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Team Building – Uma abordagem moderna
para construir um forte Capital Humano

Por  Carla Cumbi*

O capital humano desempenha um papel importante no aumento da eficiência das organizações
que procuram um posicionamento sólido no mercado. As organizações com forte capital humano
têm uma maior retenção de colaboradores e uma cultura de confiança.
 
Grandes resultados provêm de experiências impactantes dos colaboradores, trabalho significativo
e um círculo de confiança entre as equipas e o líderes. Criar uma equipa forte vai além de
contratar colaboradores competentes, mas sim assegura que o próximo passo seja concentrar-se
em como uni-los e transformá-los numa equipa produtiva e de sucesso.
 
O Team Building é uma estratégia eficaz para as organizações promoverem o alinhamento de
todos aos objectivos definidos, bem como cultivar uma cultura forte, onde os colaboradores
desenvolvem maior comprometimento e espírito de equipa.
 
Composta por diferentes actividades que são executadas fora do ambiente organizacional, o
team building é uma acção que leva as diferentes equipas a reflectir sobre o impacto das suas
acções no dia-a-dia e como podem melhorar o seu trabalho como equipa e deste modo, alcançar
resultados significativos.
 
Na medida que as organizações buscam adaptar-se ao "novo normal", o Team Building mostra-
se uma iniciativa que os líderes e suas equipas devem explorar!!
 
Como líder, já agendou para este ano, um team building de alinhamento estratégico com a sua
equipa?

*Senior People Solutions Consultant

Mercados Financeiros e Literacia
Por Banco BiG Mozambique*

O Comité de Política Monetária do Banco de Moçambique reunido a 30 de Setembro, decidiu
aumentar em +200bps, de 15,25% para 17,25%, a taxa de política monetária (MIMO) e as
demais taxas directoras. A medida visa assegurar o retorno da inflação para um dígito, no médio
prazo, num contexto em que se perspectiva a manutenção da volatilidade dos preços dos
produtos energéticos e alimentares a nível internacional, em face do prolongamento do conflito
entre a Rússia e a Ucrânia, com potencial para desencadear uma espiral de aumento
sustentado de preços a nível doméstico. A próxima reunião Ordinária está marcada para 30 de
Novembro.

MERCADO DE CAPITAIS - PRIMÁRIO

Nos leilões de Obrigações do Tesouro ocorridos em Setembro, o Tesouro emitiu a OT 2022 S8
com maturidade de 3 anos a taxa fixa de 17,625% no primeiro leilão e a OT 2022 S9 com
maturidade de 3 anos a taxa fixa de 17,75%, no segundo leilão. No primeiro leilão registou-se
um rácio de procura/oferta de 176,25%, e a taxa média da emissão foi de 18,94%, e no segundo
leilão o rácio de procura/oferta foi de 186,42% e a taxa média foi de 19,24% tendo o Tesouro
conseguido arrecadar MZN 10,5 mil milhões na soma dos dois leilões.

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA

1 - Dados referentes ao CPMO de 21 de Julho de 2022.

Fonte: Banco de Moçambique, Associação Moçambicana de Bancos (AMB)

BVM – Obrigações

No mercado secundário de dívida, no mês de Setembro foram transacionados cerca de MZN
2.345 milhões em Obrigações do Tesouro (um montante 35,0% superior ao período homólogo).
Nos 9 meses corridos do ano, foram transacionados mais de MZN 13,7 mil milhões em
Obrigações do Tesouro no mercado secundário.

O quadro acima, apresenta as acções com maior volume de transações nos últimos seis (6) meses.

MERCADO DE CAPITAIS – SECUNDÁRIO

BVM – Acções

No mercado accionista moçambicano, o mês de Setembro foi um mês positivo para as acções
CDM que fecharam a MZN / acção 65,00 (+30,0%) com um volume de MZN 709 mil. Para as
restantes acções mais transacionadas os preços desvalorizaram de forma significativa, para a
HCB (-39,8%), EMOSE (-25,0%) e CMH (-12,2%), a fecharem com volumes de MZN 919 mil,
MZN 25 mil, e MZN 2,8 milhões, respectivamente.

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A

Volume Transacionado Cumulativamente no Mercado Secundário

O mercado secundário continua a apresentar um crescimento significativo face aos anos
anteriores, tendo cumulativamente transacionado até final de Setembro, um volume de cerca de
MZN 13.801 milhões, +88,9% superior ao volume transacionado no período homólogo. Este
valor registado é ainda 14,5% superior ao montante total transacionado em 2021.

*Banco de Investimento

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A

Eventos futuros

Carlyle Partners Pension Fund Training foi concebido para Trustees, RH e outros profissionais
que possam já estar a trabalhar com fundos de pensões nas suas empresas ou que estejam a
procura de implementar um.
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Fidelidade Ímpar Recebe Clientes da
Seguradora “Tranquilidade

Moçambique”
Fonte: Diário Económico*

A Fidelidade Ímpar adquiriu recentemente a carteira de apólices Vida e Não Vida da
seguradora “Tranquilidade Moçambique”, assegurando-se a continuidade do risco no período
do seguro em curso, sem qualquer alteração das condições acordadas.
 
Face a este acontecimento, o PCE da Fidelidade Ímpar, Carlos Leitão declarou: “Queremos
acolher calorosamente estes novos clientes da Fidelidade Ímpar, que terão à sua disposição
uma equipa dedicada e experiente, bem como uma alargada rede de parceiros a nível nacional
e internacional”, referiu o PCE.
 
Carlos Leitão disse ainda que “os novos clientes poderão contar com uma equipa de qualidade
e com uma abrangência nacional. Temos ao dispor serviços e seguros de qualidade que,
estamos certos, também estes novos clientes irão valorizar. Para a Fidelidade Ímpar, esta
aquisição reforça o nosso compromisso com Moçambique e a nossa estratégia de
crescimento”.

*Portal de informação Económica, Financeira e de Negócios
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