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BNI.
COMUNICADO.

REALIZAÇÃO
DA CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA PARA LANÇAMENTO
DAS LINHAS DE CRÉDITO “Gov. COVID-19”
E  “BNI COVID-19”

         om vista a minimizar os impactos negativos da Pandemia do COVID-19, o Governo 
____________da República de Moçambique (GdM), através do Decreto n.º 37/2020, de 02 de Junho, 
____________alocou o montante de 1,000,00 milhões de Meticais, destinado a �nanciar uma 
____________linha de crédito para reforçar a tesouraria e/ou apoiar o investimento visando  a 
promoção da revitalização ou melhoria operacional das Micro, Pequenas e Médias Empesas 

(MPME’s) que operam no território nacional, tendo para o efeito designado o Banco Nacional de 
Investimento, SA, entidade gestora daquela Linha de Crédito e garante da sua implementação 
e�ciente e e�caz, de acordo com os objectivos de�nidos para o efeito pelo GdM.

A esta linha de crédito o Banco Nacional de Investimento atribuiu a designação “Gov- 
COVID-19”.

Por outro lado, no âmbito do mesmo espírito da mitigação dos impactos da Pandemia do 
COVID-19, o Banco Nacional de Investimento, SA, através de um empréstimo obrigacionista 
�nanciado pelo Instituto Nacional de Segurança Social, vai disponibilizar uma linha de Crédito 
designada “BNI-COVID-19”.

Neste contexto, e tendo em conta a  grande relevância daquelas medidas no contexto da crise 
que se vive actualmente , terá lugar amanhã, dia 01 de Julho de 2020, pelas 9:00 horas, na sede 
do Banco, uma conferência de imprensa de lançamento das duas linhas de crédito, durante a 
qual serão divulgados: 

  a)  os requisitos de elegibilidade e condições de acesso; 
  b)  os pontos de entrega dos pedidos de �nanciamento, ao longo de todo o País.

A conferência de imprensa será dirigida pelo Exmo. Senhor Dr. Tomás Rodrigues Matola, 
Presidente da Comissão Executiva. 

Participam em representação do Banco naquele evento para além dos membros da Comissão 
Executiva, Directores e outros Técnicos oportunamente designados. 

Maputo, 30 de Junho de 2020
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INFORMAÇÃO SOBRE AS PRINCI-
PAIS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
GERAL DO BANCO REALIZADA A 
28 DE ABRIL DE 2020

xxxxxxxxeva-se ao conhecimento de todos os 

–––––––––Colaboradores do Banco que no passado dia 

–––––––––28 de Abril de 2020, teve lugar a reunião 

ordinária da Assembleia Geral do Banco, na qual, 

foram tomadas, entre outras, as seguintes 

deliberações: 
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