Em Moçambique: Standard Bank vai ajudar clientes chineses a investir e realizar negócios
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Com vista a promover laços empresariais entre Moçambique e a China, o Standard Bank vai
organizar, próxima terça-feira, dia 19 de Fevereiro, em Maputo, um workshop, através do qual
se pretende demonstrar o relacionamento especial que o banco mantém com a comunidade
chinesa no País.

No evento, enquadrado nas celebrações do novo ano chinês – ano do porco -, que decorrem
desde o dia 5 de Fevereiro, o Standard Bank vai apresentar soluções financeiras de que
dispõe, visando ajudar aos clientes chineses na realização dos seus investimentos e negócios.

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) detém 20 por cento do Grupo Standard Bank,
uma parceria que torna o investimento chinês em Moçambique mais cómodo e fácil, dada a
experiência de ambas as instituições.

Através desta parceria estratégica, o Standard Bank tem explorado oportunidades com vista a
expandir a cooperação para novas áreas de negócio e ajudar a comunidade empresarial
chinesa em Moçambique não somente para efeitos de socialização, como também para
efectuar transacções e negócios de forma mais contínua.

Na banca de retalho, o Standard Bank tem trabalhado por forma a trazer novas soluções para
facilitar as remessas pessoais entre Moçambique e a China, o que vai permitir a realização de
pagamentos internacionais online directos entre as pessoas e entre as empresas, num
processo gerido por equipes de especialistas dedicados, melhorando, desta forma, a
conveniência e reduzindo os custos para os clientes.

É neste contexto que o Standard Bank se tornou no primeiro banco comercial a efectuar a
conversão de Meticais para Yuan (moeda chinesa), nos seus balcões de atendimento, em todo
o País, o que tornou possível o pagamento de facturas de importação directa em moeda
chinesa.

Trata-se de inovações que concorrem para alavancar o investimento daquele país asiático em
Moçambique, através do financiamento ou oferta de serviços bancários, que tornam as
operações mais fáceis e seguras. Uma das vantagens oferecidas pelo Standard Bank é o facto
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de ter, na sua vasta equipa, especialistas em diversas áreas, tais como petróleo e gás,
agricultura, infraestruturas, entre outras, que podem dar suporte aos investidores chineses.

AUMENTO DAS TROCAS COMERCIAIS

Importa realçar que as trocas comerciais entre os dois países registaram um aumento
significativo em Janeiro de 2017, atingindo os 168 milhões de dólares norte-americanos, valor
que representa um crescimento de 2,24% em comparação com o que se verificou em igual
período em 2016.

Com efeito, as empresas chinesas venderam produtos no valor de 120 milhões de dólares,
mais 2,16% face a 2016, e compraram bens no montante de 47 milhões de dólares.

Entre os produtos exportados de Moçambique para a China o destaque vai para a madeira,
sendo que os bens de importação incluem electrodomésticos e equipamentos para a
construção e a indústria.
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