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Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Nacional das 

Comunicações de Moçambique (INCM), 

 

Excelentíssimo Senhor Administrador Executivo do Instituto de 

Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), 

 

Excelentíssima Senhora Directora Nacional de Identificação 

Civil, 

 

Excelentíssimo Senhor Director Geral Adjunto do Instituto 

Nacional do Governo Electrónico (INAGE), 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Moçambicana 

de Bancos (AMB), 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação das Fintechs 

de Moçambique,  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Executiva da 

Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO), 

 

Excelentíssimo Senhor Gestor de Serviços Financeiros Digitais 

do FSDMoç., 

 

Excelentíssimos Membros do Conselho de Administração do 

Banco de Moçambique,  

 

Distintos Convidados,  

Minhas Senhoras e  

Meus Senhores,  
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Quero, em primeiro lugar, em nome do Conselho de 

Administração do Banco de Moçambique e em meu 

nome, saudar a todos os presentes e dar as boas-vindas 

a esta cerimónia de lançamento da quarta edição do 

Sandbox Regulatório do Banco de Moçambique.  

 

A quarta edição do Sandbox Regulatório enquadra-se no 

âmbito da implementação da Estratégia Nacional de 

Inclusão Financeira 2016-2022, que tem como 

objectivo, entre outros, aumentar o nível de acesso e 

uso dos serviços financeiros para a população 

moçambicana.  

 

Pretende-se que este projecto responda aos desafios 

impostos pela inovação tecnológica virada para os 

serviços financeiros.  

 

Contudo, a criação de condições que favoreçam a 

inovação tecnológica não deve negligenciar os desafios 

ligados à mitigação de riscos, estabilidade financeira, 

protecção do consumidor e conduta do mercado. 
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Minhas Senhoras e  

Meus Senhores,  

 

Nas duas primeiras edições foram aprovadas seis 

fintechs, das quais duas já foram licenciadas pelo 

Banco de Moçambique, nomeadamente Mukuru, como 

empresa prestadora de serviço de transferência de 

fundos, e Paytek, como empresa de prestação de 

serviços de iniciação de pagamentos. 

 

Em Novembro de 2021, foi lançada a terceira edição do 

Sandbox Regulatório, através de um concurso 

promovido pelo Banco de Moçambique, no qual 

participaram dez fintechs, sendo uma estrangeira 

(Afrinova) e nove nacionais (Tablu Tecnologias, DSD 

Capital, Mozeconomia, Thembani Africa, 3AK Lda, 

Elixir Tecnologias e Inovação, Pay 24, PaycodeMoz e 

Halka Group). 

 

A terceira edição do Sandbox Regulatório, apesar de ter 

iniciado numa altura em que a pandemia da COVID-19 

estava controlada, ocorreu num ambiente de alguma 

incerteza, o que fez com que a maior parte das 
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actividades dessa edição tivessem sido feitas de forma 

remota.  

 

Das 10 fintechs da terceira edição, foram aprovadas 

cinco, sendo uma plataforma de e-KYC (Tablu 

Tecnologias), duas de intermediação financeira (DSD 

Capital e Thembani Africa), uma plataforma de 

informação económica e financeira (Mozeconomia) e 

um agregador de pagamento (Afrinova). 

 

Duas fintechs ainda estão em processo de realização de 

testes em ambiente real, e três não reuniram as 

condições para a realização de testes em ambiente real 

com a necessária segurança. 

 

É neste âmbito que iremos, hoje, proceder à entrega 

de Certificados de Participação às cinco fintechs 

aprovadas que poderão, a partir deste momento, 

disponibilizar os seus produtos no mercado em parceria 

com instituições financeiras autorizadas ou obter 

licença junto do Banco de Moçambique e actuar no 

mercado de forma autónoma. 
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Distintos convidados, 

Minhas Senhoras e  

Meus Senhores,  

 

Nesta quarta edição do Sandbox Regulatório contamos 

com a participação de oito fintechs, nomeadamente 

Tablu Tecnologias, Tesy Investment SA, Desrupt 

Technology Advisors, Volet Lda, CMS Seguros, 

Papersoft Lda, Hivioline e Speranza Sociedade 

Unipessoal, as quais endereço, desde já, os meus 

parabéns.  

 

Duas destas fintechs são estrangeiras, sendo uma 

dinamarquesa (Hivioline) e outra sul-africana (Desrupt 

Technology Advisors). 

 

As áreas cobertas pelos participantes desta quarta 

edição do Sandbox Regulatório incluem carteira digital, 

agregador de pagamentos, serviço de intermediação 

financeira e ASCAS. 
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É nossa expectativa que desta edição surjam novos 

provedores no mercado e que juntos possamos 

contribuir para a promoção da inclusão financeira. 

 

A terminar, é com satisfação que declaro lançada a 

quarta edição do Sandbox Regulatório do Banco de 

Moçambique. 

 

Muito obrigado! 

 


