CARLOS NHAMAHANGO NOMEADO NOVO ADMINISTRADOR DELEGADO
DO BANCO LETSHEGO




Carlos Nhamahango, anterior Director Financeiro do Banco Letshego, nomeado
Administrador Delegado
Com mais de 17 anos de experiência no sector financeiro e em finanças inclusivas, Carlos
é a aposta certa para liderar a estratégia de crescimento do Letshego daqui em diante
O Letshego Moçambique lançou e estabeleceu boas práticas a nível regional, com o
premiado modelo de agente bancário entitulado ‘LetsGo Blue Box’, implementado também
por outras subsidiárias do Grupo Letshego.

Maputo, Moçambique – 25 de Julho 2018: Carlos Nhamahango, o anterior Director Financeiro do
Banco Letshego, foi nomeado Administrador Delegado do Banco Letshego, com efeitos desde 01 de Abril
de 2018, sucedendo Chipiliro Katundu. Carlos é orgulhosamente moçambicano e traz consigo mais de
17 anos de experiência em serviços financeiros em diversas áreas, tais como, finanças, operações e
desenvolvimento de negócios.
Carlos juntou-se ao Letshego como Director Financeiro há 7 anos, e tem desempenhado um papel
fundamental na estratégia de crescimento em finanças inclusivas do Letshego. De entre várias
intervenções, Carlos foi uma peça chave na garantia do financiamento avaliado em mais de 1,5 milhões
USD da Fundação MasterCard e FSDMoç (Financial Sector Deepning Moçambique), para o modelo de
agente bancário, ‘LetsGo Blue Box’. Mais recentemente, Carlos liderou a estratégia do Letshego para a
automação da dedução na fonte dos créditos aos funcionários públicos, melhorando a experiência do
cliente e facilitando o acesso às soluções financeiras do Letshego.
Antes de se juntar ao Banco Letshego, Carlos passou 10 anos no Banco ProCredit, onde desempenhou
várias funções séniores, incluindo a de Director Financeiro, Director de Negócios e Banca Privada e
Gestão de Risco.
Chris Low, o Director Geral do Grupo Letshego acrescentou, “Damos as boas-vindas ao Carlos
Nhamahango no seu novo papel como Director Executivo do Banco Letshego. Estamos ansiosos em
apoiar o Carlos na contínua consolidação da nossa bem sucedida estratégia de crescimento inclusivo.
Permanecemos comprometidos em investir e fazer crescer o nosso negócio em Moçambique, apoiando
o desenvolvimento sustentável e a longo prazo, através do fornecimento de acesso a soluções financeiras
simples e adequadas às comunidades financeiramente desprivilegiadas.”
O Banco Letshego é um dos 6 bancos com poupanças no Grupo Letshego e em termos de tamanho de
activos e lucratividade segue as operações do Botsuana e da Namíbia. Com o investimento contínuo do
Grupo para inovação digital e uma experiência de mais de 20 anos no apoio às comunidades por toda a
África, o Letshego encontra-se bem posicionado para apoiar a agenda do Governo moçambicano na
inclusão financeira.
Desde a sua abertura em 2011, o Banco Letshego tem registado um forte crescimento em termos de
desempenho financeiro e número de clientes. Em 2016 o Banco Letshego adquiriu a licença de banco
comercial, estabelecendo deste modo uma plataforma para a diversificação das suas soluções de
poupanças e financiamento. As operações do Letshego em Moçambique compreendem 13 agências, 12
escritórios satélite e mais de 120 agentes de vendas – indivíduos que estabecem parceria com o Letshego
para a expansão das soluções financeiras para as comunidades rurais.
O Letshego Holdings Limited (“Letshego”) detém 98% do Banco Letshego. O Grupo Letshego está
sediado no Botsuana e listado na Bolsa de Valores do Botsuana.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES
Contacto em
Moçambique:

Contacto do
Grupo:

Schneider Ebrahim
Gestora de Marketing e
Comunicações, Experiência do
Cliente Banco Letshego
Lauren Callie
Directora de Assuntos
Corporativos do Grupo
Letshego Holdings Ltd

Email: schneidere@letshego.com

Email: LaurenC@letshego.com
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