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PORTFÓLIO INSTITUCIONAL
FSDMoç AT A GLANCE

QUEM SOMOS
WHO WE ARE

Financial Sector Deepening Moçambique é uma entidade
vocacionada para o desenvolvimento do sector financeiro com
enfoque na expansão e inclusão financeiras.

The Financial Sector Deepening Moçambique is a facility for
financial sector development with a focus on expanding levels
of inclusion.

Direcionamos os nossos investimentos e conhecimentos para
resolver constrangimentos no mercado financeiro, ajudando
a diversificação da economia moçambicana e trazendo
prosperidade e resiliência económica para os moçambicanos. No
centro da nossa estratégia está a mulher, o jovem e a população
rural de baixa renda assim como pequenos comerciantes com
limitações de acesso a serviços financeiros apropriados.

We direct our investments and insights to address constraints in
the financial market, helping the diversification of Mozambique’s
economy and bringing prosperity and economic resilience to
Mozambique’s people. At the core of our strategy, are women,
youth and the rural low-income population, as well as small
businesses that lack access to appropriate and accessible
financial services.

Oferecemos apoio aos nossos parceiros chave para a inovação
e expansão de serviços financeiros, usando conhecimentos
técnicos para impulsionar a sua capacidade e das pessoas que
elas servem.

We support our key stakeholders to both innovate and expand
financial services, using technical expertise and targeted funding
to boost their capacity and the people they serve.

Visão
Vision

Um sector financeiro dinâmico, oferecendo serviços financeiros de qualidade,
facilitando a resiliência e empoderamento
económico dos Moçambicanos.
A dynamic financial sector offering quality services
that enable resilience and economic empowerment for all
Mozambicans.
AS NOSSAS ÁREAS TEMÁTICAS | OUR THEMES

Inovação e Expansão

Innovation and Expansion
Alguns exemplos: Agentes
bancários, Serviços Financeiros
digitais, Micro-seguros
Some examples: Agent banking,
Digital financial services,
Microinsurance

Missão
Mission

Desenvolvimento Centrado no Homem
Human Centered Development

FSDMoç identifica e forma parcerias com intervenientes chave,
oferecendo oportunidades e investimentos direcionados para
materializar o potencial do sector financeiro e melhorar a inclusão
financeira.
FSDMoç identifies and partners with key stakeholders, offering
them targeted investments and insights to unleash the potential
of the financial sector to improve financial inclusion.

Políticas e Regulamentos
Policy and Regulation

Alguns exemplos:
Interoperabilidade, Conheça o
Seu Cliente (KYC), Sistemas de
Pagamento
Some examples:
Interoperability, Know Your
Client (KYC), Payment systems

COMO OPERAMOS HOW WE WORK

Inovação e
Expansão

Desenvolvimento Centrado
no Homem

Políticas e
Regulamentos

Trabalhamos com os actores do mercado financeiro, encorajando-os a inovar. Trabalhando
com os nossos parceiros, oferecemos assistência técnica e realizamos investimentos específicos para cobrir os primeiros riscos de expansão
e implementação de produtos e serviços inovadores. O nosso objectivo é de permitir que mais
indivíduos e famílias tenham acesso e sejam
capazes de usar produtos e serviços financeiros
adequados e acessivéis.
Também queremos ver mais pequenos
negócios usando produtos e serviços financeiros adicionais e melhorados.

Usamos a pesquisa, evidências e análise de dados para ajudar os actores do mercado a entenderem melhor as necessidades dos pequenos
agricultores, pequenos comerciantes, mulheres e jovens nas comunidades rurais. Providenciamos assistência técnica aos nossos
parceiros e outros interessados, para desenvolverem os seus planos de negócio para que
possam criar produtos e serviços financeiros
apropriados. De forma particular, trabalha-mos com os parceiros para fortalecer as capacidades na área de literacia financeira e resiliência económica nas comunidades moçambicanas.

Oferecemos conhecimento e experiência
aos fazedores de políticas e regulamentos,
para criar um ambiente efectivo e melhor
para a inovação dos serviços financeiros
pelos provedores. Por via de pesquisa, evidências, análise de dados provemos assistência técnica para identificar os cons-trangimentos e ajudar a melhorar quadro legislativo.

Human Centered Development

Innovation and Expansion

We work with financial market players, encouraging them to ‘think out of the box’. Working
with our partners, we offer technical expertise
and target investments to cover the first risk of
expanding and scaling up innovative products
and services. Our aim is that more individuals
and households will be able to use affordable
and appropriate financial services. We also want
to see more small businesses using additional
and improved financial products and services.

We use research, evidence, data and analysis to help market actors to better understand
the needs of smallholder farmers, small businesses, women, youth and rural communities. We provide knowledge and know-how to
our partners and others, to build the business
case for providing appropriate and accessible
financial services and products. In particular,
we also work with partners to boost financial
literacy and build economic resilience among
Mozambique’s communities.

Policy and Regulation

We offer insights and expertise to policy-makers and regulators, to enable a more effective
operating environment for innovative financial
service providers. Using research, evidence,
data and analysis we contribute technical assistance to identify constraints and help improve
regulation.

O QUE FAZEMOS WHAT WE DO
CO-FINANCIAMOS:
Partilha de risco na identificação, desenvolvimento e testagem
de novos e inovadores modelos de negócio associados à inclusão
financeira, assim como de estratégias, políticas e regulamentos;
e
Capacitação de todos os intervenientes do sector financeiro para
a implementação dessas abordagens.

WE PROVIDE CO-FUNDING TO:
Share in the risk of identifying, developing, and testing new and innovative
financial inclusion business models, strategies, policies and regulations;
and
Build capacity of financial sector stakeholders in the financial system to execute these approaches.

O NOSSO FINANCIAMENTO VISA:
Complementar e atrair investimentos do sector público e privado
que concorram para a inclusão financeira;
Catalisar mudanças sistêmicas no sector financeiro;
Produzir resultados claros e mensuráveis com impacto no desenvolvimento, expansão e inclusão no sector financeiro que é medido, em última análise, pelo número de usuários adicionais e
de negócios a beneficiarem de serviços e produtos financeiros
acessíveis e adequados.

OUR FUNDING IS DESIGNED TO:
Compliment and crowd in both public and private sector investment for financial inclusion;
Catalyze systemic changes in the financial sector;
Produce clear and measurable development impact targets for financial sector expansion and inclusion, ultimately measured by numbers of additional
users and businesses reached with affordable and customized financial services and products.

FACILITAMOS O DIÁLOGO E APOIAMOS A TOMADA DE
DECISÕES, AGINDO COMO UM GRUPO DE PENSADORES:
Através da realização de pesquisas e análise orientadas;
e
Criação de plataformas de debate.

WE FACILITATE DIALOGUE AND INFORM DECISION MAKING BY ACTING
AS A THINK TANK:
Conducting target research and analysis;
and
Creating platforms for discussion.

PARCEIRO FINANCIADOR
FOUNDING PARTNER

PARCEIRO IMPLEMENTADOR
IMPLEMENTING PARTNER

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
STRATEGIC PARTNERS
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