
Programa de Assistência Técnica 
O apoio prático e efetivo para as operações de 
financiamento no âmbito do Empréstimo Global do BEI é 
fornecido através de um Programa de Assistência Técnica 
(AT). Serão realizadas as seguintes atividades: 
 
Concepção e aplicação de programas de formação dos 
nossos intermediários financeiros, centrados na Gestão do Risco 
de Crédito, bem como na Banca e na Gestão do Risco 
Administrativo. 
 
Desenvolvimento de competências específicas através da 
prestação de consultoria a cada intermediário. Estão 
abrangidos a formação e o desenvolvimento de 
competências do pessoal nas áreas operacionais e 
administrativas relacionadas com as atividades de 
concessão de empréstimos do BEI. Esta assistência tem a 
vantagem de assegurar uma boa gestão financeira e 
governação, em conformidade com as normas profissionais 
e regulamentares bancárias internacionalmente aceites e de apoiar a 
viabilidade/sustentabilidade a longo prazo das instituições 
parceiras do BEI. 
 
Apoio ao desenvolvimento empresarial para micro 
empresas e PME. Ao organizar uma série de ações de apoio 
destinadas a aumentar o nível de literacia financeira, o BEI 
ajuda a melhorar a capacidade de gestão e a desenvolver as 
competências empresariais de empresários e empresas, os quais 
ficam melhor preparados para apresentar projetos 
financiáveis aos Intermediários Financeiras Aprovados. 
 
Cooperação com organizações profissionais, instituições 
de ensino e universidades. O BEI pode estabelecer 
programas de formação abrangentes com organismos 
profissionais (câmaras de comércio, incubadoras de 
empresas, associações bancárias e de microfinanciamento, 
etc.) e universidades locais. Os programas e os cursos de 
formação desenvolvidos e oferecidos, não só reforçam as 
capacidades analíticas ao nível das instituições parceiras e 
das PME, como aumentam o valor acrescentado das 
universidade/organismos profissionais locais em termos de 
formação de qualidade que pode ser proporcionada para 
além da duração da intervenção do BEI.  

Intermediários financeiros 
aprovados em Moçambique 

 

 
 
 
 

Moza Banco, Sede,  
Rua dos Desportistas, Edifício JAT 5.3, 
n.º 921, Maputo  
Contactos: 
Email: direccao.retalho@mozabanco.co.mz 
+258 21360991 
+258 843126268 

 

 
 
 

Rua dos Desportistas nº 873-879 
Maputo 
Contactos: 
E	mail: cac@millenniumbim.co.mz 
+258 21 35 00 35 
+258 82 35 00 350 
+258 84 35 00 350 +258 86 35 00 350 

 

Observação: esta lista está limitada às 
instituições financeiras com as quais o BEI assinou 
contratos de financiamento. O BEI pode entrar 
em negociações com várias outras instituições 
financeiras, que podem ser credenciadas no 
futuro. 

 
Para mais informações: 
 
Por favor, visite o site do BEI em: www.eib.org 
 
Ou contacte-nos: 
 
Programa de AT para as operações do BEI no sector 
financeiro na região da Africa Austral, 
Escritório de Ligação 
Pretoria, África do Sul  
Tel: +27 76 869 03 57 E-Mail: r.fitz@fs.de 
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empresas em 
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 Contribuição dos promotores:  
 
Os promotores dos projetos devem poder demonstrar 
uma aplicação razoável de fundos próprios (capital 
próprio) que apoiem o investimento. Tal será 
determinado em negociação com o parceiro 
intermediário. 
 
Custos elegíveis do projeto: 
 
O custo do projeto pode incluir edifícios e custos de 
construção relacionados, equipamentos, instalações, 
mobiliário, serviços, tais como estudos de mercado e 
de viabilidade, e honorários profissionais associados 
ao projeto, provisões para contingências e juros 
durante a construção, se for o caso, e uma afetação 
razoável de fundo de maneio. 
 
 
O que não pode ser financiado? 
 

• Investimentos Imobiliários. 

• Crédito ao consumo (hipotecas). 

• Transações financeiras puras. 

• Sectores excluídos pelo BEI, tais como: armas 
e munições, jogo, tabaco, atividades que dão 
origem a impactos ambientais que não são em 
grande parte mitigados e/ou compensados. 

 

 

Para mais informações, queira consultar www.bei.org 

 

Em que moedas está disponível? 
 
Dependendo da política do intermediário, os 
empréstimos podem estar disponíveis em Metical de 
Moçambique, USD, EUR ou noutras moedas negociadas 
nos principais mercados de divisas. 
 
Como se processa a concessão do empréstimo? 
 
Todos os pedidos devem ser apresentados a um dos 
intermediários parceiros do BEI em Moçambique. Estes 
são responsáveis pela seleção e avaliação de projetos 
elegíveis, e pela apresentação dos pedidos de 
financiamento das PME ao BEI para aprovação. Como 
o risco de crédito permanece com o parceiro 
intermediário, este munir-se-á das garantias 
adequadas, de acordo com a sua avaliação do risco e 
do mercado. Os intermediários realizam a os controlos 
de «devida diligência» e tomam as decisões de crédito 
sem o envolvimento do BEI. 
 
Qual é a duração do empréstimo?  
 
A duração do empréstimo é geralmente de até 5 anos 
(dependendo da política do intermediário) e em 
certos casos de até 7 anos. 
 
 
Taxas de Juro:  
 
As taxas de juros são livremente negociados entre o 
intermediário e o seu mutuário e normalmente 
incluem: o custo baseado no mercado do 
financiamento AAA do BEI, bem como uma margem 
para cobertura do risco de crédito do intermediário e 
dos custos administrativos. 
 
Montante de empréstimo: 
 

O montante do empréstimo dependerá da política do 
intermediário, mas geralmente não será inferior a 
50 000 meticais (equivalente a 1 000 EUR) para micro-
empréstimos e a 2 500 000 meticais (equivalente a 
50 000 EUR) para empréstimos às PME. 

Sobre o BEI 
 
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição 
financeira da União Europeia (UE). Para além dos 28 
Estados-Membros da UE, o BEI opera em mais de 120 
países em todo o mundo, em apoio das políticas de 
cooperação externa e de desenvolvimento da UE. 
 
O Acordo de Parceria de Cotonou providencia o 
enquadramento atual para a cooperação entre os 
países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e a União 
Europeia. Nos termos deste mandato, o BEI financia 
projetos do sector privado como meio de promover o 
desenvolvimento económico sustentável nos países 
ACP. 
 
Em consonância com o Programa da UE para a 
Mudança, o BEI privilegia o desenvolvimento do sector 
privado nos países ACP. Em Moçambique, o BEI 
estabeleceu linhas de crédito de financiamento com 
intermediários financeiros aprovados (IFA) para 
reempréstimo às micro, pequenas e médias empresas 
(MPME) do sector privado. 

 

Termos e Condições Gerais 
 
Como beneficiar do financiamento do BEI para 
Instituições de Microfinanciamento/MPME da África 
Austral e obter um empréstimo? 

O mutuário deve ser um microempresário ou uma PME 
do sector privado, constituído e estabelecido em 
Moçambique. O projeto de investimento deve 
satisfazer os critérios do BEI de solidez financeira, 
técnica e económica e pertencer a um sector elegível, 
por exemplo produção, indústria transformadora, 
serviços, comércio, turismo e agro-indústria. 

 


