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Contexto 

Com o objetivo de contribuir para a inclusão e progresso social e económico, o governo 
Moçambicano está determinado em garantir a disponibilidade e acessibilidade de serviços 
e produtos financeiros de qualidade adaptados às necessidades dos cidadãos. Aumentar 
os níveis de inclusão financeira no país, contribuindo para o progresso social e económico 
e para o bem-estar das comunidades, incluindo pequenos proprietários e proprietários de 
micro, pequenas e médias empresas, tanto em áreas urbanas, peri-urbanas como rurais.

Em 2015, o setor financeiro de Moçambique incluiu, além dos reguladores, do Banco 
de Moçambique e do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, as seguintes 
entidades:
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• instituições de crédito e empresas financeiras, 18 bancos, 11 micro-bancos e 9 cooperati-
vas de crédito,

• 2 instituições de dinheiro eletrónico, 12 organizações de poupança e empréstimo, 330 
operadores de micro-finanças;

• seguros e instituições do mercado de pensões, nomeadamente, 18 seguradoras, 59 cor-
retores de seguros, 1 instituição de previdência social, 2 instituições de previdência social 
obrigatórias, 8 fundos de pensão, 6 sociedades gestoras de fundos;

• instituições do mercado de capitais, nomeadamente a Bolsa de Valores e 9 Operadores 
de Bolsa de Valores.



Contexto 

Apesar da diversidade das instituições financeiras existentes, os níveis de inclusão 
financeira no país permanecem relativamente baixos. Com efeito, para um país com uma 
área de 799 380 km2 e uma população adulta de cerca de 14,2 milhões, 656 sucursais 
de instituições de crédito, 17 855 agentes de instituições de moeda electrónica, 1 576 
ATM, 22 052 Pontos de venda, 118 delegações de companhias de seguros das quais 45 
são agências localizadas perto de postos de fronteira, são claramente insuficientes para 
atender às necessidades da população e das empresas. Como resultado, no final de 2015, 
havia em termos geográficos, 8 agências de crédito por 10 000 km2 e, demograficamente, 
5 sucursais por 100 000 adultos. O número de ATM e POS por 10.000 km2 era de 20 e 
276, respetivamente, enquanto os números para o mesmo tipo de terminais de pagamento 
por 100.000 adultos ficaram em os 11 e os 160, respetivamente. Além disso, um número 
considerável de pontos de acesso a serviços financeiros está localizado em áreas urbanas, 
nomeadamente na cidade de Maputo. No final de 2015, entre os 158 distritos do país, 
apenas 87 possuíam filiais de instituições de crédito, enquanto 98 distritos possuíam caixas 
eletrónicas, 147 possuíam POS e 122 possuíam agentes de instituições de moeda eletrónica. 
Também no final de 2015, cerca de 20% da população adulta possuía conta bancária e 
a maioria dos adultos conhecia os produtos oferecidos pelos bancos, sendo as contas 
bancárias e os empréstimos bancários os mais utilizados.
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Descrição

Projecto de Inclusão e 
Estabilidade Financeira  

Os pilares globais deste projeto que orientarão as atividades e medidas estabeleci-
das na suaestratégia:

• acesso e uso de serviços financeiros;

• fortalecimento das infraestruturas financeiras;

• proteção do consumidor financeiro e literacia financeira.

Portanto, com o objetivo de apoiar a inclusão financeira, o projecto aspira atingir as 
seguintes metas:

• 60% DA POPULAÇÃO 
adulta com acesso físico 
ou eletrónico a serviços 
financeiros oferecidos 
por uma instituição finan-
ceira formal;

• 100% DOS DISTRITOS 
com pelo menos um 
ponto de acesso formal a 
serviços financeiros; 
 

• 75% DA POPULAÇÃO 
com um ponto de acesso 
aos serviços financeiros 
a 5 km do local de 
residência ou de tra-
balho.

Em última análise, o programa apoia o governo no aumento do empoderamento dos ci-
dadãos (especialmente mulheres) e no acesso à educação financeira
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Parceiros
Banco de Moçambique; Instituto Nacional da Acção Social (INAS); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• O acesso a contas com transações eletrónicas é limitado em Moçambique, 

particularmente para mulheres e para os mais pobres. Apesar das melhorias, 58% dos 
adultos não possuem uma conta de transação electrónica. Existe uma disparidade 
significativa entre os sexos, com apenas 33% das mulheres possuindo uma conta em 
comparação com 51% para os homens, o que é uma diferença mais ampla do que nos 
países vizinhos ou da região. Apenas 27% dos 40% mais pobres da população adulta 
têm uma conta de transação.

• Há falta de acesso a contas de transações eletrónicas para segmentos carentes da 
população. A promoção da inclusão financeira é importante, nomeadamente através 
do aumento da capacidade do sistema de garantia de depósitos para proteger os 
depositantes individuais e apoiar a estabilidade financeira global. É importante ter acesso 
à informação sobre a localização das pessoas, nomeadamente dos professores e 
funcionários públicos para saber onde há necessidades de inclusão financeira.

• As pessoas ainda têm uma forte preferência por dinheiro ao liquidar transações, 
particularmente nas áreas rurais, embora o uso de pagamentos eletrónicos esteja a 
aumentar rapidamente. A pesquisa FINDEX detetou que, em 2017, apenas 30% dos 
adultos nas áreas rurais fizeram ou receberam pagamentos digitais no ano passado.

• Medidas regulatórias para estimular o crescimento de serviços financeiros em áreas 
carentes incluem a emissão de moeda eletrónica e agentes móveis  bancários. Em maio 
de 2018 havia mais de 32.000 agentes de dinheiro móvel. Ainda assim, alguns requisitos 
legais impedem níveis mais altos de inclusão financeira.

O teu desafio

Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Inclusão Financeira



Beneficiários:

• O número de proprietários de contas de dinheiro móvel está a crescer rapidamente 
devido ao aumento da penetração de telefones móveis, mas é dominada por um 
operador.

• Existem muitos obstáculos para aumentar os serviços financeiros móveis em 
Moçambique. Estes incluem a falta de interoperabilidade entre operadores de dinheiro 
móvel e bancos; a penetração limitada de serviços móveis fora das cidades; o 
conhecimento e confiança limitadas, particularmente das transferências de dinheiro 
digital executadas pelos agentes; ausência de agentes com liquidez suficiente, 
particularmente nas áreas rurais; e a identificação dos proprietários de contas é um 
desafio, já que a documentação é muitas vezes inexistente, impedindo a conformidade 
com Conheça o Seu Cliente (CSC).

• Muitos distritos têm um número limitado de pontos de acesso físico para serviços 
financeiros, apesar da utilização de agentes. Apenas 55 por cento dos 154 distritos em 
Moçambique têm pelo menos uma agência bancária em relação a 73 por cento dos 
distritos com pelo menos um agente de dinheiro eletrónico.

Os principais beneficiários do projeto serão cidadãos com particular ênfase em Meninas, 
Mulheres e Professores.
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