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Localização: Costa 
Sudoeste de África. 

População: 28,9 milhões 
de habitantes, sendo 
31,4% urbana. 

Capital: Cidade de Maputo 

Língua oficial: Português, falado 
por cerca de 40% da população 
total e por 70% da população 
urbana. 

Área aproximada: 799 mil 
km2 dos quais cerca de 786 
mil Km2  correspondem à 
área terrestre e 13 mil Km2 à 
área marítima. 

Fronteiras:  
Norte: República da Tanzânia; 
Noroeste: República do Malawi 
e República da Zâmbia; 
Oeste: República do Zimbabwe; 

Sul: República da África do Sul  
e Reino da Swazilândia. 

Linhas Férreas e Portos de Destaque: 
Linha do Sul (Porto do Maputo) –  estabelece ligação 
com a vila de Ressano Garcia (fronteira com a 
República da África do Sul), o Reino da Swazilândia e a 
República do Zimbabwe; 
Corredor da Beira (Linha de Sena) – liga a cidade de 
Moatize ao Porto da Beira. Esta linha deverá favorecer 
os novos investimentos de extracção de carvão em 
Tete; 
Linha do Norte – liga o Malawi, as cidades de Lichinga 
e Nampula, e vários distritos ao Porto de Nacala. 

Localização Geográfica de Moçambique 
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Moçambique possui quantidades consideráveis de recursos naturais e minerais, sendo de destacar  o ouro, o carvão, o 
ferro, a prata, a grafite e o gás natural. 

O País dispõe  igualmente de  recursos florestais, sendo as principais madeiras: a umbila, o miombo, o pau preto, o 
ntondo e a chanfuta. 

O Sector agrícola representa mais de 1/3 do Produto Interno Bruto  (PIB) do País, destacando-se os seguintes produtos: 
algodão, tabaco, cana-de-açúcar, castanha de caju, copra, chá, citrinos e mandioca. Existe um elevado potencial para a 
produção de arroz, soja e batata. 

O País dispõe igualmente de areias pesadas e produtos pesqueiros (sendo o camarão e a lagosta os principais produtos 
de exportação). 

Dadas as condições geográficas, a beleza natural e o clima quente, Moçambique é, presentemente, um dos principais 
destinos turísticos na África Austral. As principais atracções são as praias (Bazaruto, Tofo, Wimbe, Inhaca, Ponta D’ouro, 
Ilha das Quirimbas, entre outras) e os parques e reservas naturais no interior do País, sendo o mais conhecido o Parque 
Nacional de Gorongoza. 

Principais Potencialidades Naturais de Moçambique  
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Crescimento Real do PIB 
(Moçambique, 2015-2018) 

 

 Em 2017, a economia de Moçambique registou um desempenho 

moderado, com uma taxa de crescimento do PIB de 3,7%, segundo o 

Banco de Moçambique, impulsionado pelos sectores da indústria 

extractiva, agricultura, transportes e comunicações.  

 

 Projecções do FMI indicam que a economia poderá registrar um 

crescimento de 3,0% do PIB em 2018. Entretanto o Plano Económico e 

Social, prevê um crescimento positivo de 5,3% do PIB, resultante da 

melhoria na comercialização agrária derivada da cessação das 

hostilidades militares; entrada em funcionamento de novas unidades 

da indústria alimentar e de cimentos; expansão dos níveis de produção 

na indústria extractiva (aumento da produção de carvão, gás natural, 

rubis, areias pesadas e de materiais de construção) e outros. 

 

 Contudo, a  economia continua exposta a riscos significativos, com 

destaque para o aumento do endividamento Público, o que poderá pôr 

em causa as perspectivas de produção e produtividade; assimcomo a 

volatilidade dos preços das commodities e do Dólar nos mercados 

internacionais. 

 

 

 
 
 
 
  

 

Taxa do Crescimento  PIB  Nominal (Mil Milhões de MT) 

2016 

689,2 

802,9 

3,7% 
3,0% 

2017 2018 P 

875,0 

3,8% 

2015 

592,0 

6,6% 

Fonte: FMI, Contry report, Nº 18/65, Março, 2018. 

Já são visíveis os primeiros sinais de recuperação económica em 2018… 
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Em 2017, a inflação anual manteve a tendência de 

desaceleração, ao situar-se em 7,2%, face a 21,1% alcançado em 

2016. Este desempenho é explicado por factores como: i) 

aumento da produção agrícola, resultante da melhoria das 

condições climatéricas, aliado à circulação normalizada de 

pessoas e bens; ii) redução do preço das principais mercadorias 

no mercado internacional, com destaque para o preço do 

petróleo bruto e de alguns produtos alimentares; e iii) 

coordenação de políticas monetárias e fiscal, visando a 

regulação da liquidez nos níveis adequados ao crescimento da 

actividade económica. 

 

Até Março de 2018 viu-se uma redução significativa da inflação. 

O Banco Central continua a priorizar a implementação de uma 

política monetária prudente, com vista a garantir a estabilidade 

de preços e o nível de reservas internacionais adequado para 

cobrir as necessidades de importação de bens e serviços, não 

factoriais para 6 meses. Com estas medidas espera-se que a 

inflação média anual reduza até cerca de 6,2%. 

|7 

Mar. 2018 

2,5 

2017 

7,2 

2016 

21,1 

2015 

3,6 

2014 

2,3 

2013 

4,2 

Fonte: INE and FMI, Contry report, Nº 18/65, Março, 2018. 

A inflação reduziu para níveis anteriores à crise económica … 
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… e o Metical voltou a valorizar face ao Dólar 
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 Prevê-se que a partir de 2018, o escoamento de carvão pela linha férrea Moatize-
Nacala passe de 8 milhões de toneladas anuais para 22 milhões, na sequência do 
acordo entre o governo e a Vale para a melhoria da capacidade de transporte. 

 Durante este primeiro semestre do ano corrente, a multinacional petrolífera italiana 
ENI deu o inicio ao investimento para a construção de uma plataforma para a 
exploração de gás natural liquefeito na Bacia do Rovuma, na província de cabo-
Delgado, onde se estima a existência de pelo menos 85 triliões de pés cúbicos de gás 
natural. Este investimento compreende uma plataforma flutuante na parte norte do 
Coral, que detém reservas estimadas cm 16 triliões de pés cúbicos de gás, mas não é 
esperada a DFI antes de 2020. 

 O governo concessionou o projecto para a expansão do terminal de carvão do porto a 
Beira à empresa New Coal Terminal Beira (NCTB), que deverá estar pronto até ao final 
do ano, permitindo o aumento da capacidade e transporte de 6,5 para 20 milhões s 
de toneladas por ano. 

 A empresa Sul-africana Sasol pretende investir 1,4 mil milhões de dólares na 
expansão da  oferta da electricidade em Moçambique, através do processamento de 
novas reservas na província de Inhambane.  

Esperam-se grandes investimentos para a exploração recursos minerais energéticos  

Oportunidades de Negócio e Investimentos em Moçambique 
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O Governo de Moçambique (GoM) em parceria com o sector privado tem investido no 

desenvolvimento de infra-estruturas públicas  (estradas, pontes, telecomunicações, energia e 

outras) oferecendo deste modo grandes oportunidades de exploração das vantagens comparativas 

nos principais sectores da economia. De acordo com as previsões, o sector de construção deverá 

registar um crescimento significativo nos próximos anos, influenciado pelos investimentos em curso, 

com destaque para a recuperação e construção de infra-estruturas. 

 

O País possui igualmente um sistema financeiro sólido, com know-how aportado por accionistas 

externos, e sujeito às melhores práticas internacionais em termos de gestão de risco. 

 

A produção global do País registou uma ligeira queda em 2015 (6,1%), segundo projecções do 

Governo baseadas no desempenho positivo previsto nos sectores de Construção, Transportes e 

Comunicações, Indústria, Comércio, Agricultura, Pesca e Financeiro.  

Oportunidades de Negócio e Investimentos em Moçambique 



BCI - Banco 
Comercial e de 
Investimentos 
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Estrutura Accionista 

61,5% 

Grupo CGD é o maior grupo 

bancário e segurador Português e  

está presente em todas as áreas do 

Sector Financeiro, incluindo a 

Banca Comercial e de Retalho, 

Banca de investimentos, Seguros, 

Gestão de Activos, Corretagem, 

Leasing e Factoring, Capital de 

Risco e Imobiliária. 

GRUPO CGD 
(Português) 

Grupo BPI é o terceiro maior grupo 

bancário privado português. Este 

grupo desenvolve igualmente a sua 

actividade numa óptica de banca 

universal, através de uma rede de 

distribuição multicanal totalmente 

integrada e abrangendo todos os 

quadrantes do negócio bancário. 

GRUPO BPI 
(Português) 

35,7% 

Vários investidores nacionais 

particulares. 

PARTICULARES 
(Moçambicano) 

2,8% 



A maior rede bancária, constituída por 202 Unidades de Negócio 
em todo o país, de Palma a Ponta do Ouro, e a mais vasta rede 
de caixas automáticos (ATM) e terminais de pagamento 
automáticos (POS). 

ATM 

622 

POS 

11.364 

Agências, Centros BCI Exclusivos, 
BCI Private e BCI Corporate 

202 

Desks 
Especializados 

4 

O BCI dispõe da maior  
de rede bancária do pais 

Angónia 

Moatize 

Songo 

Móvel Tete 

Mutarara 

Tete 

Chimoio 

Vila Manica 

Mossurize 

Guro 

Manica 

Alto-Molócue 

Gurué 

Mocuba 

Morrumbala 

Quelimane 

Maganja da Costa 

Milange 

Mopeia 

Zambézia 
Nampula 

Ribáue 

Malema 

Nacala 

Nametil 

Namialo 

Namapa 

Monapo 

Angoche 

Moma 

Sofala 

Pemba 

Mueda 

Montepuez 

Mocímboa da Praia 

Palma 

Balama 

Chiúre 

Montepuez 

Nangade 

Cabo Delgado 

Tofo 

Inharrime 

Inhassoro 

Massinga 

Maxixe 

Quissico 

Vilanculos 

Cumbana 

Morrumbene 

Mabote 

Nampula 

Beira 

Dondo 

Nhamatanda 

Muxúngue 

Chemba 

Inhambane 

Lichinga 

Cuamba 

Marrupa 

Metangula 

Mecanhelas 

Nissan 

Boane 

Ressano Garcia 

Manhiça 

Matola Rio 

Ponta D'Ouro 

Magude 

Moamba 

Marracuene 

Matola  

Machava 

Jardim 

Aeroportos 

Ka Tembe 

Maputo 

Bilene 

Chibuto 

Chókwè 

Massingir 

Xai-Xai 

Macia 

Chókwè 

Mabalane 

Gaza 

Fonte: Banco de Moçambique 



Posicionamento – Segmentação 

Negócios 

▪ Espaço dedicado e diferenciador; 
▪ Existência de Gestor dedicado  a cada 

Cliente; 
▪ Atendimento personalizado e 

diferenciador; 
▪ Possibilibilidade de marcação de hora 

para atendimento; 
▪ Oferta Segmentada; 
▪ Diversificar as aplicações 

apresentando alternativas; 
▪ Brochura especifica do Segmento; 
▪ Contactos regulares com Clientes;  
▪ Abordagem proactiva; 
▪ Vender mais e melhor a cada Cliente;  
▪ Garantir a Satisfação total do Cliente.  

▪ Espaço exclusivo; 
▪ Existência de Gestores de Cliente 

com dedicação a cada Cliente; 
▪ Atendimento personalizado; 
▪ Oferta Segmentada; 
▪ Brochura especifica do Segmento; 
▪ Contactos regulares com Clientes;  
▪ Abordagem proactiva; 
▪ Orientação para a Venda; 
▪ Garantir a Satisfação total do Cliente.  

▪ Existência de Atendedores Preferenciais; 
▪ Atendimento polivalente; 
▪ Áreas de atendimento específicas 
▪ Oferta Segmentada; 
▪ Abordagem proactiva; 
▪ Vender mais e melhor a cada Cliente;  
▪ Garantir a Satisfação do Cliente 

▪ Espaço dedicado e diferenciador; 
▪ Existência de Gestores de Cliente com 

dedicação exclusiva a cada Cliente; 
▪ Atendimento personalizado e 

dieferenciador; 
▪ Possibilibilidade de marcação de hora para 

atendimento; 
▪ Oferta Segmentada; 
▪ Brochura especifica do Segmento; 
▪ Contactos regulares com Clientes;  
▪ Abordagem proactiva; 
▪ Vender mais e melhor a cada Cliente;  
▪ Garantir a Satisfação total do Cliente.  

Segmento BCI Universal Segmento BCI Exclusivo  Segmento BCI Corporate Segmento BCI Private 
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Rede Comercial - Particulares e Empresas 
 

Centros BCI Private 

Centros BCI Corporate 

Centros BCI Exclusivo 

Agências Vaivém 

Agências de Retalho 

202 
Unidades de Negócio 

4 

164 

30 

2 

2 
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Carteira de Clientes 

409.379 2011 

563.595 

775.984 

1.036.313 

1.285.121 

1.460.004 

1.609.642 

1.693.101 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
Jun. 

+22% 

Líderança 
Indicadores económicos 

Outros 

Activo (%) 

Depósitos (%) 

Créditos (%) 

• *Fonte: BM - Informação de Abril de 2018 

5º  4º  3º  2º  

5º  4º  3º  2º  Outros 

5º  4º  3º  2º  Outros 

27.07 

28.96 
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Actualmente, o BCI é líder de mercado  
em vários indicadores 

Crédito de Clientes 

31,90%* 

*Actualizado com Informação Abril de 2018 

Recursos 

28,96%* 

Activos 

27,07%* 

Rede de Agências 

29,86%** 

POS’s 

43,45%** 

ATM 

45,18%** 

Cartões de Crédito 

30,30%** 

Cartões de Débito 

38,57%** 

**Actualizado com Informação Janeiro de 2018 



|  BCI -  O seu parceiro Financeiro em Moçambique  18 |18 

Gestão Corrente 

Recebimento 

 Depósitos em numerário   
 Cobrança de cheques  

Pagamentos 

 Processamento de salários 
 Pagamento a Fornecedores 
 Transferências Nacionais 
 Cartão Salário 

Aplicação de Excedente de Tesouraria 

Operações com o Exterior 

Exportação 
 Créditos documentários para exportação (CREX)  
 Remessas documentarias de exportação  
 Garantias Bancárias de Exportação 
 Ordens de Pagamento p/Exterior 
 Recebimentos de transferências do estrangeiro 
Importação 
 Crédito documentário de Importação (CDI) 
 Garantias bancárias para Importação 
 Remessas documentarias de Importação 

 Contas à Ordem em Meticais e Moeda Estrangeira 
 Cartões de Débito & de Crédito 
 Cheques Normais e Cruzados 

 Depósitos de Curto, Médio e Longo prazo 
 Depósitos com Pré-aviso 
 Depósitos de Renda Mensal 

Para responder melhor às necessidades dos nossos Clientes, 
 o BCI apresenta um portfólio flexível de Produtos e Serviços 

 Débitos Directos 
 Pagamentos de serviços 
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Financiamentos 

 Empréstimos de médio e longo prazo 
 Linhas especiais de crédito 
 Descobertos autorizados  
 Contas correntes 
 Linhas de crédito associada a depósitos 
 Desconto de Letras e Livranças 
 Leasing Mobiliário e Imobiliário 
 Leaseback 
 Crédito Ordenado 

Protocolos Comerciais 

Protocolos com Instituições Públicas e Privadas 
  Condições especiais para os funcionários 

Outros Produtos e Serviços 

 Operações Cambiais   
 Transporte de Valores  
 Operações de Títulos 
 Cartas abonatórias 
 

 ATM e POS 
 Daki via eBanking 
 Daki via Mobile  
 Daki via telefone (Contact Center) 
 Tako Móvel 

Canais e Meios de Pagamento Electrónicos 

Para responder melhor às necessidades dos nossos Clientes, 
 o BCI apresenta um portfólio flexível de Produtos e Serviços 



O Futuro é Daqui. 
BCI – O seu Parceiro  
Financeiro em Moçambique 

1 

2 

3 

Conhecimento do Mercado 

Cobertura Geográfica 

Relação com os Grandes Projectos e PME´s 

4 Estratégia do Conteúdo Local 
 

5 Relação com os Accionistas 
Portugueses – CGD e BPI 
 

6 Desk Internacional  




