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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

A elaboração do presente Prospecto pretende disponibilizar aos investidores um conjunto de 

informação, de forma a assegurar os necessários níveis de transparência e clareza na 

divulgação das características da operação, e deve ser lido em conjugação com todos os 

elementos de informação que no mesmo sejam incorporados através de remissão para outros 

documentos, os quais, para todos os efeitos, se consideram como fazendo parte integrante.  

A admissão à cotação apenas significa que o pedido de admissão está em conformidade com  a 

legislação aplicável, e não envolve por parte da Bolsa de Valores de Moçambique, nem do 

Operador de Bolsa que patrocina o pedido de admissão, qualquer garantia ou responsabilidade 

quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade da informação prestada pela 

entidade Emitente, nem quanto à situação económica e financeira desta última, à viabilidade 

desta ou à qualidade dos valores mobiliários em causa.  

A sociedade ARCO INVESTIMENTOS S.A. é a única entidade exclusivamente responsável pela 

admissão à cotação das Acções na Bolsa de Valores de Moçambique. 
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ABREVIATURAS  

  

AG    Assembleia Geral  

BM    Banco de Moçambique  

BVM    Bolsa de Valores de Moçambique  

CA    Conselho de Administração  

ARCO  Arco Investimentos, SA  

CF    Conselho Fiscal  

OPV     Oferta Pública de Venda  

SA    Sociedade Anónima  
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DEFINIÇÕES  
  
Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 
presente prospecto, os significados aqui referidos:  
  
Acções    
Acções ordinárias da Arco Investimentos SA, com o valor nominal de cem meticais por cada 
acção.    
 
Accionistas   
Pessoas jurídicas e singulares proprietárias de acções representativas do capital social da 
entidade Emitente.  
 
Anúncio de Lançamento   
Documento oficial que garante a prestação aos investidores de toda a informação necessária 
para uma tomada de decisão de investimento esclarecida e fundamentada.  
 
Conta de Registo da Titularidade de valores mobiliários escriturais   
Conta que é aberta a pedido dos interessados em instituição autorizada com o fim de 
materializar a titularidade dos valores mobiliários escriturais mediante a respectiva inscrição. 
Prevista no artigo 14.º do Decreto-Lei n. 4/2009, de 24 de Julho.   
 
Código Comercial    
Código em vigor na República de Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 
de Dezembro.   
  
Emitente   
A Arco Investimentos SA, entidade que emite as Acções objecto da admissão à cotação - 
Mesmo que Sociedade Visada.  
  
Estatutos    
Contrato social de formação de sociedade comercial, que regula a sua estrutura e 
funcionamento.   
  
Investidor    
Pessoa nacional, singular ou colectiva.  
  
Intermediário Financeiro   
Pessoa jurídica legalmente habilitada a exercer nos mercados de valores mobiliários, a título 
profissional, a actividade de intermediação financeira.  
  
Mercado de Valores Mobiliários   
Conjunto dos mercados organizados ou controlados pelas autoridades competentes e onde 
esses valores se transaccionam.  
  
Oferente   
Entidade que vende as Acções que detém no capital social da entidade Emitente.   
  
Oferta Pública de Venda   
Proposta de negócio de alienação de Acções que a entidade Oferente faz ao mesmo tempo à 
generalidade dos investidores nacionais.   
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Pessoas Jurídicas Moçambicanas   
Pessoa singular, sociedade comercial ou outras pessoas colectivas, todas nacionais.   
 
Código do Mercado de Valores Mobiliários   
Aprovado pelo Decreto n.º 4/2009, de 24 de Julho, que rege a organização, funcionamento e 
as operações dos mercados de valores mobiliários.  
  
Sociedade Visada   
Entidade que vende as Acções que são objecto da admissão à cotação. Mesmo que Emitente.  
  
Valores Mobiliários   
As acções, obrigações, e quaisquer outros valores, seja qual for a sua natureza ou forma de 
representação, ainda que meramente escritural, legalmente emitidos por quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, em conjuntos homogéneos que confiram aos seus titulares direitos 
idênticos, e que sejam legalmente susceptíveis de negociação num mercado organizado.  
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES  
 
  
Denominação Social da Emitente  
A Emitente denomina-se juridicamente por ARCO INVESTIMENTOS, S.A. 
 
NUIT  
NUIT: 400 316 090  
  
Menções legalmente obrigatórias nas publicações de Emitente  
Arco Investimentos S.A.  
Capital Social: MT 30.000.000,00  
Sede: Rua das Maçanicas, 119, Bairro Triunfo, Cidade de Maputo  
Matrícula na Conservatória do Registo Entidades Legais – nº 100238381  
  
Natureza do Prospecto  
Prospecto de admissão à cotação na BVM da totalidade de acções da Série B da sociedade 
ARCO INVESTIMENTOS, S.A. 
  
Descrição de representação e valor nominal de valores a admitir em bolsa  
Os valores mobiliários a admitir à cotação são 240.330 (duzentos quarenta mil trezentas e 
trinta) acções ordinárias, nominativas e escriturais com o valor nominal de MT 100,00 (cem 
Meticais), que constituem a totalidade das acções da Série B da sociedade, e representativas 
de 80,11% do seu capital social. 
  
Data de Elaboração do Prospecto  
Dezembro de 2018  
  
Operador de Bolsa que patrocina o pedido de admissão à cotação 
BANCO MAIS – Banco Moçambicano de Apoio aos Investimento, SA 
Avenida Julius Nyerere, nº2385, Maputo  
Capital social: MZN 1.250.000.000,00 
Registo de Entidades Legais: 100053209 
NUIT: 500001070 
 
 
Logotipo da Entidade Emitente 
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CAPÍTULO I 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO E PELA AUDITORIA DE 

CONTAS 

  

1.1. Nome e funções das pessoas singulares ou denominação e sede das pessoas colectivas 

que assumem a responsabilidade pelo conteúdo da informação contida no prospecto 

 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Código do 

Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2009, de 24 de Junho, 

no Regulamento nº 1/GPCDBVM/2010, de 22 de Setembro e na demais legislação 

aplicável, sendo a Emitente e o Conselho de Administração, abaixo indicado, 

responsáveis pela sua veracidade, actualidade, clareza e objectividade da informação 

apresentada até a data da sua entrega aos destinatários, que declaram que as 

informações constantes do presente Prospecto, são conformes os factos e não contêm 

omissões susceptíveis de afectar o seu alcance.  

  

As responsabilidades pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das 

informações nele contidas, à data da sua publicação são da sociedade ARCO 

INVESTIMENTOS S.A., enquanto entidade Emitente e do seu Conselho de Administração: 

 

 

Presidente     Cardoso Muendane 

Administrador    César Guitunga 

Administrador    Vitor Timóteo 

Administrador    Aida Munhequete 

Administrador    Evaristo Madime 

Administrador    António Dengo Muhau 

Administrador    Carlos A. Rosário Júnior 

 

 

1.2.   Identificação do auditor independente 

 Nexia BKSC 
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CAPÍTULO II 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS ACÇÕES QUE SÃO OBJECTO DO 

PEDIDO DE ADMISSÃO 

  

2.1.   Finalidade da admissão.  

 

 A finalidade do Prospecto é a admissão à cotação no mercado de cotações oficiais da 

BVM, sendo referente a 240.330 (duzentos quarenta mil trezentos e trinta) acções com 

o valor nominal de 100,00 MT (cem Meticais) representativas da totalidade das acções 

da Série B da ARCO, e representativas de 80,11% do seu capital social, e já difundidas 

pelos accionistas. 

  

2.2.   Deliberações, Autorizações e Aprovações da Admissão à Cotação 

 

 A presente admissão à cotação, foi objecto de aprovação em Assembleia Geral de 

accionistas da ARCO, que teve lugar no dia 17 de Novembro de 2017, em conformidade 

com o número 1 do artigo 67 (Pedidos de Admissão à Cotação) do Código do Mercado 

de Valores Mobiliários. 

  

2.3.   Montante global e natureza dos valores mobiliários a admitir, sua categoria e modo de 

representação.  

  

 O montante global dos valores mobiliários a admitir é de 24.033.000,00 MT (vinte 

quatro milhões trinta e três mil Meticais), e representativo de 80,11% do capital social 

da ARCO, correspondente a 240.330 (duzentos quarenta mil trezentos e trinta) acções 

ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de 100,00 MT (cem Meticais) 

representativas da totalidade das acções da Série B da sociedade. 

  

2.4.   Descrição dos direitos inerentes às acções. 

 
I) Participação Na Assembleia Geral  

  
1.  A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas e pelos membros da Mesa da 

Assembleia Geral, e as suas deliberações são vinculativas para todos os 
accionistas, ainda que ausentes ou dissidentes, e para os restantes órgãos sociais, 
quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos. 
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2.  Para que os accionistas da Série B da ARCO tenham direito a voto na reunião da 
Assembleia Geral deverão ser titular de, pelo menos, cem acções. 

 
3.  Os accionistas, pessoas singulares ou colectivas, podem apenas fazer-se 

representar nas reuniões da Assembleia-geral por mandatário que seja advogado, 
accionista ou administrador da sociedade, que, para o efeito, designarem, 
mediante procuração outorgada por escrito ou por simples carta dirigida ao 
Presidente da Mesa da Assembleia-geral, até às dezassete horas do último dia útil 
anterior ao da assembleia. 

 
4.  A Assembleia Geral só se pode constituir e deliberar validamente em primeira 

convocação, quando estejam presentes ou representados accionistas que 
representem, pelo menos, 60% do capital social, salvo os casos em que a lei ou os 
estatutos exijam um quórum superior. Em segunda convocação, a Assembleia 
Geral pode constituir-se e deliberar validamente, seja qual for o número de 
accionistas presentes e a percentagem do capital social por eles representada, 
excepto naqueles casos em que a lei exija um quórum constitutivo para as 
assembleias reunidas em segunda convocação. 

 
5.  As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos 

votos expressos, salvo outro entendimento presente nos Estatutos ou quando a 
lei ou os estatutos exijam maioria qualificada.  

 
6.  Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da Assembleia Geral.   
  
7. A Assembleia Geral ordinária realizar-se-á uma vez em cada ano e deverá ter lugar 

nos três primeiros meses de cada ano, e, extraordinariamente, sempre que seja 
convocada, com observância dos requisitos estatutários e legais.  

  
 

II)  Participação Nos Lucros  
 

1. O balanço, a demonstração de resultados e demais contas do exercício fecham-se 
com referência a trinta e um de Dezembro de cada ano e são submetidos à 
apreciação da Assembleia-geral nos três primeiros meses do ano seguinte a que 
dizem respeito.  

 
2. Os lucros que resultarem do balanço terão a seguinte aplicação:  

  
a) Vinte por cento serão destinados à constituição ou reintegração da reserva 

legal, até que esta represente, pelo menos, a quinta parte do montante do 
capital social; 

b) Uma parte será afecta à constituição de uma reserva especial destinada a 
reforçar a situação líquida da sociedade ou a cobrir prejuízos que a conta de 
lucros e perdas não possa suportar, bem como a formação e reforço de 
outras reservas que forem julgadas convenientes à prossecução dos fins 
sociais;  

c) O restante terá a aplicação que for deliberada em Assembleia-geral, 
devendo, porém, tal assembleia respeitar os privilégios atribuído às acções 
preferenciais, conforme o disposto nos Estatutos.   
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III)  Direito À Informação  

  
 Os artigos 119º § 3º, 189º § 2º e 3º, 193º, 194º e 195º, do Código Comercial 

estabelecem um conjunto de direitos de acesso à informação dos accionistas 
sobre os negócios da Sociedade e sua situação financeira. Os tais artigos 
consistem nos seguintes direitos:  

  
a) Num direito às Assembleias Gerais e de consulta do Relatório e Contas da 

empresa.  

b) Num direito de consulta, na sede da sociedade, de documentos com 

informações preparatórias das Assembleias Gerais.  

c) Num direito a requerem ao tribunal a realização de um inquérito judicial no 

caso de recusa do direito à informação.  

  
 
2.5.   Direito Ao Pagamento De Dividendos. 

O exercício social coincide com o ano civil e serão submetidos à apreciação e 
deliberação da Assembleia Geral. Os lucros apurados em cada exercício da sociedade 
terão, depois de tributados a seguinte aplicação:  
 

a) Vinte por cento serão destinados à constituição ou reintegração da reserva 
legal, até que esta represente, pelo menos, a quinta parte do montante do 
capital social;  

b) O remanescente será aplicado conforme deliberações da Assembleia Geral.  
  

 A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposições da lei aplicável que 

estejam sucessivamente em vigor e, no que estas forem omissas, pelo que for 

deliberado em Assembleia-geral  

 

2.6.   Regime De Transmissão Das Acções 

 As acções da Série B são livremente transmissíveis em mercado bolsista, e enquanto não 

estiverem cotadas na Bolsa de Valores, estão sujeitas às mesmas condições de 

transmissão das acções da Série A 

 No caso de existirem acções em co-propriedade, os co-proprietários serão 

representados por um só deles no exercício dos direitos sociais e patrimoniais. 

 

2.7.   Direitos De Preferência. 

 As acções da Série B da ARCO não estão a sujeitas a direitos de preferência, uma vez que 

estejam cotadas na Bolsa de Valores. 
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2.8.   Regime Fiscal Aplicável.  

  Os dividendos, lucros ou quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação 
de capitais estão sujeitos ao Imposto sobre rendimentos à taxa liberatória de 20%. Os 
títulos cotados na BVM ficam sujeitos à uma taxa liberatória de 10% nos termos da 
alínea b) do nº3 do artigo 57º do Código do IRPS e do nº3 do artigo 62º do Código do 
IRPC. A mesma taxa será aplicada sobre as mais-valias ou ganhos obtidos por alienação 
onerosa de partes sociais, incluindo a sua amortização.  

  
 Este imposto é devido independentemente da nacionalidade do contribuinte e do facto 

de este ser ou não residente, desde que diga respeito a rendimentos de aplicação de 
capitais produzidos no território nacional.  

 

2.9.   Data em que se prevê a admissão à cotação.  

 A admissão ao Mercado de Cotações Oficiais da BVM acontecerá assim que for aprovado 

o presente prospecto e respectivo processo de submissão, prevendo-se que ocorra em 

2017. 

 

2.10.   Indicação sobre a admissão à cotação de outros valores mobiliários emitidos pela 

entidade emitente.  

 A Arco Investimentos SA não tem outros valores mobiliários admitidos na Bolsa de 

Valores de Moçambique.  

  

2.11.   Indicação, relativamente ao último exercício e ao exercício em curso, de ofertas 

públicas de transacção.  

  A Arco Investimentos SA, relativamente ao último exercício e ao exercício em curso, não 

teve quaisquer ofertas públicas de transacção efectuadas por terceiros sobre o valores 

mobiliários da Emitente e a ARCO não realizou quaisquer ofertas públicas de transacção 

relativamente a valores mobiliários de uma outra entidade emitente. 

 

2.12. Subscrição ou Colocação de Ofertas Privadas de Acções. 

 A Emitente não realizou quaisquer Ofertas Particulares de Transacção em data próxima 

da solicitação à admissão à cotação na Bolsa de Valores. 

  

2.13.   Ofertas Públicas De Subscrição De Valores Mobiliários Efectuadas Pela Entidade 

Emitente Ou Por Participadas. 

 Não aplicável. 
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CAPÍTULO III 

INFORMAÇÕES DE CARÁCTER GERAL RELATIVAS À ENTIDADE EMITENTE 

  

3.1.  Data de constituição, duração da sociedade, Objecto Social.  

A sociedade designa-se por Arco Investimentos SA, e foi constituída por tempo 
indeterminado, contando-se o seu início, para todos os efeitos jurídicos, a partir da data 
da sua constituição, em 13 de Janeiro de 2011. 

 
A sociedade tem por objecto o exercício das seguintes actividades: 
a) Promoção de investimentos; 
b) Desenvolvimento de espaços para projectos imobiliários; 
c) Promoção e Desenvolvimento imobiliário; 
d) Desenvolvimento turístico; 
e) Prospecção e exploração de recursos naturais; 
f) Desenvolvimento de infra-estruturas; 
g) Serviços e logística. 

 

A sociedade poderá exercer outras actividades subsidiárias ou complementares 
do seu objecto principal, nomeadamente, nas áreas de indústria, comércio e 
serviços e poderá praticar todos os actos complementares da sua actividade.  
 
A sociedade poderá, ainda, exercer qualquer outra actividade distinta do seu objecto 
principal, desde que para o efeito obtenha as necessárias autorizações e licenças que a 
Lei para tal permita. 
 
Mediante deliberação do Conselho de Administração, a sociedade poderá participar em 
agrupamentos complementares de empresas, sociedades, com o objecto igual ou 
diferente do seu, e em sociedades reguladas por leis especiais.  

 

 

3.2.  Indicação da legislação e regulamentação a que se encontra sujeita a actividade da 

sociedade.  

A actividade da Arco Investimentos SA encontra-se sujeita ao estabelecido no Código 

Comercial. 

  

3.3.   Montante Do Capital Subscrito, Quantidade E Categorias 

O capital social da Arco Investimentos SA, integralmente subscrito e realizado, é de 
Trinta milhões de Meticais, representado por 300.000 (trezentas mil) acções ordinárias, 
nominativas e escriturais, cada uma com o valor nominal de 100,00 (cem) Meticais.  
 
As 300.000 (trezentas mil) acções representativas da totalidade do capital social da 
sociedade é constituída por 2 categorias de acções: acções da série A e acções da Série 
B. 
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A Série A é representada por 59.670 acções ordinárias, nominativas e escriturais, de 
valor nominal de 100,00 MT cada, destinadas a accionistas fundadores, representativas 
de 19,89% do capital social da sociedade, e a sua transmissão está sujeita a direitos de 
preferência. 
 
A Série B é representada por 240.330 acções ordinárias, nominativas e escriturais, de 
valor nominal de 100,00 MT cada, e destinadas à cotação na Bolsa de Valores, 
representativas de 80,11% do capital social da sociedade, e são livremente 
transmissíveis em mercado bolsista. 

 

3.4.  Alterações do Capital Social e Operações no Decurso dos Dois Últimos Anos. 

O capital social poderá ser aumentado uma ou mais vezes, mediante novas entradas, 
por incorporação de reservas ou transformação de dívidas em capital, através da 
emissão de novas acções, aumento do respectivo valor nominal ou conversão de 
obrigações em acções, bem como por qualquer outra modalidade ou forma legalmente 
permitida, mediante deliberação da Assembleia-geral. 
 
Em qualquer aumento do capital social, efectuado nos termos e condições deliberados 
em Assembleia-geral e, supletivamente, nos termos legais, os accionistas gozam do 
direito de preferência, na proporção das acções que possuírem, salvo se os sócios 
deliberarem de outro modo.  

 

A Assembleia Geral de 17 de Novembro de 2017 aprovou que o capital social, até então 

representado por 30.000 (trinta mil) acções de valor nominal 1.000,00 MT (mil Meticais) 

, passasse a ser representado por 300.000 (trezentas mil) acções de valor nominal 

100,00 MT (cem Meticais), repartindo em duas séries de acções: Série A, constituída por 

59.670 (cinquenta nove mil seiscentos setenta) acções, com direitos de preferência, e 

Série B, constituída por 240.330 (duzentos quarenta mil trezentos trinta) acções, 

livremente transmissíveis e de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique. 

3.5. Nome, Funções E Endereço Dos Membros Dos Órgãos De Administração, Direcção E 

Fiscalização.  

 Assembleia Geral    Nome    Residência 
 
  Presidente   Paulino Macaringue   Maputo 
  Vice-Presidente  Morais Jasse    Maputo 
  Secretária   Stefânia c. Muendane    Maputo 
  
 Conselho de Administração   
 

Presidente  Cardoso Muendane  Maputo 

Administrador  César Guitunga   Maputo 

Administrador  Vitor Timóteo   Maputo 

Administrador  Aida Munhequete  Maputo 

Administrador  Evaristo Madime  Maputo 

Administrador  António Dengo Muhau  Maputo 

 Administrador  Carlos A. Rosário Júnior  Maputo 
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 Conselho Fiscal   
 
  Presidente  Augusto Cândida    Maputo 
  Vogal   Inácio Júnior    Maputo 
  Vogal   Cesar Bento Madivadua Maputo 
 
 
 

3.6.  Remunerações E Benefícios Em Espécie Atribuídos Aos Órgãos Sociais da Sociedade.  

   

Os órgãos sociais da Arco Investimentos SA não são remunerados pelo exercício das suas 

funções na sociedade. 

  

 

3.7.   Acções Da Sociedade Detidas Pelos Membros Dos Órgãos De Administração E 

Fiscalização. 

 

 Assembleia Geral    Nome    Série A  Série B 
 
  Presidente   Paulino Macaringue     2.000    1.546 
  Vice-Presidente  Morais Jasse    11.480    8.874 
  Secretária   Stefânia c. Muendane              0            0 
  
 Conselho de Administração   
 

Presidente  Cardoso Muendane  13.410  10.366 

Administrador  César Guitunga   13.770  10.644 

Administrador  Vitor Timóteo     1.550    1.198 

Administrador  Aida Munhequete    4.000    3.092 

Administrador  Evaristo Madime            0       745 

Administrador  António Dengo Muhau            0    5.319 

 Administrador  Carlos A. Rosário Júnior            0           0 

 
 Conselho Fiscal   
 
  Presidente  Augusto Cândida              0            0 
  Vogal   Inácio Júnior              0    2.659 
  Vogal   Cesar Bento Madivadua   3.050    2.357 

 

 

3.8.   Indicação Dos Esquemas De Participação Do Pessoal Na Sociedade.  

Não existem esquemas de participação do pessoal no capital da empresa. 
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3.9.   Pessoas Singulares Ou Colectivas Com Posição De Controlo. 

A sociedade Arco Investimentos SA não possui na sua estrutura accionista, pessoas 

singulares ou colectivas que, directa ou indirectamente, isolada ou conjuntamente, 

exercem ou podem exercer um controle sobre a própria sociedade. 

 A sociedade não tem accionistas que directa ou indirectamente detenham uma 

percentagem igual ou superior a 10% do capital social.   

  

3.10.  Acções Próprias Adquiridas E Detidas, Directa Ou Indirectamente, Pela Sociedade. 

A sociedade não possui acções próprias adquiridas e detidas em carteira pela sociedade 

ou por uma sociedade na qual participe, directa ou indirectamente, em mais de 50%.   
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CAPÍTULO IV 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE 

  

4.1.   Principais Actividades 

 
A sociedade tem por objecto o exercício das seguintes actividades: 

 

h) Promoção de investimentos; 
i) Desenvolvimento de espaços para projectos imobiliários; 
j) Promoção e Desenvolvimento imobiliário; 
k) Desenvolvimento turístico; 
l) Prospecção e exploração de recursos naturais; 
m) Desenvolvimento de infra-estruturas; 
n) Serviços e logística. 

 

Em termos de principais actividades, a sociedade dedica-se ao desenvolvimento de 

projectos e empreendimentos na área turística, tendo havido a aquisição de áreas de 

terrenos, com promoção dos respectivos projectos de implementação e de 

investimento, nomeadamente nas seguintes localizações: 

1) Zitundo, Distrito de Matutuíne, Província de Maputo;  

2) Malamba, Distrito de Massinga, província de Inhambane; 

3) Ilha de Moma, Distrito de Moma, província de Nampula; 

4) Nacala, Província de Nampula. 

 

4.2.  Estabelecimentos Principais da Sociedade 

A sede da sociedade situa-se na Rua das Maçanicas, 119, Bairro Triunfo, Cidade de 

Maputo. Não existem estabelecimentos que contribua em mais de 10% para o volume 

de negócio da sociedade.  

 

4.3.  Efectivo total do pessoal e sua evolução nos três últimos exercícios  

A sociedade não possui efectivos para além dos membros dos órgãos sociais, situação 

que se tem mantido constante nos três últimos exercícios. 

  

4.4.  Dependência de Patentes e Licenças 

A sociedade não está dependente de quaisquer patentes. Mas na implementação dos 

projectos turísticos, e uma vez que estes estejam concluídos, será necessária a obtenção 

de Licença Turística.   
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4.5.   Acontecimento Excepcional Nos Últimos Dois Anos Com Impacto Negativo 

Nos últimos dois anos não houve nenhum acontecimento excepcional que tenha 

afectado, ou se preveja que possa vir a afectar, a actividade da sociedade. 

 

4.6.   Política de Investigação e Desenvolvimento  

Não aplicável à sociedade Arco Investimentos, SA. 

  

4.7.   Procedimento Judicial com Impacto na Situação Financeira 

A ARCO Investimentos SA não tem qualquer procedimento judicial ou arbitral que tenha 

ou possa vir a ter uma incidência importante sobre a sua situação financeira. 

 

4.8.   Interrupção com Incidência sobre a Situação Financeira 

Não ocorreu nenhuma interrupção das actividades correntes e normais da empresa com 

impacto negativo sobre a situação financeira da mesma. 

 

4.9.  Principais Investimentos  

No decurso dos últimos três exercícios e nos meses já decorridos do exercício em curso, 

não houve lugar a novos investimentos para além dos mencionados no ponto 4.1.  
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CAPÍTULO V 

PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE 

  

5.1.   Balanços e contas de resultados dos últimos dois exercícios  

 

5.1.1 Balanço do Exercício Económico de 2017 

5.1.2 Balanço do Exercício Económico de 2016 

 

5.1.3 Demonstração de Resultados do Exercício Económico de 2017 

5.1.4 Demonstração de Resultados do Exercício Económico de 2016 
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5.1.1   Balanço 2017 
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5.1.2   Balanço 2016 
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5.1.3 Demonstração de Resultados 2017 
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5.1.4 Demonstração de Resultados 2016 
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5.2.   Mapas de origem e aplicação de fundos  

 

5.2.1  Mapas de origem e aplicação de fundos – 2017 
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5.2.2  Mapas de origem e aplicação de fundos – 2016 
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5.3.  Quadro indicativo das cotações médias, máximas e mínimas  

Não é aplicável por a sociedade Arco Investimentos não estar ainda cotada em mercado 

bolsista. 

 

5.4.  Informações Relativas às Participações da ARCO 

A sociedade relativamente ao último exercício, não detém uma parte do capital 

susceptível de ter uma incidência significativa na apreciação do seu património, da sua 

situação financeira ou dos seus resultados; a sociedade não detém, directa ou 

indirectamente, uma participação, onde o seu valor contabilístico represente, pelo 

menos, 10% dos capitais próprios ou contribua com, pelo menos, 10% do resultado 

líquido da entidade emitente, ou, se se tratar de um grupo, desde que o valor 

contabilístico desta participação represente, pelo menos, 10% dos capitais próprios 

consolidados ou contribua com, pelo menos, 10% do resultado líquido consolidado do 

grupo.  

  

5.5.  Informações Relativas às Participações de Outras Sociedades na ARCO  

Não há outras sociedade com uma participação, directa ou indirecta, superior a 50% no 

capital social da entidade emitente e doutras sociedades dominadas pelos accionistas 

que detenham, directa ou indirectamente, uma participação superior a 50% do capital 

social da entidade emitente.  

 

5.6.   Diagrama representativo das relações de participação  

Não aplicável. 

  

5.7. Montante de Responsabilidades Financeiras com Terceiros 

A sociedade não tem montantes de empréstimos obrigacionistas por reembolsar, nem 

faz garantias, penhores e hipotecas prestadas em favor de terceiros; e não possui 

contratos de leasing celebrados pela emitente.   
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CAPÍTULO VI 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

  

 

6.1.  Perspectivas Futuras da Sociedade 

 

 

A estratégia de desenvolvimento da Arco Investimentos assenta numa visão de longo-

prazo pela criação de um portfólio de projectos de investimento de elevado potencial e 

em sectores em que Moçambique apresenta claras vantagens competitivas, em 

particular, o turismo e o imobiliário que lhe está associado. 

Dentro desta estratégia, a Arco Investimentos tem vindo a adquirir um conjunto de 

activos (propriedades), criteriosamente seleccionadas pela sua localização e condições 

naturais, constituindo hoje o seu principal património, com o objectivo de estruturar 

projectos de excelência e com elevadas rendibilidades, ao longo do território nacional, 

com especial enfoque nas actividades de golfe, hotelaria, imobiliário e restauração. Tem 

igualmente vindo a celebrar parcerias com empresas especializadas no desenvolvimento 

deste tipo de empreendimentos. 

A Arco Investimentos detém propriedades nas províncias de Maputo, Inhambane e 

Nampula, totalizando 900 Hectares, com conceitos turísticos delineados e investimentos 

estimados em 269 milhões de USD (16 140 000 000 MZN): 

1. Lago Zitundo, Ponta de Ouro, Província de Maputo, 460 hectares 

2. Praia de Massinga, Província de Inhambane, 350 hectares (sob gestão) 

3. Praia de Nacala, Província de Nampula, 30 hectares 

4. Duas ilhas Arquipélago de Moma, Província de Nampula, com 15 e 45 hectares. 
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Na cadeia de valor dos empreendimentos turísticos, a sociedade possui os terrenos, o 

potencial da sua implementação, e os respectivos projectos, sendo que a materialização 

destes últimos será por recurso ao interesse e capacidade de financiamento de grandes 

investidores internacionais especializados na área de turismo, em especial, operadores 

consagrados na área de hotelaria e empresas especializadas em imobiliária.  

A natureza dos projectos – capital-intensivos – pressupõe a abertura do capital da Arco 

Investimentos a fundos especializados, bem como ao público em geral, que tem na Bolsa 

de Valores a plataforma adequada para a captação de financiamento. 

A admissão da Arco Investimentos à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique 

integra-se numa lógica de financiamento consistente com a estratégia de negócio, tendo 

em consideração o longo ciclo de desenvolvimento/retorno e o perfil de investidor 

tipicamente associado a estes projectos turísticos/imobiliários - pela possibilidade que 

oferece de entrada dos capitais adicionais na empresa, essenciais às fases subsequentes 

de desenvolvimento dos investimentos projectados. 

As projecções financeiras do portfólio de investimentos em fase de desenvolvimento 

indicam não só a viabilidade financeira da empresa, mas também a capacidade de gerar 

recursos financeiros que potenciarão o crescimento sustentado e alargamento da escala 

de operações por via de novos investimentos. 

 

Projecções dos Investimentos e recursos financeiros libertos pós-investimento (10 anos): 

 

 

PROJECTOS DE INVESTIMENTO

(Valores em 000,000 MZN) 1 2 3 4 5

MALANGA GOLF HOTEL -2 911  320  445  601  702  867

MALANGA BEACH & BUSH HOTEL -2 220  277  388  526  613  759

MALANGA CASINO HOTEL -1 747  184  255  342  429  531

MALANGA NARINA VILAS - 941  144  204  277  360  446

TOTAL -7 819  925 1 292 1 746 2 105 2 603

ZITUNDO -8 321  270  748 1 450 1 578  779

Total -16 140 1 196 2 040 3 196 3 682 3 383

ANO 1-5 (Pós-investimento)
Investimento

PROJECTOS DE INVESTIMENTO

(Valores em 000,000 MZN) 6 7 8 9 10

MALANGA GOLF HOTEL -2 911  997 1 148 1 321 1 522 1 753

MALANGA BEACH & BUSH HOTEL -2 220  874 1 007 1 159 1 336 1 540

MALANGA CASINO HOTEL -1 747  611  704  810  933 1 076

MALANGA NARINA VILAS - 941  514  592  682  787  908

TOTAL -7 819 2 997 3 450 3 973 4 578 5 276

ZITUNDO -8 321  874 1 753 1 967 1 975 2 216

Total -16 140 3 871 5 203 5 939 6 553 7 492

4 255

TIR 17%

NPV (000,000 MZN) 6.942 10%

NPV (000,000 MZN) 1.616 15%

Cash flow  (Média Anual 10 Anos Pós-Investimento)

ANO 6-10 (Pós-investimento)
Investimento



 
30 

 

 

Muito embora as projecções financeiras dos projectos com planos de desenvolvimento 

já estruturados apontem valores muito atractivos para os investidores, a empresa está 

numa fase de captação de recursos para projectos essencialmente “green-field”. Neste 

sentido, no primeiro trimestre de 2019, a Arco Investimentos vai efectuar a avaliação 

dos activos imobiliários de modo a rever o seu valor comercial e fará a realização do 

capital social em dívida bem como a programação da entrada de novos investidores e 

correspondentes aumentos de capital. 

De notar que a crise económica que afectou o País desde 2015, obrigou a sociedade ao 

adiamento dos projectos, pela dificuldade acrescida em obter financiamentos em 

condições adequadas ao perfil dos mesmos. Tal situação originou resultados negativos 

na actividade da empresa nos últimos anos, que deverão ser revertidos com a retoma 

económica que os indicadores macroeconómicos mais recentes têm evidenciado.  

A implementação destes empreendimentos será, na sua generalidade, sujeita a um 

horizonte temporal de médio e longo prazo, acrescido ainda do prazo necessário para a 

recuperação do investimento, pelo que a sociedade, dentro do que lhe é permitido pelo 

seu objecto social, está a desenvolver actividades em outros sectores económicos, que 

possam constituir fontes de receita no curto e médio prazo, como forma de garantir a 

continuidade e sustentabilidade dos projectos. Nesta perspectiva, a ARCO 

INVESTIMENTOS, SA adquiriu já no final de 2018 uma participação social na ARKO 

COMPANHIA DE SEGUROS, SA. 
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CAPÍTULO VII 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

  

7.1.  Sumário dos fundamentos que determinaram as conclusões do relatório de auditoria.  

  

7.1.1  Fundamentos que determinaram as conclusões do relatório de auditoria - 2017 

 

Nexia BKSC 

 

“Em nossa opinião, as demostrações financeiras anexas apresentam de forma 

apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da ARCO 

INVESTIMENTOS SA, em 31 de Dezembro de 2017 e o seu desempenho financeiro e 

fluxos de caixa relativos ao exercício findo naquela data, de acordo com o Plano Geral de 

contabilidade para Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC-PE).” 

 

 

7.1.2  Fundamentos que determinaram as conclusões do relatório de auditoria - 2016 

 

Nexia BKSC 

 

“Em nossa opinião, as demostrações financeiras anexas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da Arco 

Investimentos SA, em 31 de Dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos 

de caixa relativos ao exercício findo naquela data, de acordo com o Plano Geral de 

contabilidade para Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC-PE).” 
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7.2.   Reprodução literal das conclusões do relatório de auditoria.     

 

 

7.2.1 Relatório de Auditoria relativo ao exercício económico de 2017 

 



 
33 
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7.2.2 Relatório de Auditoria relativo ao exercício económico de 2016 

 



 
37 
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CAPÍTULO VIII 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

  

8.1.  Aos Investidores 

 

A informação relativa à empresa estará disponível na sede da sociedade, através do seu 

Conselho de Administração. 

 

  

8.2  Documentação acessível e locais de consulta 

 

O Prospecto de Admissão à Cotação de 240.330 acções ordinárias, nominativas e 

escriturais representativas da totalidade das acções Série B da Arco Investimentos SA, 

assim como os seus Relatórios e Contas relativos aos exercícios económicos de 2017 e 

2016 encontram-se disponíveis na sociedade, e quando cotados, também no website da 

Bolsa de Valores de Moçambique, www.bvm.co.mz. 

 

 


