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Press Release 
 

Access Bank finaliza processo de 
aquisição do BancABC. 

 

O Access Bank Mozambique finalizou a 17 de Maio de 2021, o processo de aquisição do 

BancABC Moçambique, iniciando assim uma nova fase da sua história em Moçambique.  

Nesta fase, as duas instituições – Access Bank e BancABC – continuam a desenvolver 

actividades de forma autónoma, mas já sob o alçada do Grupo Access Bank. 

 

A operação representa um grande passo para o sector da banca no mercado 

moçambicano, consolidando a estratégia alargada do Access Bank para África. O Access 

Bank Mozambique considera estar, hoje, mais próximo da visão de ser a mudança de que 

África necessita, alicerçado na visão de ser o banco africano mais respeitado do mundo.   

Posicionando-se, a partir de agora, como um dos 7 maiores bancos em Moçambique, o 

Access Bank irá desempenhar um papel de maior impacto no crescimento da economia do 

país, servindo tanto o segmento de Corporate como o segmento de Retalho com produtos 

e serviços inovadores e personalizados. Como parte de um Grupo que abrange 3 

continentes, 15 países e mais de 49 milhões de clientes, o Access Bank incorpora uma 

experiência acumulada em grandes projectos de Oil & Gas, faz gestão de risco e orienta-

se pelas melhores práticas, exercendo fortes políticas de compliance. 

 

O Access Bank iniciou actividade em Moçambique no final de 2020. Afirma-se como um 

banco universal, servindo todos os segmentos de negócio com o compromisso de 

concretizar os sonhos de todos os moçambicanos. 

 
Sobre o Grupo Access Bank - Líder no ranking dos bancos Africanos no que respeita ao número de clientes, é o maior Banco 
da Nigéria operando uma rede de mais de 600 balcões e agentes. Está presente em três continentes e 15 países e serve 49 
milhões de clientes. Emprega mais de 28 mil colaboradores nas suas operações na Nigéria, África Subsaariana e no Reino 
Unido, com escritórios de representação na China, Líbano, Índia e Emirados Árabes Unidos. Em Moçambique prossegue a 
sua estratégia de expansão, apostando em quadros nacionais, oferecendo as soluções mais inovadoras e contribuindo para 
o desenvolvimento do país. 
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