
O ano de 2018 voltou a ser caracterizado por 
um crescimento significativo da actividade 
do Banco Letshego, SA, e consolidação do 
seu negócio, traduzindo-se no lançamento de 
novos produtos e serviços, os quais permitiram 
o alcance das metas traçadas, bem como a 
captação de novos clientes. 

Este ano foi particularmente relevante para a 
consolidação da estratégia definida em finais 
de 2016, permitindo o lançamento de novos 
produtos e serviços e a implementação de 
condições para que o ano de 2019 seja o ano 
da contribuição de todas as áreas de negócio 
para o crescimento da actividade. 
Em particular, destaca-se o lançamento do Agente 

Bancário “LetsGo” a operar em Moçambique 
através de uma plataforma totalmente digital 
que permite o acesso a serviços financeiros 
nas zonas rurais de Moçambique, permitindo 
o acesso a clientes que se encontram distantes 
dos centros urbanos e não possuem acesso a 
esses serviços. No Agente Bancário “LetsGo” o 
cliente pode depositar e ganhar juros atractivos, 
levantar, transferir para qualquer banco e ainda 
pagar suas despesas e fornecedores de serviços 
digitais e recargas.

Também na vertente da captação de clientes 
de deposito o Banco Letshego, SA, registou o 
maior crescimento de depósitos desde a sua 
criação com intuito de diversificar suas fontes 

A inflação manteve-se baixa e estável em 
2018. De acordo com o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), a inflação anual, medida pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) de Moçambique, manteve a tendência 
para abrandamento, iniciada em Setembro de 
2018. Com efeito, a inflação anual fixou-se em 
3,52% em Dezembro último, contra 5,65% em 
igual período de 2017. A política monetária 
prudente, aliada aos esforços do Governo 
com vista à consolidação fiscal, num ambiente 
de menor crescimento anual dos preços dos 
bens alimentares e dos combustíveis líquidos, 
favoreceu a dinâmica da inflação.

Estima-se uma ligeira aceleração do PIB em 
2019, sustentada pela melhoria da procura 
interna. Não só o pagamento parcial dos 

atrasados pelo Governo aos seus fornecedores 
de bens e serviços, como também o dinamismo 
do sector produtivo, em linha com o optimismo 
do sector privado, traduzido na melhoria do 
indicador de clima económico no IV trimestre 
de 2018, tal como reportado pelo INE. 

O Metical regista uma ligeira depreciação, em 
linha com a sazonalidade do período. Depois 
de 61,43 MZN/USD no fecho de Dezembro de 
2018, a taxa de câmbio média praticada pelos 
bancos comerciais com o público situou-se em 
62,25 MZN no dia 8 de Fevereiro. No mesmo 
período, a cotação do ZAR passou de 4,25 para 
4,61 MZN.

Os riscos externos agravaram-se. Aumentam 
os receios de um refreamento do crescimento 
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de financiamento, o que pode culminar com 
a oferta de taxas de juros de creditos mais 
atractivas. 

Para 2019 o Banco Letshego, SA, ambiciosa 
manter os níveis de crescimento já alcançados, 
incrementar a sua oferta de produtos e serviços 
a saber cartões de debito e USSD através da 
Rede SIMO e a solução de micropagamento 
denominada Comércio Comunitário ou melhor 
TAP&GO solução esta que reduz a circulação 
de notas e moedas no sector digitalizando todos 
processos de pagamentos como transporte, 
recargas e pagamentos de serviços, poupanças 
rotativas. Assim e nossa meta dar continuidade 
à melhoria da qualidade de serviço ao cliente, 

nomeadamente através de meios digitais 
mais robustos e inovadores, o continuo 
robustecimento do sistema de controlo interno 
e a manutenção da performance financeira, 
sendo que para tal, continuará a investir em 
tecnologia e recursos humanos qualificados. 

É objectivo do Banco Letshego, SA, manter as 
taxas de crescimento e níveis de rentabilidade 
e solvabilidade estáveis, destacando-se como 
uma referência no mercado bancário através 
da introdução de inovação no mercado 
moçambicano de segmentos e ofertas 
direccionadas a clientes com  dificuldades de 
acesso aos serviços financeiros, com enfoque 
nas zonas rurais.

mundial, em face da continuação da tensão 
comercial entre as principais economias, com 
impacto nos fluxos de comércio externo e na 
volatilidade dos preços internacionais das 
mercadorias, com destaque para o do petróleo. 
O preço do barril do petróleo situou-se em 
USD 62,10 no fecho do dia 8 de Fevereiro de 
2019, contra USD 64,81 observado no mesmo 
período de 2018.

As condições actuais da economia moçambicana 
favorecem a projecção de uma inflação baixa 
e estável, em torno de um dígito, no curto e 
médios prazos. 

(Fonte: Banco de Moçambique, Comunicado do 
Comité da Politica Monetária – N. 16/ 2019).

Acerca de Banco Letshego, SA (BL)
A entidade foi constituída em Moçambique nos 
termos do Código Comercial sob o Decreto-Lei 
02/2005 de 27 de Dezembro de 2005, Capítulo 
VI e Lei das Instituições Financeiras 15/99 de 
1 de Novembro, alterada pela Lei 09/2004 
de 21 de Julho de 2004, e especificamente o 
regulamento de Instituições de microfinanças 
ao abrigo do Decreto 57/2004 de 10 de 
Dezembro de 2004 contudo em Setembro 
de 2016 o Banco de Moçambique autorizou 
a conversão da licença de micro Banco para 
banco Comercial. A entidade foi licenciada pelo 
Banco Central de Moçambique para operar 
como um Banco Comercial a partir de Setembro 
de 2016 e tem como accionistas, o Letshego 
Holdings Limited, a Timbila Design, Lda. e 3 
(três) Accionistas individuais como poderão 
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