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A combinação do legado global e do espírito inovador do Barclays, com o conhecimento
especializado do mercado financeiro africano, faz do Barclays Moçambique um banco único
em matéria de oferecer as melhores soluções para os seus Clientes. Somos conduzidos pela
nossa Missão, que é ajudar as pessoas a atingirem os seus objectivos, de forma correcta.

Pretendemos servir os nossos Clientes cada
vez melhor e continuar a desenvolver e investir no nosso recurso mais valioso – as nossas
pessoas. O Banco irá manter igualmente o
cumprimento dos seus compromissos financeiros, procurando responder positivamente
ao quadro regulador envolvente; contribuir
para o desenvolvimento global da economia
Moçambicana e da comunidade como um
todo, responder às necessidades actuais e
antecipar as futuras exigências dos nossos
Clientes incorporando tecnologia em todas
as nossas ofertas de produto.

VANTAGENS COMPETITIVAS
O Barclays Bank Moçambique é um dos
maiores bancos no país, com uma presença
significante em cada uma das 11 províncias,
possuindo até ao momento uma rede de 43
agências, 107 ATM’s e várias POS, cobrindo
os principais centros de negócios à escala
nacional. Actualmente o Barclays oferece ao
mercado, para além de produtos e serviços
adequados às suas necessidades, uma grande
experiência e conhecimento com padrões
internacionais na área financeira, associado ao
facto de fazer parte de um dos maiores grupos
a nível internacionais e ao conhecimento
resultante dessa presença em África e no
Mundo, além dos serviços únicos, que apenas
o Barclays oferece aos seus Clientes.

FACTOS QUE DESCONHECE
A Responsabilidade Social é uma componente indissociável da actividade
corrente do Barclays, na qual está sempre presente a preocupação com o
desenvolvimento económico e social das Comunidades em que estamos
inseridos. Neste âmbito, em 2015 o Barclays Bank Moçambique levou a cabo
algumas iniciativas que modificaram a vida de milhares de Jovens. São apoiados
vários projectos com parceiros de relevo, nomeadamente:
• Programa de Literacia Financeira (NYA Project);
• Programa Empresarial para a Juventude Africana - Technoserve;
• Marque a Diferença por 1 Dia (Make a Diference Day- MAD);
• Projecto Dia Mundial da Poupança - Banco de Moçambique.

1977
É criado o BPD - Banco Popular de
Desenvolvimento, um Banco estatal
que visava promover o desenvolvimento
socioeconómico, e apoiar no investimento
de projectos nacionais em vários sectores.

1998
O BPD é privatizado, sendo adquirido
por dois consórcios, um Malaio e outro
Moçambicano, levando à mudança
da marca para Banco Austral.

VALORES DA MARCA
O Barclays tem uma história de mais de 325
anos de experiência bancária no Reino Unido,
cerca de 100 anos em África e quase 40 em
Moçambique, ajudando pessoas e mercados
locais a prosperarem pelo mundo fora. Tratase de uma instituição global, presente em
mais de 50 países do mundo inteiro, com
presença relevante em 13 países africanos,
incluindo Moçambique. A Visão do Banco
é ser o parceiro de serviços e produtos
financeiros preferencial de todos os nossos
Clientes, Colaboradores, e público em geral,
acrescentando valor à Sociedade em tudo
que fazemos. Eis os nossos Valores:
Respeito: Respeitamos e valorizamos as
pessoas com quem trabalhamos e o contributo que elas dão.
Integridade: Agimos de forma justa, ética e
aberta em tudo o que fazemos.
Serviço: Colocamos os nossos Clientes no
centro de tudo o que fazemos.
Excelência: Utilizamos a nossa energia,
competências e recursos para produzir os
melhores resultados sustentáveis.
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Responsabilidade: Estamos empenhados em
deixar um legado positivo.

MERCADO
O Barclays Bank Moçambique é hoje um
Banco com uma estrutura mais adequada ao
seu negócio e colaboradores cada vez mais
bem preparados paras as exigências deste
mercado. Os resultados anuais do nosso
exercício são o testemunho do empenho
e capacidade de todos os Colaboradores e
Parceiros do Banco ao longo dos últimos
anos, culminando em 2015 com um resultado bastante positivo. Além de consolidar a
sua base de Banca Corporativa e de Investimentos, o Barclays continuará a procurar aumentar a sua relevância como parceiro estratégico no mercado da Banca de Negócios e
Retalho. As perspectivas para Moçambique
a longo prazo permanecem favoráveis. Independentemente das persistentes tensões
políticas e do crescente risco no sector dos
recursos, o país, foi mais uma vez, um dos
que registou um crescimento mais rápido na
África Subsaariana em 2015.

COMUNICAÇÃO
Em 2014 o Barclays iniciou a divulgação de
uma nova campanha de comunicação que
passou a ser a identidade do Banco a nível

internacional – a Campanha “Prosperar”.
Esta nova abordagem centra-se na perspectiva de ajudarmos os nossos Clientes a terem uma vida melhor, uma que conte uma
história com substância. E foi nessa direcção que o Barclays se comprometeu a trabalhar, fornecendo os produtos, serviços e
conselhos necessários para aproveitar a vida
ao máximo. A campanha apela à essência
do Barclays, não só como um parceiro, mas
acima de tudo, como um caminho que ajude
o Cliente a prosperar, enquanto crescemos
como banco.

PRODUTOS E
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Actualmente, o Barclays Bank Moçambique emprega cerca de 820 trabalhadores e
presta serviços a cerca de 270.000 Clientes
por todo o país, através de uma rede de 107
ATMs, 43 balcões, assim como terminais
de pagamento automático (POS), distribuídas por todo o país. Nos seus diferentes
segmentos, o Barclays opera com particular
foco nas seguintes áreas: Banca Corporativa e de Investimentos; Banca de Negócios e
Retalho. Estamos comprometidos em gerar
um impacto positivo na sociedade ao mesmo tempo que geramos valor para os nossos accionistas.

2000
O Banco Austral é adquirido pelo gigante
Sul-Africano ABSA, continuando a operar
como Banco Austral enquanto marca.

2005
O Barclays PLC de Inglaterra adquire uma
posição de accionista maioritário no ABSA,
na África do Sul, passando a ter reforço
da sua presença em vários países
no continente.

2007
O Banco conclui em Moçambique, a sua
transição de marca para Barclays, marca
altamente reputada e a maior marca
financeira global a operar no país.

2014
O Barclays Bank Moçambique lança o seu
novo posicionamento de marca ligado à
Prosperidade e adapta uma nova estratégia
de negócio, mais focada no ecossistema
da Banca Corporativa e de Investimento.
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