
1996 

4 Janeiro 
A lei nº 3/96 define a natureza, o âmbito e as regras disciplinadoras das operações cambiais em 
Moçambique. 
 

10 de Janeiro 
O Aviso nº 8/GGBM/96 cria a Central de Riscos de Crédito. 

17 Janeiro 
O Aviso nº 10/GGBM/95 determina o limite da posição cambial líquida a apresentar pelas Casas 
de Câmbio no fecho de cada dia. 
 

24 de Janeiro 
O Aviso nº 15/GGBM/95 cria novas contas no Plano de Contas do Sistema Bancário, para crédito e 
empréstimo ao sector empresarial estatal, cooperativo, privado e particular. 
 
 

17 de Abril 
O Diploma Ministerial nº 42/96  do Ministério do Plano e  Finanças 
autoriza a alteração da denominação AJM - Banco de 
Investimentos SARL, para BCI - Banco Comercial e de 
Investimentos, SARL. 

 

 

 

14 de Maio 
O Decreto nº 13/96 revoga o Decreto nº 35/92, de 27 de Outubro, que autoriza o estabele-
cimento em Moçambique de uma sucursal do Banco Português do Atlântico SA. 
 

13 de Junho 
O Aviso nº 1/GGBM/96 estipula as medidas sobre a graduação e aplicação de multas  às 
instituições de crédito. 
 

21 de Junho 
Moçambique beneficia do terceiro acordo financeiro com o FMI do tipo ESAF (Enhanced Structural 
Adjustment Facility) com validade até 1999. 
 



Visita Presidencial ao BM 
 

 
O Presidente Joaquim Chissano e a sua comitiva reunido com os membros do Conselho de Administração 

 

21 de Junho 
É criada a Associação dos Trabalhadores do Banco de Moçambique, com o objectivo de contribuir 
para a melhoria do nível de vida e das condições de trabalho. 
 

28 de Junho 
O Aviso nº 2/GGBM/96 aprova o quadro de incentivos que o Banco de Moçambique  concede aos 
exportadores, com vista a incrementar as exportações de bens e serviços, através dos  bancos 
comerciais. 
 

5 de Julho 
A Lei nº 7/96  atribui ao Banco de Moçambique a competência da centralização e compilação das 
estatísticas monetárias e cambiais  no quadro do Sistema Estatístico Nacional. 
 

16 de Julho 
O Aviso nº 4/GGBM/96 formaliza o Mercado Cambial Interbancário (MCI). 
 

19 de Julho 
O Aviso nº 5/GGBM/96  aprova o regulamento da Lei Cambial. 

 
12 de Setembro 
A Ordem de Serviço nº 34/96 cria a Filial do Banco de Moçambique em Nampula. 
 
A Ordem de Serviço nº 35/96 aprova a estrutura e as atribuições da Filial de Nampula. 



 
Filial  Regional  de Nampula do BM 

1 de Outubro 
O Aviso nº 08/GGBM/96 cria a Central de Riscos de Crédito, com objectivo de recolha, 
tratamento e divulgação, pelo sistema bancário, das informações sobre o risco de concessão e 
aplicação de crédito bancário.  
 

21 de Novembro 
É celebrado o 5º Acordo geral do reescalonamen to da dívida moçambicana com os países 
membros do Clube de Paris nos termos de Nápoles. 

 

1997 
 

26 de Fevereiro 
A Ordem de Serviço nº 04/97 cria o Conselho para a Política Monetária e Cambial (CPMC), um 
órgão de coordenação em matéria de política monetária e cambial, visando permitir ao Conselho 
de Administração do Banco o cumprimento das suas atribuições. Fazem parte deste órgão os 
membros do Conselho de Adminstração; o Assessor do Governador e o Director do Departamento 
de Estudos Económicos e Estatística do Banco. 
 

21 de Abril 
O Aviso nº 3/GGBM/97 altera a taxa de reserva obrigatória para 12%. 
 

6 de Junho 
Através da Circular nº 2/MOC/97 inicia o funcionamento da Central de Risco, com periodicidade 
mensal. 
 

1 de Julho 
A Circular nº 03/97 altera a metodologia de destribuição de Activos Internos Líquidos. 
 

7 de Julho 
O Aviso nº 8/GGBM/97 aprova a criação de novas contas do Plano de Contas do Sistema Bancário. 
 

15 de Setembro 



O Aviso nº 11/GGBM/97 estabelece a prerrogativa de as instituições de crédito sujeitas  a 
constituição de reserva obrigatória optarem por um regime  baseado na média dos saldos diários 
de uma conta única de depósito, mantida junto do BM no lugar de manterem uma conta 
bloqueada. 
 

29 de Setembro 
O Aviso nº 12/GGBM/97 cria o Mercado Monetário Interbancário e aprova o respectivo 
regulamento. 
 
A Ordem de Serviço nº 41/97 cria o Comité de Coordenação de Mercados Interbancários, órgão de 
assessoria e coordenação do funcionamento dos mercados monetário e cambial e aprova o 
respectivo Regulamento. 
 

29 de Setembro 
O Aviso nº 13/GGBM/97 cria os Títulos da Autoridade Monetária e estabelece as condições em que 
se regerão. 
 
O Aviso nº 14/GGBM/97 aprova o Regulamento sobre a Emissão e Transacção dos Bilhetes do 
Tesouro. 
 
O Aviso nº 15/GGBM/97 cria o Sistema de Operações de Mercado (SOM) composto por um 
conjunto de normas e procedimentos a observar na realização de operações no Mercado 
Monetário Interban-cário, e aprova o respectivo regulamento. 
 
O Aviso nº 16/GGBM/97 aprova o Regulamento do Mercado Cambial Interbancário não-presencial. 
 

 
 
14 de Outubro 
O Decreto nº 33/97 autoriza  a abertura  do Banco Interna-
cional de Comércio, SARL - ICB. 
 

 
 

11 de Dezembro 
O Aviso nº 20/GGBM/97 altera os parâmetros para fixação do preço de compra da dívida externa 
constantes do Aviso nº 9/GGBM/93. 
 

23 de Dezembro 
O Aviso nº 23/GGBM/97 cria o serviço de cadastro de emitentes de cheques sem provisão e 
aprova o seu regulamento. 
 

30 de Dezembro 
Assinatura do  Acordo Colectivo de Trabalho para o Sector Bancário e aprovação do seu 
regulamento. 
 



 
1998 
 

2 de Março 
O Aviso nº 1/GGBM/98 estende o regime de constituição de reserva obrigatória  introduzido pelo 
Aviso nº 11/GGBM/97 a todas as instituições de  crédito; reduz  o coeficiente da reserva 
obrigatória para 9% e estabelece que a sua  base de incidência passa a incluir os depósitos do 
Estado. 
 
 

6 de Março 
A Ordem de Serviço nº 6/98 altera a composição do Comité de Coordenação de Mercados 
Interbancários (CCMI), com o objectivo de assegurar a ligação com o Conselho de Política 
Monetária e Cambial (CPMC) do Banco de Moçambique.  
 
A Ordem de Serviço nº 7/98 aprova a reestruturação orgânica e atribuições da Filial de Nampula. 
 

10 de Março 
O Decreto nº 8/98 autoriza  a constitução da Cooperactiva de Poupança e Crédito, SARL, uma 
instituição financeira dos trabalhadores que até 31/12/1991 pertenciam aos efectivos do BM. 
 

31 de Março 
O Aviso nº 3/GGBM/98 fixa a taxa de redesconto em 9,95%. 
 

25 de Maio 
O Clube de Paris altera os termos de Nápoles pelos de Lyon para o 5º Acordo de   
reescalonamento da dívida moçambicana. 
 

15 de Junho 
É aprovada a Lei nº 5/98, Lei  do Cheque. 
 

1 de Julho 
O Decreto nº33/98 autoriza a constituição do Banco de Fomento, SARL; a transferência da 
universalidade de direitos pertecentes à sucursal do Banco de Fomento Exterior bem como das 
suas obrigações a favor do Banco de Fomento SARL e revoga o Decreto nº 36/92 de 27 de 
Outubro. 
 

21 de Agosto 
O Aviso nº 5/GGBM/98 ajusta o quadro normativo que regula o Mercado Monetário Interbancário, 
com adopção das facilidades permanentes de cedência, absorção e de última hora. 
 

22 de Setembro 
Entra em vigor o Decreto nº 47/98 regula o exercício da função de crédito a pessoas singulares ou 
colectivas a luz do artigo 7 da Lei nº28/91. 
 
O Decreto nº 49/98 cria a Bolsa de Valores de Moçambique e aprova o respectivo regulamento 
interno. 
 



 
 

28 de Setembro 
O Aviso nº 7/GGBM/98 determina a entrada em  em circulação 
na República de Moçambique de uma nova moeda metálica com 
valor facial de 5000,00 Meticais. 
 

 
 

3 de Novembro 
O Aviso nº 8/GGBM/98 aprova o regulamento da Lei da valorização do uso do cheque. 
 

16 de Novembro 
O Aviso nº 9/GGBM/98 cria novas contas do plano de Contas do Sistema Bancário. 
 

16 de Dezembro 
A Circular nº 01/CIN/98 simplifica a estrutura de ficheiro de informação sobre  riscos de crédito. 
 

21 de Dezembro 
Moçambique recebe o sexto crédito da IDA para reformas de operação e gestão económica1. 
 

1999 
 

6 de Janeiro 
O Aviso nº1/GGBM/99 fixa os  fundos mínimos, limites de crédito e o regime de taxas de juro 
aplicáveis às entidades licenciadas ao abrigo do Decreto nº 47/98, de 28 de Setembro. 
 

26 de Janeiro 
A Ordem de Serviço nº 1/99 aprova a reestruturação orgânica do Gabinete do Governador do 
Banco de Moçambique. 
 

24 Fevereiro  
O Diploma Ministerial nº 10/99 aprova o regulamento da actividade de Intermediação Financeira 
em Valores Mobiliários e das condições de acesso à actividade de Intermediação Financeira na 
Bolsa de Valores de Moçambique. 

 
25 de Fevereiro 
O Aviso nº2/GGBM/99 estabelece as taxas e comissões a cobrar no âmbito da realização de 
transacções na Bolsa de Valores. 
 
O Aviso nº 3/GGBM/99 fixa as taxas e  comissões a cobrar no âmbito da realização de transacções 
no mercado fora de bolsa de valores. 
 
O Aviso nº4/GGBM/99 regula as condições de lançamento de ofertas à subscrição pública e 
ofertas públicas de venda. 
 

                                        
1 Development Grant Agreement: (Economic Management Reform Operation) between Republic of Mozambique  and International Development Association, Grant 

nº H-002-Moz. Departamento de Relações Internacionais. 



26 de Fevereiro 
O Aviso nº 5/GGBM/99  estabelece limites prudênciais para a  realização de operações, assim 
como as directivas para actuação das instituições de crédito. 
 

17 de  Maio 
O Aviso nº 07/GGBM/99 aprova o novo regime de constituição da reserva obrigatória, que alarga a 
base de incidência para a totalidade de depósitos  de residentes e reduz a taxa de incidência 
para 6.8%. 
 

1 de Junho 
O Aviso nº 8/GGBM/99 aprova o regulamento da normalização do cheque. 
 

16 de Junho 
É institucionalizada através de um acordo de adesão a MAIBOR -”Maputo Interbank Offered Rate” 
com objectivo de introduzir um novo instrumento no mercado monetário com vista a incentivar 
gradualmente a realização de operações de longo prazo.   
 
Assinaram o acordo de adesão o Banco Austral(BA), Banco Comercial de Moçambique (BCM), 
Banco Comercial de Investimentos (BCI), Banco de Fomento (BF), Banco Internacional de 
Moçambique (BIM),  Banco Standard Totta de Moçambique (BSTM) e o Banco de Moçambique 
(BM)2. 
(Pormenor da cerimónia de institucionalização da MAIBOR) 
 

28 de Junho 
Moçambique beneficia do quarto acordo financeiro com o FMI  do tipo ESAF (Enhanced Structural 
Adjustment Facility) com validade até 2002 3. 
 

30 de Junho 
A dívida externa de Moçamb ique é perdoada em US$ 3.7 biliões no âmbito da iniciativa HIPC4. 

 
O Governador do BM, Adriano Maleiane, saudando o Director -Geral do FMI, 

Michel Camdessus, na presença do Ministro do Plano e Finanças, Tomaz Salomão 

17 de Julho 
O Aviso nº 7/GGBM/99 actualiza o dispositivo legal sobre o regime de constituição de reservas 
obrigatórias.  

                                        
2 Jornal Notícias, 17 de Junho de 1999:1 
3 Press Release nº 99/25,  for immediate release, June 28, 1999:1. 
4 News Brief nº99/35, for immediate release, June 30, 1999:1. 



 

10 de Agosto      
O Decreto nº 45/99 autoriza o início das actividades do BNP NEDBANK (Moçambique), SARL,  em 
Moçambique. 
 

2 de Setembro    
O Aviso nº 10/GGBM/99 determina a entrada em circulação de uma nova nota com o valor facial 
de  20.000,00MT. 
 

9 de Setembro 
A Ordem de Serviço nº15/99 aprova o plano de contingências do problema informático do ano 
2000.   
 
A Ordem de Serviço nº 16/99 cria o Comité de Coordenação do Plano  de Contingência - Comité 
2000. 
 

14  de Outubro  
A Bolsa de Valores de Moçambique inicia as suas actividades5. 
 

1 de Novembro 
Entra em vigor a Lei nº 15/99 que regulamenta o estabeleci-mento e o exercício da actividade 
das instituições de crédito e das sociedades financeiras. Esta disposição normativa revoga 
expressamente a Lei nº 21/91, de 31 de Dezembro. 
 

30 de Dezembro 
Por Despacho do Ministro do Plano e Finanças é autoroizado o início de actividades do BDCM - 
Banco de Desenvolvimento e comércio de Moçambique. 
 
 
 

EXTRACTOS  DA  LEI  Nº 15/99 
 

Artigo 1 
A presente Lei regula o estabelecimento e o exercício da actividade das instituições de crédito 

e das sociedades financeiras. 
Artigo 3 

São instituições de crédito: 
a) os bancos; 
b) as sociedades de locação financ eira; 
c) as cooperativas de crédito; 
d) as sociedades de factoring  
e) as sociedades de investimento; 
f) outras empresas que corresponden-do à definição da alínea a) do nº1 do artigo 2, como tal 

sejam qualificadas por diploma legal específico. 
 

Artigo 5 
 

 Os bancos podem exercer as seguintes actividades: 
a) recepção, do público, de depósitos ou outros fundos reembolsáveis; 
b) operações de crédito, incluíndo concessão de garantias e outros compromissos, excepto 

locação financeira e factoring; 

                                        
5 Jornal Notícias,  Maputo, 13/10/99: 24554 



c) operações de pagamentos; 
d) emissão e gestão de meios de pagamento, tais como cartões de crédito, cheques de 

viagem e cartas de crédito; 
e) transacções, por conta própria ou alheia, sobre instrumentos do mercado monetário, 

financeiro e cambial; 
f) participação em emissões e colocações de valores mobiliários e prestação de serviços 

correlativos; 
g) consultoria, guarda, administração e gestão de carteira de valores mobiliários 
h) operações sobre metais preciosos, nos termos estabelecidos pela legislação cambial; 
i) tomada de participações no capital de sociedades; 
j) comercialização de contratos de seguro; 
k) aluguer de cofres e guarda de valores; 
l)  consultoria de empresas em matéria de estrutura dc capital, de estratégia empresarial e 

questões conexas; 
m) outras operações análogas e que a lei lhes não proiba. (…) 

 
 
 

2000 
 
 

24 e 25 de Janeiro 
Tem lugar o XXIII Conselho 
Consultivo do Governador do Banco 
de Moçambique. O evento debruça-
se sobre os seguintes temas: 
Manual de Política de Pessoal; 
Relatórios das Filiais da Beira e 
Nampula e  Estrutura Orgânica do 
Banco de Moçambique 6. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na imagem os membros do Conselho de 
Administração em exercício no início do ano 

2000 
 

 
 

                                        
6 Anualmente o Banco de Moçambique mantem a tradição da realização do Conselho Consultivo no primeiro 
trimestre do ano a seguir ao do exercício económico que estiver em análise. 



 
ENTREVISTAS  

 
 
 
CALÚ,  Hamida. Entrevista concedida ao CDI, 8 de Julho de 1999 
 
CALÚ, Alberto da Costa. Entrevista concedida ao CDI,  1 de Setembro de 1999 
 
CHAMUSSE, Anastácia. Entrevista concedida ao CDI, 5 de Julho de 1999  
 
COMICHE, Eneas da Conceição. Entrevista concedida ao CDI, 15 de Agosto de 1999 
 
COMICHE,  Teotónio Jaime dos Anjos. Entrevista concedida ao CDI, 12 de Julho de 1999 
 
MAGALHÃES, Orlando Trindade Cardinas e. Entrevista concedida ao CDI, 26 de Agosto de 1999 
 
NAVELE, Samuel Canor. Entrevista concedida ao CDI, 14 de Julho de 1999 
 
NEVES,  Luís Filipe Gil das. Entrevista concedida ao CDI, 1 de Setembro de 1999 
 
PILICA, Abílio. Entrevista concedida ao CDI, 17 de Julho de 1999. 
 
RATILAL, Prakash. Entrevista concedida ao CDI,  1999 
 
VIEIRA, Sérgio. Entrevista concedida ao CDI, 1999 
 


