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O Governador do Banco de 
Moçambique (GBM), Rogério 
Zandamela, procedeu, na manhã 
desta quarta-feira (2), à abertura 
do 47.º Conselho Consultivo do 
Banco de Moçambique (47.º 
CCBM), na cidade da Beira, 
província de Sofala.

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela fez uma síntese do 
desempenho da economia nos 
primeiros 10 meses do ano em 
curso, e apresentou as 
perspectivas macroeconómicas 
para o ano de 2023.  “Iniciamos o 
ano num ambiente marcado por 
algum optimismo traduzido pela 
melhoria da procura interna e 

externa e recuperação dos sectores 
mais afectados pela COVID-19, na 
sequência do alívio das medidas 
restritivas. Esse optimismo era 
ainda exacerbado pela 
reconquista da nossa cidadania 
nos mercados �nanceiros 
internacionais após a conclusão 
do acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) do novo 
Programa de Crédito Ampliado, o 
que contribuiu para a retoma do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, bem como o reforço da 
con�ança perante os investidores 
internacionais” precisou.

Segundo Zandamela, até à 
primeira metade do ano 
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registou-se a melhoria na 
actividade económica, com uma 
taxa de crescimento do produto 
interno bruto real na ordem de 
4,6 por cento, após um modesto 
crescimento de 2,1 por cento em 
igual período de 2021. Por outro 
lado, as reservas internacionais 
rondavam nos 3 biliões de 
dólares americanos, o su�ciente 
para cobrir cerca de cinco meses 
de importações de bens e 
serviços até ao fecho do primeiro 
semestre. Adicionalmente, 
continuou-se a registar a 
estabilidade de preços, com a 
in�ação em um dígito até Maio 
de 2022, num contexto de 
contínua estabilidade da taxa de 

câmbio.

No entanto, o cenário 
macroeconómico doméstico 
alterou drasticamente, na 
segunda metade do ano, como 
resultado da materialização dos 
riscos internos e externos, com 
destaque para os efeitos dos 
choques climáticos e para o 
aumento dos preços 
internacionais de produtos 
alimentares e energéticos, na 
sequência do con�ito entre a 
Rússia e a Ucrânia, explicou o 
GBM. Consequentemente, a 
in�ação anual acelerou, tendo se 
�xado em 12,0 por cento no mês 

de Setembro, após 6,0 por cento 
em igual período de 2021, num 
contexto em que a taxa de 
câmbio continua estável.

Relativamente à posição externa 
do país, as reservas 
internacionais brutas reduziram 
para atender às elevadas facturas 
de combustível e disponibilizar 
mais liquidez em divisas às 
instituições de crédito. Ainda 
assim, mantém-se em níveis 
su�cientes para cobrir cerca de 
três meses de importações de 
bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes 
projectos.

Na sua alocução, o GBM referiu 
que no concernente ao 
desempenho do sistema 
�nanceiro, em geral, e do sector 
bancário, em particular, 
registou-se ao longo de todo o 
ano melhoria dos principais 
indicadores �nanceiros, com 
destaque para os rácios de 
solvabilidade e rendibilidade dos 
capitais próprios, apesar do rácio 
do crédito malparado 
permanecer estável em níveis 
relativamente altos. “Foi neste 
contexto que, em Setembro de 
2022, perante as perspectivas de 
elevação da in�ação, o Comité de 
Política Monetária decidiu ajustar 
em alta a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, pela 
segunda vez no ano, em 200 
pontos base, para os actuais 17,25 
por cento” justi�cou Zandamela, 
assegurando que as perspectivas 
para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signi�cativa 
do cenário macroeconómico 
doméstico.

O GBM referiu-se, ainda, às 
reformas estruturais em curso 
com o apoio técnico do Banco 
da Noruega, na implementação 
de diversas acções, com 
objectivo de continuar a 
assegurar a modernização do 
Banco de Moçambique (BM). 
“Durante o presente ano, 
tomámos um conjunto de 

medidas e acções visando 
salvaguardar a estabilidade e 
integridade do sistema �nanceiro 
nacional, expandir a cobertura 
dos serviços �nanceiros pela 
população e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelas 
instituições �nanceiras ao 
público.”

No âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e 
�nanciamento do terrorismo, 
com o apoio da assistência 
técnica do governo francês, o BM 
desenvolveu a metodologia e 
plataforma de supervisão 
baseada no risco, o que reforçou 
a actuação nesta área.
 
No domínio cambial, foram 
concluídos os trabalhos de 
revisão da Lei Cambial, que 
mereceu aprovação pela 
Assembleia da República, a 26 de 
Outubro último, que contempla 
a introdução do princípio de 
abertura gradual da conta 
capital, o reforço  do princípio da 
meticalização da economia, 
visando a manutenção da 
estabilidade da moeda nacional, 
através da obrigação do 
pagamento em moeda nacional 
nas transacções entre residentes 
em território nacional, o 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos de consolidação da 
posição externa do país, através 

do repatriamento e conversão 
de receitas das operações 
cambiais e a harmonização dos 
diferentes regimes especiais do 
sector de petróleo e gás, sem 
afectar os direitos adquiridos.

O GBM destacou a 
operacionalização, em Junho 
último, da Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias pelas 
instituições de crédito que 
operam no país, o que irá 
contribuir para o aumento dos 
níveis de inclusão �nanceira, 
através do alargamento de bens 
aceitáveis pelas instituições 
�nanceiras como garantia, e 
concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira.

A interligação das operações 
entre as instituições de moeda 
electrónica, em Julho e 2022, 
nomeadamente, o Mkesh, 
M-pesa e E-mola, foi outro 
ganho elencado pelo GBM, que 
permite aos clientes destas 
instituições transferir e receber 
dinheiro entre si de forma 
cómoda, segura, acessível e 
a b r a n g e n t e , 
independentemente da 
instituição de moeda electrónica 
em que tenham conta, com 
impacto positivo na inclusão 
�nanceira.

Zandamela indicou ainda a 
conclusão, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento, 
da proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico de 
contas bancárias, aprovada pela 
Assembleia da República, a 26 
Outubro do corrente ano, que 
estabelece a redução da idade 
mínima para abertura e livre 
movimentação de contas 
bancárias de 21 para 18 anos de 
idade, a  conta bancária 
simpli�cada, relaxando, assim, os 
requisitos e os custos para sua 
abertura e movimentação, a �m 
de permitir que as famílias mais 
carenciadas tenham contas 
bancárias em condições mais 
�exíveis, e o Número Único de 
Identi�cação Bancária para os 
clientes do sistema bancário.

O GBM apontou iniciativas de 
âmbito social, como a 
inauguração das praças do 
Metical nas cidades de Xai-Xai, 
Lichinga e Pemba, a assinatura 
do Memorando de 
Entendimento com o Conselho 
Municipal de Tete para a 
construção da Praça do Metical 
naquela urbe, e o lançamento da 

primeira pedra para a construção 
da Praça do Metical na Vila de 
Mueda, com o objectivo de 
digni�car e valorizar a moeda 
nacional, um dos símbolos da 
soberania nacional. Zandamela 
referiu-se, também, à 
inauguração das novas 
instalações da Biblioteca do 
Banco, que brevemente serão 
abertas ao público, com o 
objectivo de garantir maior 
comodidade e acesso à 
i n f o r m a ç ã o 
económico-�nanceira aos 
colaboradores e utentes 
externos.

Outras medidas referenciadas 
pelo GBM foram a aprovação da 
criação da Comissão de Gestão 
do Programa de Transformação 
Digital, que visas de�nir a 
estratégia, o plano de 
implementação e o 
acompanhamento da execução 
dos projectos. Referiu-se, ainda, 
à  constituição do grupo de 
trabalho multidepartamental 
para a pesquisa e recolha de 
experiências internacionais 
sobre moeda digital dos bancos 
centrais, de modo a identi�car o 
modelo que melhor se ajuste à 

realidade do BM.

Prosseguindo, Zandamela 
referiu-se à implementação do 
novo sistema de carreiras 
pro�ssionais. “A revisão das 
carreiras iniciou em 2017, quando 
quisemos saber com que recursos 
humanos contávamos, quem faz o 
quê, quais as áreas críticas. 
Fizemos o diagnóstico com o 
apoio da missão do FMI e do 
Banco da Noruega, para perceber 
como é que estes recursos estavam 
distribuídos entre as áreas de 
negócio e de suporte, os incentivos 
e sua valorização, e observamos 
que a maioria estava nas áreas de 
suporte, sufocando as áreas de 
negócio. Fomos gradualmente 
corrigindo isso, e hoje posso 
a�rmar que a maioria dos recursos 
humanos está nas áreas de 
negócio e menos nas áreas de 
apoio. O objectivo deste exercício 
era promover a gestão e�ciente 
dos recursos que nós temos. Foi 
também necessário conceber 
carreiras de forma transparente, 
de todas as áreas, incluindo o 
Secretariado e Segurança.

A terminar, o GBM reconheceu o 
empenho individual e colectivo 

na implementação das reformas 
alcançadas e em curso, e realçou 
a necessidade do trabalho 
conjunto e interdependente, 
pois cada colaborador desta 
família constitui um activo para a 
materialização do mandato do 
Banco.

O Conselho Consultivo decorre 
de hoje a 4 de Novembro 
corrente, cujos dois primeiros 
dias serão dedicados ao debate 
de temas internos, e o último 
reservado para a sessão pública 
sobre o tema “Desa�os e 
Oportunidades da Indústria 

Açucareira em Moçambique: O 
Caso da Província de Sofala”.

Participam do 47.º CCBM, 
membros do Conselho de 
Administração, gestores e 
técnicos do Banco.



Governador do BM, Rogério Zandamela

Membros do Conselho de Administração

O Governador do Banco de 
Moçambique (GBM), Rogério 
Zandamela, procedeu, na manhã 
desta quarta-feira (2), à abertura 
do 47.º Conselho Consultivo do 
Banco de Moçambique (47.º 
CCBM), na cidade da Beira, 
província de Sofala.

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela fez uma síntese do 
desempenho da economia nos 
primeiros 10 meses do ano em 
curso, e apresentou as 
perspectivas macroeconómicas 
para o ano de 2023.  “Iniciamos o 
ano num ambiente marcado por 
algum optimismo traduzido pela 
melhoria da procura interna e 

externa e recuperação dos sectores 
mais afectados pela COVID-19, na 
sequência do alívio das medidas 
restritivas. Esse optimismo era 
ainda exacerbado pela 
reconquista da nossa cidadania 
nos mercados �nanceiros 
internacionais após a conclusão 
do acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) do novo 
Programa de Crédito Ampliado, o 
que contribuiu para a retoma do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, bem como o reforço da 
con�ança perante os investidores 
internacionais” precisou.

Segundo Zandamela, até à 
primeira metade do ano 

ADMINISTRADOR JAMAL OMAR 
PARTICIPA NO “CAFÉ DA 

MANHÃ” DA RM

O Administrador do Pelouro 
de Serviços Administrativos 
e Património, Jamal Omar, 
participou, na manhã de 
hoje, na qualidade de 
porta-voz do 47.º CCBM, no 
programa Café da Manhã da 
Rádio Moçambique, com o 
objectivo de dar a conhecer 
a sociedade as razões que 
ditaram a escolha da 
província de Sofala para a 
realização do evento, bem 
como do tema reservado 
para o terceiro dia.

Na sua intervenção, o ASAP 
explicou a natureza do 
evento, os principais pontos 
a serem debatidos, as 
expectativas, bem como o 
impacto socioeconómico 
do tema para a província e 
para o país em geral. Na 
ocasião, houve espaço para 
o esclarecimento das 
questões colocadas pelos 
ouvintes da antena 
nacional.
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registou-se a melhoria na 
actividade económica, com uma 
taxa de crescimento do produto 
interno bruto real na ordem de 
4,6 por cento, após um modesto 
crescimento de 2,1 por cento em 
igual período de 2021. Por outro 
lado, as reservas internacionais 
rondavam nos 3 biliões de 
dólares americanos, o su�ciente 
para cobrir cerca de cinco meses 
de importações de bens e 
serviços até ao fecho do primeiro 
semestre. Adicionalmente, 
continuou-se a registar a 
estabilidade de preços, com a 
in�ação em um dígito até Maio 
de 2022, num contexto de 
contínua estabilidade da taxa de 

câmbio.

No entanto, o cenário 
macroeconómico doméstico 
alterou drasticamente, na 
segunda metade do ano, como 
resultado da materialização dos 
riscos internos e externos, com 
destaque para os efeitos dos 
choques climáticos e para o 
aumento dos preços 
internacionais de produtos 
alimentares e energéticos, na 
sequência do con�ito entre a 
Rússia e a Ucrânia, explicou o 
GBM. Consequentemente, a 
in�ação anual acelerou, tendo se 
�xado em 12,0 por cento no mês 

de Setembro, após 6,0 por cento 
em igual período de 2021, num 
contexto em que a taxa de 
câmbio continua estável.

Relativamente à posição externa 
do país, as reservas 
internacionais brutas reduziram 
para atender às elevadas facturas 
de combustível e disponibilizar 
mais liquidez em divisas às 
instituições de crédito. Ainda 
assim, mantém-se em níveis 
su�cientes para cobrir cerca de 
três meses de importações de 
bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes 
projectos.

Na sua alocução, o GBM referiu 
que no concernente ao 
desempenho do sistema 
�nanceiro, em geral, e do sector 
bancário, em particular, 
registou-se ao longo de todo o 
ano melhoria dos principais 
indicadores �nanceiros, com 
destaque para os rácios de 
solvabilidade e rendibilidade dos 
capitais próprios, apesar do rácio 
do crédito malparado 
permanecer estável em níveis 
relativamente altos. “Foi neste 
contexto que, em Setembro de 
2022, perante as perspectivas de 
elevação da in�ação, o Comité de 
Política Monetária decidiu ajustar 
em alta a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, pela 
segunda vez no ano, em 200 
pontos base, para os actuais 17,25 
por cento” justi�cou Zandamela, 
assegurando que as perspectivas 
para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signi�cativa 
do cenário macroeconómico 
doméstico.

O GBM referiu-se, ainda, às 
reformas estruturais em curso 
com o apoio técnico do Banco 
da Noruega, na implementação 
de diversas acções, com 
objectivo de continuar a 
assegurar a modernização do 
Banco de Moçambique (BM). 
“Durante o presente ano, 
tomámos um conjunto de 

medidas e acções visando 
salvaguardar a estabilidade e 
integridade do sistema �nanceiro 
nacional, expandir a cobertura 
dos serviços �nanceiros pela 
população e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelas 
instituições �nanceiras ao 
público.”

No âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e 
�nanciamento do terrorismo, 
com o apoio da assistência 
técnica do governo francês, o BM 
desenvolveu a metodologia e 
plataforma de supervisão 
baseada no risco, o que reforçou 
a actuação nesta área.
 
No domínio cambial, foram 
concluídos os trabalhos de 
revisão da Lei Cambial, que 
mereceu aprovação pela 
Assembleia da República, a 26 de 
Outubro último, que contempla 
a introdução do princípio de 
abertura gradual da conta 
capital, o reforço  do princípio da 
meticalização da economia, 
visando a manutenção da 
estabilidade da moeda nacional, 
através da obrigação do 
pagamento em moeda nacional 
nas transacções entre residentes 
em território nacional, o 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos de consolidação da 
posição externa do país, através 

do repatriamento e conversão 
de receitas das operações 
cambiais e a harmonização dos 
diferentes regimes especiais do 
sector de petróleo e gás, sem 
afectar os direitos adquiridos.

O GBM destacou a 
operacionalização, em Junho 
último, da Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias pelas 
instituições de crédito que 
operam no país, o que irá 
contribuir para o aumento dos 
níveis de inclusão �nanceira, 
através do alargamento de bens 
aceitáveis pelas instituições 
�nanceiras como garantia, e 
concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira.

A interligação das operações 
entre as instituições de moeda 
electrónica, em Julho e 2022, 
nomeadamente, o Mkesh, 
M-pesa e E-mola, foi outro 
ganho elencado pelo GBM, que 
permite aos clientes destas 
instituições transferir e receber 
dinheiro entre si de forma 
cómoda, segura, acessível e 
a b r a n g e n t e , 
independentemente da 
instituição de moeda electrónica 
em que tenham conta, com 
impacto positivo na inclusão 
�nanceira.

Zandamela indicou ainda a 
conclusão, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento, 
da proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico de 
contas bancárias, aprovada pela 
Assembleia da República, a 26 
Outubro do corrente ano, que 
estabelece a redução da idade 
mínima para abertura e livre 
movimentação de contas 
bancárias de 21 para 18 anos de 
idade, a  conta bancária 
simpli�cada, relaxando, assim, os 
requisitos e os custos para sua 
abertura e movimentação, a �m 
de permitir que as famílias mais 
carenciadas tenham contas 
bancárias em condições mais 
�exíveis, e o Número Único de 
Identi�cação Bancária para os 
clientes do sistema bancário.

O GBM apontou iniciativas de 
âmbito social, como a 
inauguração das praças do 
Metical nas cidades de Xai-Xai, 
Lichinga e Pemba, a assinatura 
do Memorando de 
Entendimento com o Conselho 
Municipal de Tete para a 
construção da Praça do Metical 
naquela urbe, e o lançamento da 

primeira pedra para a construção 
da Praça do Metical na Vila de 
Mueda, com o objectivo de 
digni�car e valorizar a moeda 
nacional, um dos símbolos da 
soberania nacional. Zandamela 
referiu-se, também, à 
inauguração das novas 
instalações da Biblioteca do 
Banco, que brevemente serão 
abertas ao público, com o 
objectivo de garantir maior 
comodidade e acesso à 
i n f o r m a ç ã o 
económico-�nanceira aos 
colaboradores e utentes 
externos.

Outras medidas referenciadas 
pelo GBM foram a aprovação da 
criação da Comissão de Gestão 
do Programa de Transformação 
Digital, que visas de�nir a 
estratégia, o plano de 
implementação e o 
acompanhamento da execução 
dos projectos. Referiu-se, ainda, 
à  constituição do grupo de 
trabalho multidepartamental 
para a pesquisa e recolha de 
experiências internacionais 
sobre moeda digital dos bancos 
centrais, de modo a identi�car o 
modelo que melhor se ajuste à 

realidade do BM.

Prosseguindo, Zandamela 
referiu-se à implementação do 
novo sistema de carreiras 
pro�ssionais. “A revisão das 
carreiras iniciou em 2017, quando 
quisemos saber com que recursos 
humanos contávamos, quem faz o 
quê, quais as áreas críticas. 
Fizemos o diagnóstico com o 
apoio da missão do FMI e do 
Banco da Noruega, para perceber 
como é que estes recursos estavam 
distribuídos entre as áreas de 
negócio e de suporte, os incentivos 
e sua valorização, e observamos 
que a maioria estava nas áreas de 
suporte, sufocando as áreas de 
negócio. Fomos gradualmente 
corrigindo isso, e hoje posso 
a�rmar que a maioria dos recursos 
humanos está nas áreas de 
negócio e menos nas áreas de 
apoio. O objectivo deste exercício 
era promover a gestão e�ciente 
dos recursos que nós temos. Foi 
também necessário conceber 
carreiras de forma transparente, 
de todas as áreas, incluindo o 
Secretariado e Segurança.

A terminar, o GBM reconheceu o 
empenho individual e colectivo 

na implementação das reformas 
alcançadas e em curso, e realçou 
a necessidade do trabalho 
conjunto e interdependente, 
pois cada colaborador desta 
família constitui um activo para a 
materialização do mandato do 
Banco.

O Conselho Consultivo decorre 
de hoje a 4 de Novembro 
corrente, cujos dois primeiros 
dias serão dedicados ao debate 
de temas internos, e o último 
reservado para a sessão pública 
sobre o tema “Desa�os e 
Oportunidades da Indústria 

Açucareira em Moçambique: O 
Caso da Província de Sofala”.

Participam do 47.º CCBM, 
membros do Conselho de 
Administração, gestores e 
técnicos do Banco.



Participantes no evento Participantes no evento

O Governador do Banco de 
Moçambique (GBM), Rogério 
Zandamela, procedeu, na manhã 
desta quarta-feira (2), à abertura 
do 47.º Conselho Consultivo do 
Banco de Moçambique (47.º 
CCBM), na cidade da Beira, 
província de Sofala.

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela fez uma síntese do 
desempenho da economia nos 
primeiros 10 meses do ano em 
curso, e apresentou as 
perspectivas macroeconómicas 
para o ano de 2023.  “Iniciamos o 
ano num ambiente marcado por 
algum optimismo traduzido pela 
melhoria da procura interna e 

externa e recuperação dos sectores 
mais afectados pela COVID-19, na 
sequência do alívio das medidas 
restritivas. Esse optimismo era 
ainda exacerbado pela 
reconquista da nossa cidadania 
nos mercados �nanceiros 
internacionais após a conclusão 
do acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) do novo 
Programa de Crédito Ampliado, o 
que contribuiu para a retoma do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, bem como o reforço da 
con�ança perante os investidores 
internacionais” precisou.

Segundo Zandamela, até à 
primeira metade do ano 
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registou-se a melhoria na 
actividade económica, com uma 
taxa de crescimento do produto 
interno bruto real na ordem de 
4,6 por cento, após um modesto 
crescimento de 2,1 por cento em 
igual período de 2021. Por outro 
lado, as reservas internacionais 
rondavam nos 3 biliões de 
dólares americanos, o su�ciente 
para cobrir cerca de cinco meses 
de importações de bens e 
serviços até ao fecho do primeiro 
semestre. Adicionalmente, 
continuou-se a registar a 
estabilidade de preços, com a 
in�ação em um dígito até Maio 
de 2022, num contexto de 
contínua estabilidade da taxa de 

câmbio.

No entanto, o cenário 
macroeconómico doméstico 
alterou drasticamente, na 
segunda metade do ano, como 
resultado da materialização dos 
riscos internos e externos, com 
destaque para os efeitos dos 
choques climáticos e para o 
aumento dos preços 
internacionais de produtos 
alimentares e energéticos, na 
sequência do con�ito entre a 
Rússia e a Ucrânia, explicou o 
GBM. Consequentemente, a 
in�ação anual acelerou, tendo se 
�xado em 12,0 por cento no mês 

de Setembro, após 6,0 por cento 
em igual período de 2021, num 
contexto em que a taxa de 
câmbio continua estável.

Relativamente à posição externa 
do país, as reservas 
internacionais brutas reduziram 
para atender às elevadas facturas 
de combustível e disponibilizar 
mais liquidez em divisas às 
instituições de crédito. Ainda 
assim, mantém-se em níveis 
su�cientes para cobrir cerca de 
três meses de importações de 
bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes 
projectos.

Na sua alocução, o GBM referiu 
que no concernente ao 
desempenho do sistema 
�nanceiro, em geral, e do sector 
bancário, em particular, 
registou-se ao longo de todo o 
ano melhoria dos principais 
indicadores �nanceiros, com 
destaque para os rácios de 
solvabilidade e rendibilidade dos 
capitais próprios, apesar do rácio 
do crédito malparado 
permanecer estável em níveis 
relativamente altos. “Foi neste 
contexto que, em Setembro de 
2022, perante as perspectivas de 
elevação da in�ação, o Comité de 
Política Monetária decidiu ajustar 
em alta a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, pela 
segunda vez no ano, em 200 
pontos base, para os actuais 17,25 
por cento” justi�cou Zandamela, 
assegurando que as perspectivas 
para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signi�cativa 
do cenário macroeconómico 
doméstico.

O GBM referiu-se, ainda, às 
reformas estruturais em curso 
com o apoio técnico do Banco 
da Noruega, na implementação 
de diversas acções, com 
objectivo de continuar a 
assegurar a modernização do 
Banco de Moçambique (BM). 
“Durante o presente ano, 
tomámos um conjunto de 

medidas e acções visando 
salvaguardar a estabilidade e 
integridade do sistema �nanceiro 
nacional, expandir a cobertura 
dos serviços �nanceiros pela 
população e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelas 
instituições �nanceiras ao 
público.”

No âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e 
�nanciamento do terrorismo, 
com o apoio da assistência 
técnica do governo francês, o BM 
desenvolveu a metodologia e 
plataforma de supervisão 
baseada no risco, o que reforçou 
a actuação nesta área.
 
No domínio cambial, foram 
concluídos os trabalhos de 
revisão da Lei Cambial, que 
mereceu aprovação pela 
Assembleia da República, a 26 de 
Outubro último, que contempla 
a introdução do princípio de 
abertura gradual da conta 
capital, o reforço  do princípio da 
meticalização da economia, 
visando a manutenção da 
estabilidade da moeda nacional, 
através da obrigação do 
pagamento em moeda nacional 
nas transacções entre residentes 
em território nacional, o 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos de consolidação da 
posição externa do país, através 

do repatriamento e conversão 
de receitas das operações 
cambiais e a harmonização dos 
diferentes regimes especiais do 
sector de petróleo e gás, sem 
afectar os direitos adquiridos.

O GBM destacou a 
operacionalização, em Junho 
último, da Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias pelas 
instituições de crédito que 
operam no país, o que irá 
contribuir para o aumento dos 
níveis de inclusão �nanceira, 
através do alargamento de bens 
aceitáveis pelas instituições 
�nanceiras como garantia, e 
concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira.

A interligação das operações 
entre as instituições de moeda 
electrónica, em Julho e 2022, 
nomeadamente, o Mkesh, 
M-pesa e E-mola, foi outro 
ganho elencado pelo GBM, que 
permite aos clientes destas 
instituições transferir e receber 
dinheiro entre si de forma 
cómoda, segura, acessível e 
a b r a n g e n t e , 
independentemente da 
instituição de moeda electrónica 
em que tenham conta, com 
impacto positivo na inclusão 
�nanceira.

Zandamela indicou ainda a 
conclusão, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento, 
da proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico de 
contas bancárias, aprovada pela 
Assembleia da República, a 26 
Outubro do corrente ano, que 
estabelece a redução da idade 
mínima para abertura e livre 
movimentação de contas 
bancárias de 21 para 18 anos de 
idade, a  conta bancária 
simpli�cada, relaxando, assim, os 
requisitos e os custos para sua 
abertura e movimentação, a �m 
de permitir que as famílias mais 
carenciadas tenham contas 
bancárias em condições mais 
�exíveis, e o Número Único de 
Identi�cação Bancária para os 
clientes do sistema bancário.

O GBM apontou iniciativas de 
âmbito social, como a 
inauguração das praças do 
Metical nas cidades de Xai-Xai, 
Lichinga e Pemba, a assinatura 
do Memorando de 
Entendimento com o Conselho 
Municipal de Tete para a 
construção da Praça do Metical 
naquela urbe, e o lançamento da 

primeira pedra para a construção 
da Praça do Metical na Vila de 
Mueda, com o objectivo de 
digni�car e valorizar a moeda 
nacional, um dos símbolos da 
soberania nacional. Zandamela 
referiu-se, também, à 
inauguração das novas 
instalações da Biblioteca do 
Banco, que brevemente serão 
abertas ao público, com o 
objectivo de garantir maior 
comodidade e acesso à 
i n f o r m a ç ã o 
económico-�nanceira aos 
colaboradores e utentes 
externos.

Outras medidas referenciadas 
pelo GBM foram a aprovação da 
criação da Comissão de Gestão 
do Programa de Transformação 
Digital, que visas de�nir a 
estratégia, o plano de 
implementação e o 
acompanhamento da execução 
dos projectos. Referiu-se, ainda, 
à  constituição do grupo de 
trabalho multidepartamental 
para a pesquisa e recolha de 
experiências internacionais 
sobre moeda digital dos bancos 
centrais, de modo a identi�car o 
modelo que melhor se ajuste à 

realidade do BM.

Prosseguindo, Zandamela 
referiu-se à implementação do 
novo sistema de carreiras 
pro�ssionais. “A revisão das 
carreiras iniciou em 2017, quando 
quisemos saber com que recursos 
humanos contávamos, quem faz o 
quê, quais as áreas críticas. 
Fizemos o diagnóstico com o 
apoio da missão do FMI e do 
Banco da Noruega, para perceber 
como é que estes recursos estavam 
distribuídos entre as áreas de 
negócio e de suporte, os incentivos 
e sua valorização, e observamos 
que a maioria estava nas áreas de 
suporte, sufocando as áreas de 
negócio. Fomos gradualmente 
corrigindo isso, e hoje posso 
a�rmar que a maioria dos recursos 
humanos está nas áreas de 
negócio e menos nas áreas de 
apoio. O objectivo deste exercício 
era promover a gestão e�ciente 
dos recursos que nós temos. Foi 
também necessário conceber 
carreiras de forma transparente, 
de todas as áreas, incluindo o 
Secretariado e Segurança.

A terminar, o GBM reconheceu o 
empenho individual e colectivo 

na implementação das reformas 
alcançadas e em curso, e realçou 
a necessidade do trabalho 
conjunto e interdependente, 
pois cada colaborador desta 
família constitui um activo para a 
materialização do mandato do 
Banco.

O Conselho Consultivo decorre 
de hoje a 4 de Novembro 
corrente, cujos dois primeiros 
dias serão dedicados ao debate 
de temas internos, e o último 
reservado para a sessão pública 
sobre o tema “Desa�os e 
Oportunidades da Indústria 

Açucareira em Moçambique: O 
Caso da Província de Sofala”.

Participam do 47.º CCBM, 
membros do Conselho de 
Administração, gestores e 
técnicos do Banco.



Plenária

O Governador do Banco de 
Moçambique (GBM), Rogério 
Zandamela, procedeu, na manhã 
desta quarta-feira (2), à abertura 
do 47.º Conselho Consultivo do 
Banco de Moçambique (47.º 
CCBM), na cidade da Beira, 
província de Sofala.

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela fez uma síntese do 
desempenho da economia nos 
primeiros 10 meses do ano em 
curso, e apresentou as 
perspectivas macroeconómicas 
para o ano de 2023.  “Iniciamos o 
ano num ambiente marcado por 
algum optimismo traduzido pela 
melhoria da procura interna e 

externa e recuperação dos sectores 
mais afectados pela COVID-19, na 
sequência do alívio das medidas 
restritivas. Esse optimismo era 
ainda exacerbado pela 
reconquista da nossa cidadania 
nos mercados �nanceiros 
internacionais após a conclusão 
do acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) do novo 
Programa de Crédito Ampliado, o 
que contribuiu para a retoma do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, bem como o reforço da 
con�ança perante os investidores 
internacionais” precisou.

Segundo Zandamela, até à 
primeira metade do ano 
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registou-se a melhoria na 
actividade económica, com uma 
taxa de crescimento do produto 
interno bruto real na ordem de 
4,6 por cento, após um modesto 
crescimento de 2,1 por cento em 
igual período de 2021. Por outro 
lado, as reservas internacionais 
rondavam nos 3 biliões de 
dólares americanos, o su�ciente 
para cobrir cerca de cinco meses 
de importações de bens e 
serviços até ao fecho do primeiro 
semestre. Adicionalmente, 
continuou-se a registar a 
estabilidade de preços, com a 
in�ação em um dígito até Maio 
de 2022, num contexto de 
contínua estabilidade da taxa de 

câmbio.

No entanto, o cenário 
macroeconómico doméstico 
alterou drasticamente, na 
segunda metade do ano, como 
resultado da materialização dos 
riscos internos e externos, com 
destaque para os efeitos dos 
choques climáticos e para o 
aumento dos preços 
internacionais de produtos 
alimentares e energéticos, na 
sequência do con�ito entre a 
Rússia e a Ucrânia, explicou o 
GBM. Consequentemente, a 
in�ação anual acelerou, tendo se 
�xado em 12,0 por cento no mês 

de Setembro, após 6,0 por cento 
em igual período de 2021, num 
contexto em que a taxa de 
câmbio continua estável.

Relativamente à posição externa 
do país, as reservas 
internacionais brutas reduziram 
para atender às elevadas facturas 
de combustível e disponibilizar 
mais liquidez em divisas às 
instituições de crédito. Ainda 
assim, mantém-se em níveis 
su�cientes para cobrir cerca de 
três meses de importações de 
bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes 
projectos.

Na sua alocução, o GBM referiu 
que no concernente ao 
desempenho do sistema 
�nanceiro, em geral, e do sector 
bancário, em particular, 
registou-se ao longo de todo o 
ano melhoria dos principais 
indicadores �nanceiros, com 
destaque para os rácios de 
solvabilidade e rendibilidade dos 
capitais próprios, apesar do rácio 
do crédito malparado 
permanecer estável em níveis 
relativamente altos. “Foi neste 
contexto que, em Setembro de 
2022, perante as perspectivas de 
elevação da in�ação, o Comité de 
Política Monetária decidiu ajustar 
em alta a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, pela 
segunda vez no ano, em 200 
pontos base, para os actuais 17,25 
por cento” justi�cou Zandamela, 
assegurando que as perspectivas 
para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signi�cativa 
do cenário macroeconómico 
doméstico.

O GBM referiu-se, ainda, às 
reformas estruturais em curso 
com o apoio técnico do Banco 
da Noruega, na implementação 
de diversas acções, com 
objectivo de continuar a 
assegurar a modernização do 
Banco de Moçambique (BM). 
“Durante o presente ano, 
tomámos um conjunto de 

medidas e acções visando 
salvaguardar a estabilidade e 
integridade do sistema �nanceiro 
nacional, expandir a cobertura 
dos serviços �nanceiros pela 
população e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelas 
instituições �nanceiras ao 
público.”

No âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e 
�nanciamento do terrorismo, 
com o apoio da assistência 
técnica do governo francês, o BM 
desenvolveu a metodologia e 
plataforma de supervisão 
baseada no risco, o que reforçou 
a actuação nesta área.

No domínio cambial, foram 
concluídos os trabalhos de 
revisão da Lei Cambial, que 
mereceu aprovação pela 
Assembleia da República, a 26 de 
Outubro último, que contempla 
a introdução do princípio de 
abertura gradual da conta 
capital, o reforço  do princípio da 
meticalização da economia, 
visando a manutenção da 
estabilidade da moeda nacional, 
através da obrigação do 
pagamento em moeda nacional 
nas transacções entre residentes 
em território nacional, o 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos de consolidação da 
posição externa do país, através 

do repatriamento e conversão 
de receitas das operações 
cambiais e a harmonização dos 
diferentes regimes especiais do 
sector de petróleo e gás, sem 
afectar os direitos adquiridos.

O GBM destacou a 
operacionalização, em Junho 
último, da Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias pelas 
instituições de crédito que 
operam no país, o que irá 
contribuir para o aumento dos 
níveis de inclusão �nanceira, 
através do alargamento de bens 
aceitáveis pelas instituições 
�nanceiras como garantia, e 
concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira.

A interligação das operações 
entre as instituições de moeda 
electrónica, em Julho e 2022, 
nomeadamente, o Mkesh, 
M-pesa e E-mola, foi outro 
ganho elencado pelo GBM, que 
permite aos clientes destas 
instituições transferir e receber 
dinheiro entre si de forma 
cómoda, segura, acessível e 
a b r a n g e n t e ,
independentemente da 
instituição de moeda electrónica 
em que tenham conta, com 
impacto positivo na inclusão 
�nanceira.

Zandamela indicou ainda a 
conclusão, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento, 
da proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico de 
contas bancárias, aprovada pela 
Assembleia da República, a 26 
Outubro do corrente ano, que 
estabelece a redução da idade 
mínima para abertura e livre 
movimentação de contas 
bancárias de 21 para 18 anos de 
idade, a  conta bancária 
simpli�cada, relaxando, assim, os 
requisitos e os custos para sua 
abertura e movimentação, a �m 
de permitir que as famílias mais 
carenciadas tenham contas 
bancárias em condições mais 
�exíveis, e o Número Único de 
Identi�cação Bancária para os 
clientes do sistema bancário.

O GBM apontou iniciativas de 
âmbito social, como a 
inauguração das praças do 
Metical nas cidades de Xai-Xai, 
Lichinga e Pemba, a assinatura 
do Memorando de 
Entendimento com o Conselho 
Municipal de Tete para a 
construção da Praça do Metical 
naquela urbe, e o lançamento da 

primeira pedra para a construção 
da Praça do Metical na Vila de 
Mueda, com o objectivo de 
digni�car e valorizar a moeda 
nacional, um dos símbolos da 
soberania nacional. Zandamela 
referiu-se, também, à
inauguração das novas
instalações da Biblioteca do
Banco, que brevemente serão 
abertas ao público, com o
objectivo de garantir maior
comodidade e acesso à
i n f o r m a ç ã o 
económico-�nanceira aos
colaboradores e utentes
externos.

Outras medidas referenciadas
pelo GBM foram a aprovação da 
criação da Comissão de Gestão 
do Programa de Transformação 
Digital, que visas de�nir a
estratégia, o plano de
implementação e o
acompanhamento da execução 
dos projectos. Referiu-se, ainda, 
à  constituição do grupo de 
trabalho multidepartamental
para a pesquisa e recolha de 
experiências internacionais
sobre moeda digital dos bancos 
centrais, de modo a identi�car o 
modelo que melhor se ajuste à 

realidade do BM.

  A terminar, o GBM reconheceu 
o empenho individual e 
colectivo na implementação das 
reformas alcançadas e em 
curso, e realçou a necessidade 
do trabalho conjunto e 
interdependente, pois cada 
colaborador desta família 
constitui um activo para a 
materialização do mandato do 
Banco.

O Conselho Consultivo decorre 
de hoje a 4 de Novembro 
corrente, cujos dois primeiros 
dias serão dedicados ao debate 
de temas internos, e o último 
reservado para a sessão pública 
sobre o tema “Desafios e 
Oportunidades da Indústria 
Açucareira em Moçambique: O 
Caso da Província de Sofala”.
Participam do 47.º CCBM, 
membros do Conselho de 
Administração, gestores e 
técnicos do Banco.
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Caso da Província de Sofala”.
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membros do Conselho de 
Administração, gestores e 
técnicos do Banco.



O Governador do Banco de 
Moçambique (GBM), Rogério 
Zandamela, procedeu, na manhã 
desta quarta-feira (2), à abertura 
do 47.º Conselho Consultivo do 
Banco de Moçambique (47.º 
CCBM), na cidade da Beira, 
província de Sofala.

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela fez uma síntese do 
desempenho da economia nos 
primeiros 10 meses do ano em 
curso, e apresentou as 
perspectivas macroeconómicas 
para o ano de 2023.  “Iniciamos o 
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algum optimismo traduzido pela 
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mais afectados pela COVID-19, na 
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restritivas. Esse optimismo era 
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reconquista da nossa cidadania 
nos mercados �nanceiros 
internacionais após a conclusão 
do acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) do novo 
Programa de Crédito Ampliado, o 
que contribuiu para a retoma do 
apoio directo ao Orçamento do 
Estado, bem como o reforço da 
con�ança perante os investidores 
internacionais” precisou.
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registou-se a melhoria na 
actividade económica, com uma 
taxa de crescimento do produto 
interno bruto real na ordem de 
4,6 por cento, após um modesto 
crescimento de 2,1 por cento em 
igual período de 2021. Por outro 
lado, as reservas internacionais 
rondavam nos 3 biliões de 
dólares americanos, o su�ciente 
para cobrir cerca de cinco meses 
de importações de bens e 
serviços até ao fecho do primeiro 
semestre. Adicionalmente, 
continuou-se a registar a 
estabilidade de preços, com a 
in�ação em um dígito até Maio 
de 2022, num contexto de 
contínua estabilidade da taxa de 

câmbio.

No entanto, o cenário 
macroeconómico doméstico 
alterou drasticamente, na 
segunda metade do ano, como 
resultado da materialização dos 
riscos internos e externos, com 
destaque para os efeitos dos 
choques climáticos e para o 
aumento dos preços 
internacionais de produtos 
alimentares e energéticos, na 
sequência do con�ito entre a 
Rússia e a Ucrânia, explicou o 
GBM. Consequentemente, a 
in�ação anual acelerou, tendo se 
�xado em 12,0 por cento no mês 

de Setembro, após 6,0 por cento 
em igual período de 2021, num 
contexto em que a taxa de 
câmbio continua estável.

Relativamente à posição externa 
do país, as reservas 
internacionais brutas reduziram 
para atender às elevadas facturas 
de combustível e disponibilizar 
mais liquidez em divisas às 
instituições de crédito. Ainda 
assim, mantém-se em níveis 
su�cientes para cobrir cerca de 
três meses de importações de 
bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes 
projectos.

Na sua alocução, o GBM referiu 
que no concernente ao 
desempenho do sistema 
�nanceiro, em geral, e do sector 
bancário, em particular, 
registou-se ao longo de todo o 
ano melhoria dos principais 
indicadores �nanceiros, com 
destaque para os rácios de 
solvabilidade e rendibilidade dos 
capitais próprios, apesar do rácio 
do crédito malparado 
permanecer estável em níveis 
relativamente altos. “Foi neste 
contexto que, em Setembro de 
2022, perante as perspectivas de 
elevação da in�ação, o Comité de 
Política Monetária decidiu ajustar 
em alta a taxa de juro de política 
monetária, taxa MIMO, pela 
segunda vez no ano, em 200 
pontos base, para os actuais 17,25 
por cento” justi�cou Zandamela, 
assegurando que as perspectivas 
para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signi�cativa 
do cenário macroeconómico 
doméstico.

O GBM referiu-se, ainda, às 
reformas estruturais em curso 
com o apoio técnico do Banco 
da Noruega, na implementação 
de diversas acções, com 
objectivo de continuar a 
assegurar a modernização do 
Banco de Moçambique (BM). 
“Durante o presente ano, 
tomámos um conjunto de 

medidas e acções visando 
salvaguardar a estabilidade e 
integridade do sistema �nanceiro 
nacional, expandir a cobertura 
dos serviços �nanceiros pela 
população e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelas 
instituições �nanceiras ao 
público.”

No âmbito do combate ao 
branqueamento de capitais e 
�nanciamento do terrorismo, 
com o apoio da assistência 
técnica do governo francês, o BM 
desenvolveu a metodologia e 
plataforma de supervisão 
baseada no risco, o que reforçou 
a actuação nesta área.

No domínio cambial, foram 
concluídos os trabalhos de 
revisão da Lei Cambial, que 
mereceu aprovação pela 
Assembleia da República, a 26 de 
Outubro último, que contempla 
a introdução do princípio de 
abertura gradual da conta 
capital, o reforço  do princípio da 
meticalização da economia, 
visando a manutenção da 
estabilidade da moeda nacional, 
através da obrigação do 
pagamento em moeda nacional 
nas transacções entre residentes 
em território nacional, o 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos de consolidação da 
posição externa do país, através 

do repatriamento e conversão 
de receitas das operações 
cambiais e a harmonização dos 
diferentes regimes especiais do 
sector de petróleo e gás, sem 
afectar os direitos adquiridos.

O GBM destacou a 
operacionalização, em Junho 
último, da Central de Registo de 
Garantias Mobiliárias pelas 
instituições de crédito que 
operam no país, o que irá 
contribuir para o aumento dos 
níveis de inclusão �nanceira, 
através do alargamento de bens 
aceitáveis pelas instituições 
�nanceiras como garantia, e 
concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira.

A interligação das operações 
entre as instituições de moeda 
electrónica, em Julho e 2022, 
nomeadamente, o Mkesh, 
M-pesa e E-mola, foi outro 
ganho elencado pelo GBM, que 
permite aos clientes destas 
instituições transferir e receber 
dinheiro entre si de forma 
cómoda, segura, acessível e 
a b r a n g e n t e ,
independentemente da 
instituição de moeda electrónica 
em que tenham conta, com 
impacto positivo na inclusão 
�nanceira.

Zandamela indicou ainda a 
conclusão, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação 
Alemã para o Desenvolvimento, 
da proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico de 
contas bancárias, aprovada pela 
Assembleia da República, a 26 
Outubro do corrente ano, que 
estabelece a redução da idade 
mínima para abertura e livre 
movimentação de contas 
bancárias de 21 para 18 anos de 
idade, a  conta bancária 
simpli�cada, relaxando, assim, os 
requisitos e os custos para sua 
abertura e movimentação, a �m 
de permitir que as famílias mais 
carenciadas tenham contas 
bancárias em condições mais 
�exíveis, e o Número Único de 
Identi�cação Bancária para os 
clientes do sistema bancário.

O GBM apontou iniciativas de 
âmbito social, como a 
inauguração das praças do 
Metical nas cidades de Xai-Xai, 
Lichinga e Pemba, a assinatura 
do Memorando de 
Entendimento com o Conselho 
Municipal de Tete para a 
construção da Praça do Metical 
naquela urbe, e o lançamento da 

primeira pedra para a construção 
da Praça do Metical na Vila de 
Mueda, com o objectivo de 
digni�car e valorizar a moeda 
nacional, um dos símbolos da 
soberania nacional. Zandamela 
referiu-se, também, à 
inauguração das novas 
instalações da Biblioteca do 
Banco, que brevemente serão 
abertas ao público, com o 
objectivo de garantir maior 
comodidade e acesso à 
i n f o r m a ç ã o
económico-�nanceira aos 
colaboradores e utentes 
externos.

Outras medidas referenciadas 
pelo GBM foram a aprovação da 
criação da Comissão de Gestão 
do Programa de Transformação 
Digital, que visas de�nir a 
estratégia, o plano de 
implementação e o 
acompanhamento da execução 
dos projectos. Referiu-se, ainda, 
à  constituição do grupo de 
trabalho multidepartamental 
para a pesquisa e recolha de 
experiências internacionais 
sobre moeda digital dos bancos 
centrais, de modo a identi�car o 
modelo que melhor se ajuste à 

realidade do BM.

Prosseguindo, Zandamela 
referiu-se à implementação do 
novo sistema de carreiras 
pro�ssionais. “A revisão das 
carreiras iniciou em 2017, quando 
quisemos saber com que recursos 
humanos contávamos, quem faz o 
quê, quais as áreas críticas. 
Fizemos o diagnóstico com o 
apoio da missão do FMI e do 
Banco da Noruega, para perceber 
como é que estes recursos estavam 
distribuídos entre as áreas de 
negócio e de suporte, os incentivos 
e sua valorização, e observamos 
que a maioria estava nas áreas de 
suporte, sufocando as áreas de 
negócio. Fomos gradualmente 
corrigindo isso, e hoje posso 
a�rmar que a maioria dos recursos 
humanos está nas áreas de 
negócio e menos nas áreas de 
apoio. O objectivo deste exercício 
era promover a gestão e�ciente 
dos recursos que nós temos. Foi 
também necessário conceber 
carreiras de forma transparente, 
de todas as áreas, incluindo o 
Secretariado e Segurança.

A terminar, o GBM reconheceu o 
empenho individual e colectivo 
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