dos Prémios Brutos Emitidos (PBE). 
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ISSM CONVIDA INTERVENIENTES À DEBATEREM
SOBRE OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO
MICRO-SEGURO EM MOÇAMBIQUE
Realizou-se, no dia 27 de Julho de 2017, um Workshop sobre o Micro-Seguro em Moçambique organizado pelo Instituto de 
Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) em parceria com o Banco Mundial e a Associação Moçambicana das Segura-
doras (AMS). Este evento enquadra-se nas acções da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF), aprovada em Março 
de 2016, com o objectivo de incrementar os níveis de acesso da população e das empresas aos serviços �nanceiros formais.

O Workshop contou com, para além da titular e quadros do ISSM e de representantes da Associação Moçambicana das Segu-
radoras (AMS), cerca de 116 participantes, entre representantes de instituições públicas e privadas, titulares de operadores 
do mercado segurador, quadros do Banco Mundial, entre outras individualidades convidadas para o evento.

A ideia de realização do Workshop sobre o micro-Seguros em Moçambique surge no âmbito da resposta à uma preocupação 
levantada pela Associação Moçambicana das Seguradoras (AMS), relacionada com a di�culdade sentida pelas companhias 
de seguros para a implementação deste segmento de seguros.

No evento foram apresentados e debatidos os seguintes temas:

1. Enquadramento Regulamentar do Micro Seguro em Moçambique, apresentado pela Dra. Alice Azarias, Directora
                 dos Serviços de Supervisão no ISSM;
2. Experiência, Oportunidades e Desa�os da Implementação do Micro Seguro em Moçambique, apresentado pelo
                 Eng. João Jangaia, Presidente da Associação Moçambicana das Seguradoras;
3. Experiências Internacionais sobre o Micro Seguro-Notas Chave, apresentado pelo Sr. Adrianus Vugs, Consultor
  Internacional, Conselheiro e Actuário;
4. Experiência Sul-Africana com o Micro Seguro, apresentado pelo Sr. Matlou Kgopa, representante da FSB da África do Sul.

Experiências Internacionais sobre o Micro Seguro:
 
5. Experiências no Desenho e Comercialização de Produtos de Micro Seguro, apresentado através de video conferência pelo 
 Sr. François Xavier Albouy da França, CEO na PlaNet Guarantee;
6. Inovação e Adequação de Produtos de Tecnologia Móvel, apresentado pela Sra. Rahab Kariuki, Directora Geral na Acre
  África do Quénia;
7. Micro Seguro Agrário, experiências e oportunidades para alcançar os pequenos agricultores, apresentado pelo Sr. Elias   
 Omondi, da Autoridade Regulamentar do Quénia.

As apresentações e as discussões foram bastante re�exivas para se olhar com maior apetência para os contornos e 
benefícios da implantação e massi�cação do Micro Seguro em Moçambique. Todos os intervenientes, nacionais e 
estrangeiros, deixaram �car as principais ferramentas e etapas que tanto o supervisor, como o operador de seguro devem 
ter em conta para a maior abrangência do público que necessita deste tipo de seguro. 
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ISSM E FSDMOÇ PROMOVEM O MICRO-SEGURO
INCLUSIVO POR VIA DE MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) e a Financial Sector Deepening Moçambique (FSD-
Moç), assinaram, no dia 07 de Novembro 2017, um Memorando de Entendimento, na Cidade de Maputo. Com 
esta parceria as duas instituições irão encontrar soluções para aumentar os níveis de inclusão �nanceira dos 
serviços de micro-seguros para a população de baixa renda em Moçambique. O Memorando foi rubricado pela 
Presidente do Conselho de Administração do ISSM, Maria Otília Santos, Administradora Executiva do ISSM, 
Percina Sitoe e pela Directora Executiva do FSDMoc, Esselina Macome, respectivamente.

O referido Memorando de Entendimento é assinado no âmbito da inclusão �nanceira e visa a procura de 
soluções inovadoras para a prestação de serviços �nanceiros; facilitação do acesso a serviços �nanceiros à popu-
lação de baixa renda, pequenos produtores, às Micro, Pequenas e Médias Empresas Moçambicanas e às mulheres 
empreendedoras; bem como a promoção e implementação de iniciativas de educação e literacia �nanceira.

Falando após a assinatura do documento, a PCA do ISSM, Maria Otília Santos, assegurou que a implementação 
das actividades a serem de�nidas no âmbito deste Memorando vai aumentar e melhorar o acesso aos serviços 
�nanceiros pelos segmentos do mercado com poucos ou sem serviços �nanceiros, nomeadamente, Micro, 
Pequenas e Médias Empresas, pequenos agricultores e agregados familiares.

Em suma, o Memorando prevê a realização de três acções, nomeadamente, o desenho do roadmap para o desen-
volvimento do micro-seguro em Moçambique; a capacitação dos provedores de seguros para o desenho de 
produtos de seguros adequados à população de baixa renda e o estabelecimento de um fundo de inovação para 
operadores que decidirem criar produtos de micro-seguros inovadores.
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ISSM CAPACITA PROFISSIONAIS DE COMU-
NICAÇÃO EM MATÉRIA DE MICRO-SEGURO
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), promoveu, no dia 17.07.17, em Maputo, um 
encontro com Pro�ssionais de Comunicação Social para a apresentação do Workshop sobre o Micro Seguro que 
se realizou no dia 27 de Julho de 2017, no Hotel Radisson Blu, na capital do País, das 08:00 às 16:00 Horas, sob o 
lema: “Por uma indústria de seguros mais inclusiva”.

A oportunidade foi aproveitada para capacitar os mesmos pro�ssionais em matéria de micro seguro através da 
apresentação feita pelo Director dos Serviços Jurídicos, Dr. Rui Tsevetse, e as explicações, no acto de exclareci-
mentos de dúvidas, do Chefe do Departamento de Seguros e Operações Não Vida, Dr. Carlos Mutisse, ambos do 
ISSM.

Os participantes puderam debater e compreender o conceito do Micro Seguro, o quadro legal e o ambiente 
regulatório em Moçambique, os benefícios deste segmento de seguro para a economia e para sociedade, as 
suas características e um pouco sobre as barreiras e desa�os da sua implementação no País.

Além disso, todos �caram informados, por detalhes, sobre o Workshop, que foi organizado pelo ISSM em parce-
ria com o Banco Mundial (BM) e a Associação Moçambicana das Seguradoras (AMS), e que se enquadra na 
Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF), aprovada em 2016, onde foram abordados, com maior profun-
didade, dentre outros, os assuntos supramencionados.

O objectivo do Worshop era o de promover este segmento de seguro colhendo experiências práticas no âmbito 
operacional e regulamentar, assim como contribuir para o estabelecimento de uma indústria de seguros 
moçambicana mais inclusiva. Nesta perspectiva, o ISSM juntou cerca de 200 participantes, entre nacionais e 
estrangeiros, destacando-se a presença de painelistas do Quénia, África do Sul e especialistas �nanceiros 
séniores membros do Grupo do Banco Mundial.

A capacitação foi bem recebida pelos participantes que louvaram a iniciativa, propuseram algumas propostas 
de acções para a inclusão �nanceira das populações de baixa renda e que não tem acesso ao seguro tradicional, 
através da promoção de debates sobre o tema nos bairos, distritos e zonas peri urbanas, por via do uso dos 
canais de comunicação de maior abrangência, assim como se dispuseram em receber, na altura, os organiza-
dores do evento e outros intervenientes nos seus órgãos de comunicação social para continuar o debate.
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NAMFISA, REGULADORA DA ACTIVIDADE SE-
GURADORA DA NAMÍBIA, ACOLHE O PROGAMA 
DE FAMILIARIZAÇÃO DO CISNA
De 10 a 13 de Julho de 2017, realizou-se em Windhoek, Namíbia, o Programa de Familiarização, cujo an�trião foi a Autoridade 
Supervisora das Instituições Financeiras da Namíbia (NAMFISA). O evento visava trocar experiência com outros reguladores de 
seguros e fundos de pensões �liados no Comité de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras Não Bancárias da SADC 
(CISNA), assim como partilhar informação sobre o seu posicionamento no mercado local e internacional.

NAMFISA é uma instituição pública cujo objecto é regulamentar e supervisionar as instituições �nanceiras do mercado Namibiano 
(seguradoras, resseguradoras, intermediários, entidades gestoras de fundos de pensões, mercado de capitais, micro bancos e 
planos de saúde) cujo exercício da sua actividade é sustentado pela taxa de supervisão cobrada aos operadores �nanceiros.

A Instituição desenvolveu e manteve uma presença forte e efectiva no campo regulatório, na Namíbia e internacionalmente, 
enquanto trabalha em estreita colaboração com suas homólogas em outros países da África, com destaque para África do Sul, com 
o intuito de estabelecer quadros regulatórios sólidos.

No evento foram tratadas matérias em torno da organização estrutural e do funcionamento do órgão, cujas lições tiradas são 
várias, como por exemplo, a necessidade de capacitação permanente, aposta em recursos humanos especializados e o investi-
mento em tecnologias de informação e comunicação, bem como a importância de compreender e gerir o �uxo comunicacional 
de uma instituição e a utilidade de auto supervisão no exercício de actividades.

O Comitê de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras Não Bancárias (CISNA) é um organismo da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) que foi criada em 1998. 

A Visão da CISNA é facilitar o desenvolvimento e implementação de um quadro regulamentar harmonizado e baseado em risco 
para os Estados membros da SADC que permita o crescimento e o desenvolvimento do mercado, redução do potencial de risco 
sistêmico, educação e protecção dos consumidores, mobilização de �uxos de capitais e contribuir para a prosperidade no merca-
do da região, através do processo de cooperação, intercâmbio de informações e envolvimento entre os reguladores regionais.
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BRATISLAVA ACOLHE A CONFERÊNCIA SOBRE 
PROTECÇÃO E EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR DE
 SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
Decorreu, de 18 a 19 de Setembro de 2017, na República da Eslovaquia-Bratislava, a Conferência sobre Protecção 
e Educação do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões organizada pela Associação Internacional de Super-
visores de Seguro (IAIS), Organização Internacional de Supervisores de Fundos de Pensões (IOPS) e a Organização 
para o Desenvolvimento e Co-operação Económica (ODCE), cujo an�trião foi o Banco Central da Eslováquia, regu-
lador da actividade seguradora, de bancos e de fundos de pensões do mesmo País.

A conferência tinha como objectivos acompanhar a evolução do mercado e da tecnologia na educação e 
protecção do consumidor, analisar as implicações, desa�os e oportunidades das tecnologias digitais nos seguros 
e pensões, discutir as melhores práticas de educação e protecção do consumidor na era digital e trocar experiên-
cias.

Um dos pontos marcantes do evento foi a análise do "Caso do México", País que possui uma população total de 
122 milhões dos quais 11 milhões trabalham nos Estados Unidos. Da população acima referida, 59 milhões são 
contribuintes de previdência social, 20 milhões trabalham no mercado formal e 58% trabalha no mercado infor-
mal.

Destes números, para 60% dos mexicanos a conta da pensão é o segundo activo mais importante nas suas vidas, 
e no processo da relação entre o operador e o consumidor, é obrigatório que este último tenha informação regu-
lar sobre a situação da sua conta ("todo mexicano, a todo momento, tem informação dos números que lhes espe-
ram no futuro").
 
Este resultado só foi possível graças ao investimento em tecnologias digitais mais acessíveis (telemóvel), paga-
mentos de serviços facilitados (repartidos, diários e de baixo custo), investimento em softwares de segurança, 
transferência e depósito junto das companhias telefónicas, investimento em processos menos burocráticos 
(exclusão de uso de papéis e assinaturas, uso de reconhecimento facial, impressão digital, captação de fotogra�as, 
envio e recepção de documentos através do telemóvel, sendo desnecessário a deslocação às entidades para 
efeito de contratação do serviço, etc), dispersão de estabelecimentos de atendimento e depósito em todo o e 
abertura de contas através do bilhete de identidade e número de telefone. (Continua na próxima edição)



CONVERSA COM O FUNCIONÁRIO DO ISSM REFORMADO, 
EDUARDO CLÁUDIO BORGES

Eduardo Cláudio  Borges começou a trabalhar no Ministério das Finanças, o actual Ministério da Economia e Finaças, em 1972. 
Segundo ele, o sector das �nanças sempre se carac-
terizou por uma pretensão de grande prestígio e 
disciplina de que se orgulha  ter feito parte mais de 
três décadas de serviço como servidor do Estado. 

A�rma que a sua passagem pelo ISSM também foi 
muito boa pela novidade (técnica e contabilistica na 
área de seguros, �loso�a dos fundos de pensões e o 
funcionamento do sector �nanceiro, como um todo) 
que o sector de seguros representava, tendo aceite o 
desa�o, que  constituiu um processo de muito apren-
dizado. Pôde perceber a interdependência das 
demais áreas do sector �nanceiro no geral e a neces-
sidade de se ter domínio de um pouco de tudo. Para 
o nosso entrevistado, o sector �nanceiro funciona na 
base de con�ança dos cidadãos.

Senhor Borges lamenta ter passado pelo ISSM numa 
altura em que já se preparava para a reforma, tendo o seu estado  de saúde também contribuido para que não continuasse no 
activo por mais tempo, o que lhe permitiria o prosseguimento de aprendizado nesta matéria de seguro, pois encarava com  
dedicação.

O seu conselho para os jovens, em particular do ISSM, é de que a carreira se faz passo a passo, ou melhor, tal como diz o ditado 
popular "a galinha enche o papo grão a grão". "Sejamos pacientes e empenhados. Eu entrei nas Finanças como Aspirante, �z a 
carreira até Inspector Superior. Ocupei vários cargos, mas tudo faseadamente, pois é assim que deve ser feita uma carreira pro�s-
sional", disse.

Reiteirou a necessidade de os jovens estudarem e dedicarem-se mais, para além de se comprometerem e serem responsáveis 
pelas tarefas que lhes são atribuídas, bem como aprofundar sobre a matéria em que estão envolvidos de modo a aumentar o seu 
conhecimento. Para si, o seguro é uma área do futuro, tem muito por dar  pelo facto de tocar em aspectos sensíveis da vida dos 
cidadãos.

Igualmente deixou �car uma mensagem para as instituições de trabalho no geral, referindo-se que a comunicação é um factor 
fundamental em qualquer área, ocupando um lugar de destaque como veículo de informação o que  exige uma grande interacção 
com as pessoas e a sociedade no geral. É preciso prestar bons serviços que melhorem a imagem das mesmas em termos de e�ciên-
cia e rapidez, particularmente na resolução de con�itos.

Recordou que, antes da sua retirada, sugeriu à  antiga Inspecção Geral de Seguros, que apostasse na capacitação de quadros, 
tendo em atenção os desa�os inerentes à actividade seguradora que, na sua óptica, só poder-se-ia fazer face com a devida 
formação pro�ssional dos seus funcionários. Reforçou que o mesmo é válido para os operadores, pois isso  permitirá que o merca-
do cresça e actue com mais e�ciência e e�cácia. A concluir,   referiu ser muito importante que o ISSM aposte na comunicação 
efectiva com os operadores para que o sector se desenvolva num ambiente harmonioso.
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ISSM SE REÚNE E DISCUTE O NÍVEL DE CUMPRIMENTO DO
SEU PLANO DE ACTIVIDADES DE 2017 E PROGRAMA O DE 2018
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Reunião de Balanço Anual do ISSM
-------------------------------------------------------------------------------
PRIMAR POR EXCELÊNCIA FOI A RECOMENDAÇÃO DA PCA 

O Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) realizou, no dia 22 de 
Dezembro corrente, na cidade de Maputo, a 
sua reunião de Balanço Anual, onde de entre 
vários assuntos de carácter técnico discutidos, 
foram analisados, igualmente, o Relatório 
Anual de Actividades de 2017 e o Plano de 
Actividades (PA) para 2018.

A abertura do evento foi feita pela Presidente 
do Conselho de Administração do ISSM, Maria 
Otília Monjane Santos, que depois de comen-
tar sobre os documentos apresentados, instou 
os colegas a primarem por excelência, cometi-
mento e entrega ao trabalho. “Todos somos 
importantes e complementamo-nos uns aos 
outros no exercício das nossas actividades, 
por isso reitero a melhoria na comunicação e 
na partilha de informação”, exortou.

Recomendou ainda a melhoria na monitoria 
dos Planos de Actividades dos sectores, 
sobretudo das actividades plasmadas no PA. 
“Devemos organizar melhor as agendas de 
trabalho de forma racional, com planos 
anuais, semestrais, mensais e semanais, de 
modo a melhorarmos o desempenho diário”, 
frisou a dirigente.

No encontro, também foi discutido os desa�-
os do mercado de seguros, as iniciativas necessárias para a efectivação do Seguro Obrigatório de Responsabili-
dade Civil Automóvel (SORCA), a implementação do mapeamento demográ�co dos seguros do ISSM, bem 
como o cumprimento da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira através da promoção do seguro agrário e 
do micro seguro.

Para além das actividades de rotina, em 2018, o ISSM prevê realizar cerca de 55 acções indicadas no seu PA, cujo 
cumprimento integral das mesmas dependerá de factores determinantes como o elevado cometimento dos 
quadros que coordenam as actividades, profundo sentido de trabalho em equipa, alto grau de responsabili-
dade e a plena motivação dos funcionários, entre outros.

Depois do encerramento da reunião, também feito pela PCA, desejando festas felizes e próspero ano novo a 
todos os funcionários e seus familiares, muito trabalho e bons resultados em 2018, seguiu-se o momento de 
confraternização onde todos puderam estreitar os laços de relacionamento de trabalho em equipa, através de 
várias modalidades recreativas preparadas para a ocasião.
 

ISSM CAPACITA PROFISSIONAIS DE COMU-
NICAÇÃO EM MATÉRIA DE MICRO-SEGURO
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), promoveu, no dia 17.07.17, em Maputo, um 
encontro com Pro�ssionais de Comunicação Social para a apresentação do Workshop sobre o Micro Seguro que 
se realizou no dia 27 de Julho de 2017, no Hotel Radisson Blu, na capital do País, das 08:00 às 16:00 Horas, sob o 
lema: “Por uma indústria de seguros mais inclusiva”.

A oportunidade foi aproveitada para capacitar os mesmos pro�ssionais em matéria de micro seguro através da 
apresentação feita pelo Director dos Serviços Jurídicos, Dr. Rui Tsevetse, e as explicações, no acto de exclareci-
mentos de dúvidas, do Chefe do Departamento de Seguros e Operações Não Vida, Dr. Carlos Mutisse, ambos do 
ISSM.

Os participantes puderam debater e compreender o conceito do Micro Seguro, o quadro legal e o ambiente 
regulatório em Moçambique, os benefícios deste segmento de seguro para a economia e para sociedade, as 
suas características e um pouco sobre as barreiras e desa�os da sua implementação no País.

Além disso, todos �caram informados, por detalhes, sobre o Workshop, que foi organizado pelo ISSM em parce-
ria com o Banco Mundial (BM) e a Associação Moçambicana das Seguradoras (AMS), e que se enquadra na 
Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF), aprovada em 2016, onde foram abordados, com maior profun-
didade, dentre outros, os assuntos supramencionados.

O objectivo do Worshop era o de promover este segmento de seguro colhendo experiências práticas no âmbito 
operacional e regulamentar, assim como contribuir para o estabelecimento de uma indústria de seguros 
moçambicana mais inclusiva. Nesta perspectiva, o ISSM juntou cerca de 200 participantes, entre nacionais e 
estrangeiros, destacando-se a presença de painelistas do Quénia, África do Sul e especialistas �nanceiros 
séniores membros do Grupo do Banco Mundial.

A capacitação foi bem recebida pelos participantes que louvaram a iniciativa, propuseram algumas propostas 
de acções para a inclusão �nanceira das populações de baixa renda e que não tem acesso ao seguro tradicional, 
através da promoção de debates sobre o tema nos bairos, distritos e zonas peri urbanas, por via do uso dos 
canais de comunicação de maior abrangência, assim como se dispuseram em receber, na altura, os organiza-
dores do evento e outros intervenientes nos seus órgãos de comunicação social para continuar o debate.



De 10 a 13 de Julho de 2017, realizou-se em Windhoek, Namíbia, o Programa de Familiarização, cujo an�trião foi a Autoridade 
Supervisora das Instituições Financeiras da Namíbia (NAMFISA). O evento visava trocar experiência com outros reguladores de 
seguros e fundos de pensões �liados no Comité de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras Não Bancárias da SADC 
(CISNA), assim como partilhar informação sobre o seu posicionamento no mercado local e internacional.

NAMFISA é uma instituição pública cujo objecto é regulamentar e supervisionar as instituições �nanceiras do mercado Namibiano 
(seguradoras, resseguradoras, intermediários, entidades gestoras de fundos de pensões, mercado de capitais, micro bancos e 
planos de saúde) cujo exercício da sua actividade é sustentado pela taxa de supervisão cobrada aos operadores �nanceiros.

A Instituição desenvolveu e manteve uma presença forte e efectiva no campo regulatório, na Namíbia e internacionalmente, 
enquanto trabalha em estreita colaboração com suas homólogas em outros países da África, com destaque para África do Sul, com 
o intuito de estabelecer quadros regulatórios sólidos.

No evento foram tratadas matérias em torno da organização estrutural e do funcionamento do órgão, cujas lições tiradas são 
várias, como por exemplo, a necessidade de capacitação permanente, aposta em recursos humanos especializados e o investi-
mento em tecnologias de informação e comunicação, bem como a importância de compreender e gerir o �uxo comunicacional 
de uma instituição e a utilidade de auto supervisão no exercício de actividades.

O Comitê de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras Não Bancárias (CISNA) é um organismo da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) que foi criada em 1998. 

A Visão da CISNA é facilitar o desenvolvimento e implementação de um quadro regulamentar harmonizado e baseado em risco 
para os Estados membros da SADC que permita o crescimento e o desenvolvimento do mercado, redução do potencial de risco 
sistêmico, educação e protecção dos consumidores, mobilização de �uxos de capitais e contribuir para a prosperidade no merca-
do da região, através do processo de cooperação, intercâmbio de informações e envolvimento entre os reguladores regionais.
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ANEDOTAS

OPINIÃO DO LEITOR

CONTACTOS DO ISSM

O Boletim Informativo do ISSM está aberto à 
participação do querido leitor. Use o e-mail ou
site deste instituto (info@issm.gov.mz / 
www.issm.gov.mz) para publicar a sua opinião, 
seus artigos, informação relevante ou mesmo 
fotos.

Continue     enviando     seus     comentários     e 
contribua para o crescimento do sector de seguros 
no País.

Por uma indústria de seguros sólida, e�ciente
e e�caz.

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

Numa livraria:
Cliente:
-Por favor, quero comprar o livro "Como Ficar Milionário da Noite para o Dia".
O vendedor foi até ao armazém da loja, voltou com dois livros e começou a embrulhá-los.
O cliente:
-Desculpa, mas eu só pedi um livro!
O vendedor:
-Eu sei, o outro é o Código Penal. Vendemos sempre os dois juntos.

Um jovem faz a corte a uma rapariga. Ela anuncia ao pai que se quer casar. Diz-lhe o pai:
- Com esse rapaz? Bom... e ele tem dinheiro?
A rapariga responde:
- É extraordinário! Vocês, os homens, são todos a mesma coisa! Foi exatamente o que ele me perguntou a 
seu respeito.

Um estudante reprova no exame de matemática e envia ao pai o seguinte telegrama: "exame magní�co, 
professores entusiasmados, querem que repita".

FRASES INSPIRADORAS
1. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, 
e então viva o que eles sonham.

2. Tome riscos na sua vida. Se ganhar, pode liderar, se perder pode orientar.

3. O passado é um bom lugar agradável para visitar, mas certamente não é um bom lugar para se �car.

4. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode.

5. Mude o modo que você olha para as coisas e as coisas que você olhar mudarão.



O ISSM É PARTE DE MIM
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Chamo-me Cádia Rubí, sou funcionária do ISSM há 15 anos na categoria de Assistente Técni-
ca. Bene�ciei-me, mediante o Plano de Formação do Instituto, de um curso em matéria de 
Relações Públicas (etiquetas), o que muito me tem ajudado no exercício das minhas activi-
dades como recepcionista da instituição.

Gosto do trabalho que desempenho nesta instituição, do relacionamento com diverso públi-
co e, na perspectiva de crescer e puder dar o meu maior contributo ao ISSM, actualmente sou 
estudante do nível superior em Administração Pública no período pós-laboral pois, futura-
mente, num curto prazo, dentro das possibilidades, gostava de explorar outras áreas de 
actuação como Administração e Finanças.

Como funcionária do ISSM, o que mais gosto nesta instituição é a oportunidade que ela dá a 
todos os funcionários de se formar e crescer. O nosso Conselho de Administração conhece as 
fraquezas e pontos fortes de todos e orienta na medida do possível.

Minha fonte de inspiração no ISSM é a Dra. Leonilde Mutumane, Chefe do Departamento de 
Seguros e Operações dos Ramos Vida, pela sua humildade, boa disposição e optimismo. É 
uma pessoa que gosta de partilhar alegria e conhecimento que possui.

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

Minha fonte de inspi-
ração no ISSM é a Dra. 
Leonilde Mutumane, 
Chefe do Departamento 
de Seguros e         Oper-
ações dos Ramos Vida, 
pela sua humildade, boa 
disposição e optimismo. 
É uma pessoa que gosta 
de partilhar alegria e 
conhecimento que 
possui.

‘’

‘’ 



Eduardo Cláudio  Borges começou a trabalhar no Ministério das Finanças, o actual Ministério da Economia e Finaças, em 1972. 
Segundo ele, o sector das �nanças sempre se carac-
terizou por uma pretensão de grande prestígio e 
disciplina de que se orgulha  ter feito parte mais de 
três décadas de serviço como servidor do Estado. 

A�rma que a sua passagem pelo ISSM também foi 
muito boa pela novidade (técnica e contabilistica na 
área de seguros, �loso�a dos fundos de pensões e o 
funcionamento do sector �nanceiro, como um todo) 
que o sector de seguros representava, tendo aceite o 
desa�o, que  constituiu um processo de muito apren-
dizado. Pôde perceber a interdependência das 
demais áreas do sector �nanceiro no geral e a neces-
sidade de se ter domínio de um pouco de tudo. Para 
o nosso entrevistado, o sector �nanceiro funciona na 
base de con�ança dos cidadãos.

Senhor Borges lamenta ter passado pelo ISSM numa 
altura em que já se preparava para a reforma, tendo o seu estado  de saúde também contribuido para que não continuasse no 
activo por mais tempo, o que lhe permitiria o prosseguimento de aprendizado nesta matéria de seguro, pois encarava com  
dedicação.

O seu conselho para os jovens, em particular do ISSM, é de que a carreira se faz passo a passo, ou melhor, tal como diz o ditado 
popular "a galinha enche o papo grão a grão". "Sejamos pacientes e empenhados. Eu entrei nas Finanças como Aspirante, �z a 
carreira até Inspector Superior. Ocupei vários cargos, mas tudo faseadamente, pois é assim que deve ser feita uma carreira pro�s-
sional", disse.

Reiteirou a necessidade de os jovens estudarem e dedicarem-se mais, para além de se comprometerem e serem responsáveis 
pelas tarefas que lhes são atribuídas, bem como aprofundar sobre a matéria em que estão envolvidos de modo a aumentar o seu 
conhecimento. Para si, o seguro é uma área do futuro, tem muito por dar  pelo facto de tocar em aspectos sensíveis da vida dos 
cidadãos.

Igualmente deixou �car uma mensagem para as instituições de trabalho no geral, referindo-se que a comunicação é um factor 
fundamental em qualquer área, ocupando um lugar de destaque como veículo de informação o que  exige uma grande interacção 
com as pessoas e a sociedade no geral. É preciso prestar bons serviços que melhorem a imagem das mesmas em termos de e�ciên-
cia e rapidez, particularmente na resolução de con�itos.

Recordou que, antes da sua retirada, sugeriu à  antiga Inspecção Geral de Seguros, que apostasse na capacitação de quadros, 
tendo em atenção os desa�os inerentes à actividade seguradora que, na sua óptica, só poder-se-ia fazer face com a devida 
formação pro�ssional dos seus funcionários. Reforçou que o mesmo é válido para os operadores, pois isso  permitirá que o merca-
do cresça e actue com mais e�ciência e e�cácia. A concluir,   referiu ser muito importante que o ISSM aposte na comunicação 
efectiva com os operadores para que o sector se desenvolva num ambiente harmonioso.
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PAPEL DO ISSM 

FICHA TÉCNICA

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, abreviadamente  ISSM, é uma pessoa colectiva de 
direito público, criado através do Decreto-Lei nº 1/2010 de 31 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.

Exercer a super-
visão e fiscalização do 

sector segurador e de 
fundos de pensões comple-
mentares, contribuindo para
o desenvolvimento de um 

mercado sólido, eficiente
 e credível.

MISSÃO

Ser uma 
instituição de 

referência nacional, 
regional e 

internacional.

VISÃO

 Responsabilidade

 Independência

 Solidez

 Confidencialidade

 Orgulho profissional

VALORES

por uma indústria de seguros sólida, 
eficiente e eficaz.
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