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Agenda 

§  Financial Sector Deepening Mozambique (FSDMoç)   
      

§  Objectivos Estratégicos do FSDMoç      

§  Alguns factos sobre o financiamento à habitação 

§  Algumas experiências sobre o financiamento à habitação 

§  Algumas questões chave a responder como ponto de partida 

§  Algumas ideias para aumentar o acesso e uso de produtos e 
serviços para habitação 
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O que é o FSDMoç 

Financia o crescimento econômico e a prosperidade. Co-investe com os parceiros 
no desenvolvimento no sector financeiro em Moçambique, eliminando as falhas de 
mercado com vista  a maximizar o impacto do financiamento. 

Actuando como um fundo catalítico e um impulsionador do mercado, o FSDMoç 
fornece recursos técnicos e financeiros para aumentar o acesso a financiamento 
para a economia e para as famílias, e fortalecer as funções do sector financeiro.  

Um sector financeiro dinâmico oferecendo serviços 
financeiros de qualidade, facilitando a resiliência e 
empoderamento econômico dos moçambicanos. 

Visão 

FSDMoç identifica e forma parcerias com stakeholders chave, 
oferecendo oportunidades e investimentos direcionados para 
maximizar o potencial do sector financeiro e melhorar a 
inclusão financeira. 

Missão 
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Objectivos Estratégicos 

Demonstrar a existência de business case para o desenvolvimento e 
disponibilização de produtos (e serviços) financeiros feitos de modo 
a ir ao encontro das necessidades específicas das MPME (Micro, 
Pequenas e Médias Empresas), particulares e pequenos agricultores. 

Assegurar a sucesso de modelos de negócio relativos a iniciativas de 
inclusão financeira, através de uma educação financeira adequada 
aos extractos sócio-económicos menos favorecidos e aos provedores de 
serviços financeiros.  

Promover a inovação e expansão de serviços financeiros através de 
investimentos nos intervenientes posicionados no lado da oferta, os 
provedores de serviços. 

Potenciar a produção de conhecimento e a capacidade de 
implementação dos intervenientes-chave de mercado.  

Adequar o ambiente legal à realidade local, no âmbito da implantação 
e sustentabilidade de modelos de negócio relativos a iniciativas de 
inclusão financeira. 
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Alguns factos sobre o 
financiamento à 

habitação em 
Moçambique (FinScope 

2014) ? 
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Características diferentes entre urbano e rural ... 

§  Propriedade da casa  

§  10% dos AF urbanos vivem em casa alugada (2% dos AF rurais),  

§  enquanto 50% vivem em casa própria totalmente paga (63% rural); 

 

§  Modo de aquisição   

§  autoconstrução 90% (urbana) e 96% rural,  

§  2% comprada ao APIE (0% rural) e 3% herdada (2% rural); 

Como estas estatísticas poderão evoluir? Podemos influenciar 
as tendências actuais? 

$$
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Drivers e Barreiras: Banca Convencional 

Apenas 18% referiu que poderá facilitar o acesso a crédito ... 
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Drivers e Barreiras: Poupança e Investimentos  

Apenas 11% referiu que faz poupança para construir habitação 
para morar ... 
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Poupanças como principal fonte de financiamento 
à habitação ... 
§  Método de financiamento 

§  Autoconstrução:  

§  poupanças próprias - (91% urbano e 54% rural), apenas 5% urbano 
e 3% rural contraiu empréstimo.  

§  46% usou matérias locais sem precisar de dinheiro (rural) e 9% 
urbano.  

§  Crédito - 5% urbano e 3% rural 

§  Compra:  

§  poupanças próprias - (96% urbano e 100% rural), 

§  5% usou matérias locais sem precisar de dinheiro (rural) e 3% 
urbano.  

§  Crédito - 3% urbano e 0% rural  

Como tornar estes sistemas de financiamento e construtivos mais eficazes, 
eficientes, sustentáveis e valorizando o conhecimento local? ... 

$$
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Limitado uso de crédito não só para habitação...  

§  Adultos que contraíram empréstimo para habitação: 

§  1,9% para construir ou reabilitar a casa 

§  0,5% para comprar a casa para viver nela 

§  0,3% comprar a casa ou terreno para alugar  

 §  Contraíram mais empréstimos para outros fins: 

§  3,2% emergência, não médica 

§  2,6% começar ou expandir um negócio 

§  1,5% despesas do AF 

§  1,4% despesas médicas 

 Que barreiras culturais, sociais, económicas, etc., deverão ser 
ultrapassadas para melhorar esta situação? ... 

$$
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§  Dos adultos com mais de 16 anos com poupanças apenas: 

§  4% para comprar casa para viver nela 

§  0,6% para comprar terreno 

§  0,4% para comprar casa ou terreno para alugar  

 §  Afirmaram estar a fazer poupanças para: 

§  13% aumentar os rendimentos 

§  11% pagar despesas na altura que não tiver recursos 

§  7% emergências médicas; 6% emergências não médicas 

§  3% despesas escolares 

 

Poucos adultos afirmaram estar a fazer poupanças para a 
aquisição de habitação; 

 

Necessidade de identificar os aspectos que estão por trás 
destes números... Literacia financeira? Informação sobre os 
produtos de poupança disponíveis? ... 
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§  Idade: mínima 21 anos, máxima 60 anos (homens) e 55 anos (mulheres) 

§  Documentação: 53% nenhum dos docs, 46% BI, passaporte 6%, factura 
energia 6%, factura agua 4%, título de propriedade 3%, e recibo de 
salário 1,4%. 

§  Rendimento regular: para fazer face a pagamentos mensais 

§  Affordability: Taxa juros mensal de 19%, valor do empréstimo 300.000 
MT, 25 anos, PMT 4.793 MT, 30% de affordability, o AF deveria ter um 
rendimento de 15.977 MT.  

§  Ter poupanças: requerido para cobrir o loan to value ratio 

§  Awareness: sobre as Instituições financeiras e dos produtos e serviços 
financeiros disponíveis. Muito baixo exceptuando o Banco one menos de 
metade entende o termo. Apenas um quarto do mercado potencial 
entende o termo empréstimo bancário   

 

Poucos adultos possuem os requisitos necessários para 
ter acesso a um crédito à habitação ... 
 

Um número bastante limitado de adultos consegue satisfazer estes requisitos ... 
Como torná-los mais simples e acessíveis? Deverá ser esta a aposta para 

Moçambique? Que sistemas de financiamento serão mais adequados? 
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81,7% da população 
vive com menos de $ 

60/mês 

Linha da 
pobreza   

Internacional 

$1.25 / dia  

$2 / dia  

$10 / dia  

A habitação é cara ou o poder aquisitivo é baixo ... 

Em 2015, a um custo de USD 30 000 apenas 1,7% dos AF urbanos tem 
poder aquisitivo ...(fonte: 2025 CAHF Yearbook 2015) 
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§ 81,7% da população vivia com menos de $60 por mês (linha de pobreza 
internacional), contra 14%  em Marrocos, 1,5% nas Maurícias 

§ Estratégia do Governo previa a construção de 100 000 casas até finais de 
2014 

§ A casa mais barata disponível era na Matola, a cerca de USD 24 500 em 
1014 passou para USD 30.000,00 em 2015 (CAHF Yearbook 2015) 

§ UN-Habitat estima que as famílias investem cerca de $15 000 ao longo 
do tempo nas suas habitações (UN-Habitat). 

Distribuição do rendimento ... (cont.) 
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Como assegurar o acesso à sistemas de 
financiamento apropriados de modo que a 

oferta de uma habitação condigna e 
acessível seja estimulada/incentivada o 
suficiente para atingir os segmentos da 

população de baixa renda? 

Em face deste cenário, a questão que se 
coloca é a de... 
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Algumas experiências 
sobre o financiamento à 

habitação 
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- Sistemas de financiamento convencionais 

§  Crédito hipotecário ou para construção com garantia 
real; Leasing habitacional para o topo da pirâmide ... 

- Sistemas de financiamento não convencional 

§  Crédito pessoal ou em grupo para construção (sem 
garantia real); Organizações Baseadas na Comunidade. 
Microfinanças. 

- Programas do Governo (FFH) 

- Próprias poupanças (será uma opção de financiamento?) 

 

Opções disponíveis para o financiamento à 
habitação em geral... 
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Opções disponíveis para o financiamento à habitação 
em países em vias de desenvolvimento ... 
 

Fonte: Stylized profile of housing finance instrument usage in developing countries (Porteous 2011) citado pelo UN-Habitat (HSUB – HF CN 

 

A figura acima suscita/sugere a necessidade de um melhor 
alinhamento das políticas e estratégias para o fin à habitação 
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... demonstram a importância das poupanças, das organizações 
baseadas nas comunidades e dos empréstimos em grupos para 
a melhoria do acesso a financiamento à habitação. 

§  Como alavancar o papel das poupanças para melhorar o acesso e uso 
dos produtos e serviços para habitação? 

§  Como aumentar o acesso e uso dos produtos e serviços financeiros 
para habitação para este segmento? 

§  Como melhorar a educação financeira para este segmento? 

§  Como tornar os requisitos de KYC mais acessíveis para este segmento? 

§  Que leis e regulamentos poderiam ser adequados e/ou introduzidos? 

§  Como melhorar o poder aquisitivo e a qualidade da autoconstrução da 
habitação? 

Alguns estudos em países em vias de 
desenvolvimento ... 
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Algumas experiências sobre o 
Financiamento para a Habitação 

para famílias de baixa renda 
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Tanzania 
§  Poupanças desempenharam um papel fundamental 
§  Aluguer seguido de compra com pagamentos adiantados para os proprietários das 

habitações, ajuda a financiar, reduzir os custos uma vez que mais tarde as casas estão 
construídas 

Pakistão 
§  Poupanças domésticas financiaram o desenvolvimento de  infraestruturas com o apoio 

técnico de ONGs e um Instituto de  Pesquisa e Formação.  
§  Ajudou a baixar os custos e coloca os custos da casa ao nível que as famílias podem pagar.  

1. O papel das poupanças... 

Africa do Sul 
§  Estudos de caso mostram os benefícios das poupanças. Algumas familias preferiram poupar 

em vez de contrair empréstimo 
§  Kuyasa Fund, solicitava poupança antes do empréstimo, e cerca de 65% dos membros 

apenas fazia poupanças.  

Namibia  
§  Muitas famílias no Shack Dwellers Federation da Namibia preferem  usar as poupanças e não 

o crédito para financiar a melhoria e/ou conclusão das suas habitações.  
§  Evita o risco de não serem capazes de cumprir com os reembolsos, devido à irregularidade 

dos seus rendimentos.  
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Angola 
§  Microfinanças para habitação 
§  KixiCrédito em Angola, oferece empréstimos para habitação aos clientes que tiverem 

sucesso no emprésimo aos negócios, com termos e condições específicos 
(complementaridade) 

Africa do Sul 
§  Kuyasa Fund oferece crédito para a melhoria conclusão da habitação;  ajudam as famílias 

que haviam beneficiado da intervenção do Governo através do programa de subsídio para 
habitação, que providencia terra infraestruturada, legalizada e uma casa inicial 
(complementaridade) 

2. O papel das org. baseadas na comunidade... 

America Latina 
§  Vários modelos comparáveis tem sido implementados, que prevêm complementaridade 

entre as várias iniciativas.  
§  Goveno melhora as infraestruturas e várias instituições locais oferecem crédito. e/ou 

microcrédito  

Filipinas 
§  Complementaridade entre programas do Governo e empréstimos para melhoria de 

habitação. (Programa o Governo, Development of Poor Urban Community Sector Project, 
assiste as autoridades locais na provisão de terra infraestruturada e facilita a concessão de 
crédito através das IMFs) 
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Namíbia 
§  Shack Dwellers Federation e a ONG Namibia Housing Action Group, desenvolveram um modelo 

que inclue a reforma legal, aquisição de terreno às autoridades locais, urbanização dos 
terrenos e construção das casas. 

§  Este modelo é acessível para algumas famílias de baixa renda, uma vez que a componente de 
empréstimo para a habitação não é imediata, sendo primeiro pago o terreno e os custos com 
as infraestruturas 

Malawi 
§  Para a Malawi Federation (gêmea da Namibian Federation) empréstimos em grupo foram 

usados para financiar casas iguais em 222 talhões em Lilongwe.  
§  Teve um grande impacto, a ponto de  terem sido concedidos mais 3000 talhões.  

3. Empréstimos em grupos para habitação ... 

Filipinas 
§  The Community Mortgage Programme é um exemplo do apoio do Estado a empréstimos em 

grupo. Aqui, está disponível crédito para a aquisição de terreno para pessoas sem acesso a 
terra, especialmente nos assentamentos informais.  

Tailândia 
§  Um programa de financiamento inovador do Estado (the Community Organization Development 

Institute) inplantou redes comunitárias capazes de gerir questões de desenvolvimento ao nível 
local e da cidade, assim como providenciar  crédito para a melhoria e/ou construção de novas 
habitações.  
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Algumas questões chave a 
responder como ponto de 

partida ...  
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§  Qual deverá ser o Papel do Estado / Conselhos Municipais / FFH / Administrações Distritais? 
Sector Privado e outros intervenientes no sector de habitação? 

§  Até que ponto as OBC deverão ou não ser envolvidas e de que forma? Como fortalecer o seu 
papel na provisão de habitação?   

Algumas questões chave a responder como ponto 
de partida ... 

§  Até que ponto o empréstimo em grupos poderia ou não ser aplicável? 

§  Como envolver as Instituições Financeiras, tendo em conta as taxas de juros praticadas para 
além de outros requisitos necessários?  

§  Que papel poderiam desempenhar as poupanças antes/durante ou depois de contrair o 
empréstimo? 

 
§  Como melhorar os sistemas de FH existentes? Há que inovar na definição de modelos que 

sejam mais adequados. Em que poderá consistir essa inovação? 

§  Como assegurar a sustentabilidade destas iniciativas, isto é, implementá-las de forma que 
possam por si só, garantir a sua continuidade?  
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Algumas ideias para aumentar o 
acesso e uso de produtos e 
serviços para habitação ... 

envolvimento vários actores 
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Algumas ideias para aumentar o acesso e uso de 
produtos e serviços para habitação habitação ...  
§  Eliminar as barreiras sociais, culturais e económicas que afectam  a 

inclusão financeira 

§  Investir na educação, em geral e educação financeira, em particular, 
bem como aumentar a participação das mulheres nos processos de 
tomada de decisão sobre a habitação; 

§  Apostar em sistemas de financiamento com produtos e serviços 
financeiros para a habitação que satisfazem as reais necessidades deste 
segmento; 

§  Estabelecer formas inovadoras de prestação de serviços financeiros que 
sirvam as necessidades deste segmento;  

§  Testar novos modelos de parcerias público-privadas para financiamento 
com enfoque em rendas mais acessíveis 

§  Pesquisa e maior disseminação de informação sobre a procura e oferta no 
mercado de habitação, isto é, Stock habitacional e tendências; Preços e 
custos de construção incluindo projecções; Processos construção, e  
informação sobre compra-venda e outras sobre mercado secundário  
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Algumas ideias para aumentar o acesso e uso de 
produtos e serviços para habitação habitação ...cont 

§  Pesquisa e maior disseminação de informação sobre a carteira de 
produtos; (ii) Perfis de clientes; (iii) Desempenho e (iv) Custos de 
financiamento 

§  Fortalecimento do quadro legal à luz dos sistemas de financiamento mais 
adequados com enfoque no mercado de terras e habitação (regularização 
e  Estratégia de assentamentos informais que inclui ordenamento 
territorial e habitação adequada) 

§  Análise do quadro legal específicos para os sistemas de financiamento à 
habitação, inluindo o teste de novas figuras (exemplo: cooperativas de 
habitação ? Associações de habitação? Xitiques para habitação?) 

§  Primazia ao financiamento para à construção nos seus diversos 
momentos, através do envolviemento do sector privado (PMEs de 
construção) com eventuais garantias para créditos de construção  

§  Concepção de produtos de poupança para financiamento à construção da 
habitação, tendo em conta os diferentes estágios e o carácter evolutivo 
da habitação    
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Algumas ideias para aumentar o acesso e uso de 
produtos e serviços para habitação habitação ... cont  

§  Criar condições de financiamento a longo prazo para as IFs;  

§  Apoio ao desenvolvimento de fundos de pensões e previdência social, e 
ao desenvolvimento mercado secundário;  

§  Discutir a necessidade de subsidiar a habitação, através de investimentos 
em urbanização básica e infra-estruturas, de forma a tornar a habitação 
um activo atractivo para investir, tanto para as famílias como para 
privados;  

§  Conceber programas com incentivos para regularização/construção com 
qualidade incluindo a componente de acesso à financiamento 

§  Programas do Governo - Subsídios ao financiamento à habitação para as 
famílias de baixa renda (ligados à poupança, subsídio aos custos de 
financiamento). Necessidade de avaliar a sua eficácia 

§  Avaliar a possibilidade de se introduzirem incentivos fiscais que 
concorram para a redução ainda maior dos custos de construção e das 
condições de financiamento 
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Investindo em Soluções Inovadoras 
para a Inclusão Financeira 

www.fsdmoc.co.mz  

Muito Obrigado! 

 

Benedito Murambire, Jr. 

Investment Manager | Gestor de Investimentos 
benedito_murambire@fsdmoc.com 


