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MATAMA - Matadouro da Manhiça SA, 
é um matadouro industrial, localizado na Província 

de Maputo, Distrito da Manhiça, Posto Administrativo 
3 de Fevereiro, Localidade de Taninga. 

NUIT: 400346291
WWW.MATAMA.CO.MZ

Millennium BIM, SA 
Av. 25 de Setembro, nº 1800 
Maputo – Moçambique 
Número de Matrícula da Conservatória de Maputo: 6614 
Capital Social: 4.500.000.000,00 MT
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Prospecto de Admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique de 1.800.000 
Acções ordinárias nominativas, escriturais, valor nominal de 250,00 MT, representati-
vas da totalidade das acções e de 100% do capital social da Sociedade. 

PROSPECTO DE ADMISSÃO
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ADVERTÊNCIA 
AOS INVESTIDORES

A decisão de admissão à cotação significa que a autoridade competente considera 
o pedido de admissão procedente à luz da legislação aplicável, mas não envolve por 
parte dela, qualquer garantia ou responsabilidade quanto à evolução da situação 
económica e financeira da entidade emitente, à sua fiabilidade ou à qualidade dos 
valores mobiliários em causa, nem quanto à suficiência, objectividade, veracidade e 
actualidade da informação prestada através do prospecto.

O presente pedido da admissão à cotação foi organizado pela MATAMA, S.A e pelo  
Milenniumm BIM.
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ABREVIATURAS 

AG  Assembleia Geral 
BVM  Bolsa de Valores de Moçambique 
CA  Conselho de Administração 
MATAMA Matadouro da Manhiça SA 
CF  Conselho Fiscal 
SA  Sociedade Anónima
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DEFINIÇÕES
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ACÇÕES 

Acções ordinárias da MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, S.A, com o valor nominal 
de duzentos e cinquenta meticais por cada acção.
 

ACCIONISTAS
 
Pessoas jurídicas e singulares proprietárias de acções representativas do capital social 
da entidade Emitente. 

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 MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, S.A.

ESTATUTOS 

Contrato social de formação de sociedade comercial, que regula a sua estrutura e 
funcionamento.

INVESTIDOR 

Pessoa nacional, singular ou colectiva.

DEFINIÇÕES
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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.

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, funcio-
namento e as operações dos mercados de valores mobiliários. 

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 MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, 
S.A. e comercialmente por MATAMA SA. 
NUIT: 400346291
 
Menções legalmente obrigatórias nas publicações de Emitente 
MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, S.A 
Capital Social: MT 450.000.000,00 
Sede: Avenida Mário Esteves Coluna, nº 83, 1º Andar - Matola
Matrícula na Conservatória do Registo Entidades Legais – nº 100285401 

NATUREZA DO PROSPECTO
 
Prospecto de Admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique de 1.800.000 
Acções ordinárias nominativas, escriturais, valor nominal de 250,00 MT, representativas 
da totalidade das acções e de 100% do capital social da Sociedade. 

DATA DE ELABORAÇÃO DO PROSPECTO

Este prospecto foi elaborado em Abril de 2017.

OPERADOR DE BOLSA QUE PATROCINA O PEDIDO 

Millennium BIM, SA, com sede na Avenida 25 de Setembro, número 1800, na Cidade 
de Maputo, com capital social de quatro mil e quinhentos milhões de meticais, 
matriculado nos livros do Registo Comercial de Maputo sob o número 6614, a folhas 
cento e cinquenta e nove do livro C-17, com a data de um de Junho de mil novecentos 
e noventa e dois, é Operador de Bolsa que patrocina o pedido de admissão à cotação.

LOGOTIPO DA ENTIDADE EMITENTE 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS 
PELO PROSPECTO E PELA AUDITORIA DE CONTAS 

1.1 Nome e Funções das Pessoas Singulares ou Colectivas Responsáveis Pela 
Informação no Prospecto 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Código  
Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto n.º 4/2009, de 24 de Julho, e 
no Regulamento nº1/GPCABVM/2010 de 27 de Maio 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 contém 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 de: 

• MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA S.A., enquanto entidade Emitente e; 
• Os membros do Conselho de Administração da MATAMA – Matadouro da 
 Manhiça S.A:

Presidente:    Boavida Alexandre Mutombene 
Admin. Executivo  Inácio Carlos Macamo
Administrador:   Orlando Cândido Guibalo 
 

1.2 Auditor Independente

O relatório de auditoria das demonstrações financeiras relativa ao exercício 2015 foi 
realizado pelo auditor independente  ERNST & YOUNG
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO 
E ÀS ACÇÕES QUE SÃO OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISSÃO 

2.1 Finalidade da admissão à cotação
 
A presente admissão na BVM é referente a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) 
acções com o valor nominal unitário de 250,00 MT (duzentos e cinquenta meticais), 
representativa de 100% do Capital Social do Emitente
 

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 MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, S.A, que teve lugar no dia 27 
de Setembro de 2016.

2.3 Montante global e a natureza 
Dos valores mobiliários a admitir 

É objectivo do presente prospecto de Admissão à Cotação em Bolsa 1.800.000 (um 
milhão e oitocentos mil) acções nominativas, escriturais, com valor unitário de 250,00 
MT (duzentos e cinquenta meticais), e representativas de 100% do Capital Social da 
MATAMA . As acções a serem admitidas à cotação são acções ordinárias cujos direitos 
inerentes são descritos nos pontos seguintes deste Prospecto.

2.4 Direitos inerentes às acções 

Os detentores das acções têm como direitos principais o direito de participar na 
Assembleia Geral, o direito de participação na distribuição de lucros, e o direito de 
informação. 

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL 

Assembleia Geral:

1.  A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com ou sem direito a voto 
e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei ou dos estatutos, são 
obrigatórias para os accionistas, ainda que ausentes, dissidentes ou incapazes. 
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2. Os accionistas que têm direito a voto na reunião 
da assembleia geral deverão cumprir as seguintes condições: 

a)  Ser titular de, pelo menos, 1% do capital social; 

b)  No caso dos accionistas que não possuírem a percentagem mínima de acções 
referidas na alínea a), podem agrupar-se de forma a completá-lo, devendo, neste caso, 
fazer-se representar por um accionista cujo nome será indicado em carta dirigida ao 
Presidente da mesa, com as assinaturas de todos os representados notarialmente 
reconhecidas e recebida por aquele até ao momento do início da sessão. 

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

SER TITULAR DE, PELO MENOS, 10% DO CAPITAL SOCIAL; 

3.  Apenas poderão estar presentes, ou fazer-se representar nas reuniões da 
Assembleia Geral, os accionistas que, depois de cumprido as condições supracitadas, 
tiverem as suas acções averbadas ou depositadas em seu nome, na sociedade ou em 
instituição financeira, com a antecedência mínima de 8 dias relativamente à data de 
realização da Assembleia-geral.

4.  Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar apenas por 
outros accionistas; as pessoas colectivas serão representadas por quem por elas for 
designado para o efeito.

5.  As cartas de representação, dirigidas ao presidente da mesa da Assembleia 
Geral, serão assinadas pelos mandantes, com as assinaturas reconhecidas notarial-
mente ou abonadas pela própria sociedade e entregues na sociedade 5 dias antes 
da data da reunião.

6.  A Assembleia Geral poderá funcionar, em primeira convocação, com um 
mínimo de accionistas presentes ou representados que reúnam, pelo menos, 51% 
do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número de accionistas e 
percentagem de capital.

7.  Salvo disposição legal imperativa, as deliberações serão tomadas por maioria 
simples de votos dos accionistas presentes ou representados.
8.  Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da Assembleia Geral.

A Assembleia Geral ordinária realizar-se-á uma vez em cada ano e deverá ter lugar até 
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trinta de Junho do ano posterior ao do exercício cujo balanço e contas apreciará e para 
deliberar sobre a aplicação de resultados, bem como sobre quaisquer outras matérias 
indicadas na respectiva convocatória. Poderá também reunir-se extraordinariamente 
sempre que o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal o solicite, ou quando 
requerida por accionistas que representem pelo menos metade do capital da empresa.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

O contrato de sociedade, no seu artigo 24º estatui que:

Anualmente será dado o balanço com referência a trinta e um de Março e os lucros 
líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

     a) Uma percentagem legal para a constituição e reintegração do fundo de reserva legal;
     b) Ao restante será dado o destino que a assembleia fixar.

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:

1) No direito às Assembleias Gerais e de consulta do Relatório e Contas da empresa.
2) No direito de consulta, na sede da sociedade, de documentos com informações  
 preparatórias das Assembleias Gerais.
3) 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) Cinco por cento para o fundo de reserva, enquanto não estiver realizado ou   
 sempre que seja necessário reintegrá-lo;
b) O remanescente será aplicado conforme deliberações da Assembleia Geral.

A sociedade dissolve-se nos termos estatutária e legalmente estabelecidos.
Serão liquidatários os membros do CA que estiverem em exercício quando a 
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dissolução se operar, os quais terão, para além das atribuições gerais mencionadas 
no Código Comercial, as obrigações fixadas no mesmo Código.

O fundo de reserva legal que estiver realizado no momento da dissolução da sociedade 
será partilhado entre os accionistas com observância ao disposto na lei geral.

2.6 Regime de transmissão de acções

As acções são livremente transmissíveis.

Sempre que uma acção for objecto de compropriedade, os comproprietários deverão 
designar de entre si um representante para o exercício dos direitos e obrigações que 
lhes correspondam.
As despesas de transmissão das acções, bem como a conversão ou substituição dos 
respectivos títulos, quando existam, são da responsabilidade dos interessados.

2.7 Direitos de preferência

Para além do que está disposto no Prospecto, não existem direitos de preferência até 
a data de elaboração deste Prospecto.

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%. As acções cotadas 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. 

Este imposto é devido independentemente da nacionalidade do contribuinte e do 
facto de este ser ou não residente, desde que diga respeito a rendimentos produzidos 
no território nacional.

São considerados rendimentos de aplicação de capitais:

a) Os lucros, seja qual for a sua natureza, espécie ou designação, atribuídos aos   
 sócios das sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, bem como os  
 juros concedidos nos termos do § 2 do artigo 192 do Código Comercial;

b) Os juros de obrigações emitidas por qualquer sociedade;
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c) Os juros de suprimentos ou de outros abonos feitos por sócios às sociedades,  
 bem como o rendimento dos lucros que, tendo-lhes sido atribuídos, por eles  
 não sejam levantados até ao fim do ano da respectiva atribuição;

d) Os saldos dos juros apurados em conta-corrente nos termos previstos no artigo  
 344º e seguintes do Código Comercial, e bem assim, os juros escriturados em  
 conta-corrente por comerciantes, nos demais casos;

e) Os lucros auferidos em resultado do regime de conta em participação, previsto  
 no artigo 244º e seguintes do Código Comercial;

f ) Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais,   
 quando o seu pagamento se possa imputar a estabelecimento estável situado  
 no território nacional.
 

2.9 Data em que se prevê admissão à cotação

A admissão na BVM acontecerá assim que for aprovado o presente prospecto e respectivo 
processo de submissão.

2.10 Admissão à cotação 
De outros valores mobiliários

A MATAMA - Matadouro da Manhiça, S.A, não tem outros valores mobiliários admitidos 
na Bolsa de Valores de Moçambique.

2.11 Ofertas públicas de transacção 
Efectuadas por terceiros e pelo emitente

No exercício económico de 2016 e 2017, não foi efectuada nenhuma transacção por 
terceiros relativamente a valores mobiliários da MATAMA.

2.12 Subscrição ou colocação 
De acções numa data recente à solicitação 

Não foram colocadas recentemente de forma pública ou privada as acções da 
MATAMA – Matadouro da Manhiça SA,.  
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2.13 Ofertas públicas de subscrição de  Valores mobiliários pela 
emitente ou por participadas 

No corrente ano ou anteriores, a MATAMA não realizou qualquer Oferta Pública de 
Subscrição de Valores Mobiliários.



20

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

�S�o�m�o�s� �p�e�l�a� �v�a�l�o�r�i�z�a�Á�„�o� �d�a� �c�a�r�n�e� �b�o�v�i�n�a

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

INFORMAÇÕES DE CARÁCTER 
GERAL RELATIVAS À ENTIDADE EMITENTE 

CAPÍTULO

3



PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

21

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

�S�o�m�o�s� �p�e�l�a� �v�a�l�o�r�i�z�a�Á�„�o� �d�a� �c�a�r�n�e� �b�o�v�i�n�a

3.1 IDENTIFICAÇÃO, DURAÇÃO E OBJECTO SOCIAL 

Sendo jurídica e comercialmente designada por MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, 
S.A é uma empresa de abate e processamento de carne bovina, dedicando-se a ven-
da da carne bovina, operando na zona Sul do território Nacional. Foi constituida em 
5.3.2012 por tempo indeterminado, com sede na cidade da Matola.

Encontra-se matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo 
sob o número 100285401, possui um capital social de 450.000.000,00 MT (quatrocentos 
e cinquenta milhões de Meticais), integralmente subscrito, representado por 1.800.000 
(um milhão e oitocentos mil) acções, cada uma com o valor nominal de 250,00 MT 
(duzentos e cinquenta Meticais). 

3.2 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

A MATAMA S.A. encontra-se sujeita ao Regulamento dos Matadouros e Casas de 
Matanca, aprovado pelo Diploma Legislativo nº 53/73 de 24 de Novembro, Publicado 
no Boletim da República, que por força do artigo segundo do Regulamento, o raio de 
actuação na região Sul do País é de 200 km. 

Encontra-se matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Ma-
puto sob o número 100285401 e possui um Capital Social de 450.000.000,00 MT 
(quatrocentos e cinquenta milhões de Meticais), integralmente subscrito, representa-
do por 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) acções, cada uma com o valor nominal 
de 250,00 MT (duzentos e cinquenta metical). 

3.3 Montante do capital subscrito e categorias 

O Capital Social da MATAMA SA é de 450.000.000,00 MT (quatrocentos e cinquenta 
milhões de meticais), integralmente subscrito, representado por 1.800.000 (um mil-
hão e oitocentos mil) acções ordinárias. O capital social da MATAMA SA poderá ser 
aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de Ad-
ministração. Nos aumentos de capital os accionistas gozarão do direito de preferência 
na subscrição das novas acções, proporcionalmente ao número das que já possuírem. 

Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito de preferência não quiserem 
subscrever as acções que lhes devessem caber, serão tais acções divididas pelos 
outros, na mesma proporção. 
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3.4 Condições Estipuladas nos Estatutos para 
alterações do Capital e direitos

O capital social da MATAMA poderá ser aumentado por deliberação da AG, sobre 
proposta do CA.

Nos aumentos do capital, os accionistas gozarão de direito de preferência na subscrição 
de novas acções, proporcionalmente, ao número das que já possuírem na data em que 
o aumento do capital for deliberado.

Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito de preferência não quiserem 
subscrever as acções que lhes devessem caber, serão tais acções divididas pelos 
outros, na mesma proporção.

3.5 Nome dos órgãos de administração, 
Direcção e fiscalização 

A MATAMA SA DETÉM TRÊS ÓRGÃOS SOCIAIS: 

  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Presidente  Boavida Alexandre Mutombene

 Inácio Macamo   

Administradores Orlando Cândido 

 

 
CONSELHO FISCAL
  
Presidente   Manuel Leopoldo R. Binana 
Vogal 1 Egidio Daniel Saranga 
Vogal 2 Alberto Mutombene

ÓRGÃO SOCIAL E FUNÇÃO  NOME 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente  David Cossa 
Secretário  Estácio Manhique
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3.6 Remunerações e benefícios em espécie 

Os Órgãos de Administração e Fiscalização da empresa relativamente ao exercício de 
2015 e 2016, nos termos dos contratos não foram remunerados. 

 

3.7 Participação dos órgãos Sociais no Capital 

Não existem acções da Empresa detidas pelos Órgãos de Fiscalização da empresa.

3.8 Indicação dos esquema de participação do pessoal 

Não existem esquemas de participação do pessoal no capital da empresa. 

3.9 PESSOAS SINGULARES OU 
COLECTIVAS COM POSIÇÃO DE CONTROLO 

A BCKJ – Agro Pecuária, Lda detém 55.04% das acções da MATAMA.
 

3.10 ACÇÕES PRÓPRIAS ADQUIRIDAS 

A MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, SA não detém em carteira acções próprias. 

MEMBRO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO  Nº DE ACÇÕES
Boavida A. Mutombene  133.740

Inacio Carlos Macamo  118.000

Orlando Candido  54.000



24

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

�S�o�m�o�s� �p�e�l�a� �v�a�l�o�r�i�z�a�Á�„�o� �d�a� �c�a�r�n�e� �b�o�v�i�n�a

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.



PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

25

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

�S�o�m�o�s� �p�e�l�a� �v�a�l�o�r�i�z�a�Á�„�o� �d�a� �c�a�r�n�e� �b�o�v�i�n�a

CAPÍTULO

4



26

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

�S�o�m�o�s� �p�e�l�a� �v�a�l�o�r�i�z�a�Á�„�o� �d�a� �c�a�r�n�e� �b�o�v�i�n�a

PROSPECTO DE ADMISSÃO
Matadouro Industrial 

da Manhiça

Halál

C. H. M.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA EMITENTE

 4.1 Principais Ramos de Actividade da Entidade Emitente 

Confinamento 
As principais actividades são: a compra, o transporte e o acabamento (engorda) dos 
animais com  a finalidade de garantir a produção da carne bovina em quantidade e 
qualidade. Esta área carece de investimento em implantação de infraestrutura e  de 
aquisição de quatro camiões para o transporte de gado bovino. Este sector interage 
com os criadores de gado bovino do sector familiar, assim como, do sector Empresarial.

Matadouro Industrial
A actividade principal desta  área é abate de animais bovinos dentro dos padrões 
internacionalmente aceites, conferindo maior qualidade,  segurança, salubridade. 
Este ramo produtivo apresenta uma cadeia de valor em implementação e funciona-
mento a  título exprimental. Este sector recebe os animais da área do confinamento, 
processa e entrega a carne a área comercial.

Logística / Comercial
A área comercial tem a função de venda e de distribuição da carne bovina, incluindo 
a sua promoção  visando  exportar. Encontra-se numa fase exprimental e, carece de 
investimento em infraestrutura, nomeadamente, pontos de destribuição e talhos na 
região sul do país e meios de transporte para a entrega do produto ao cliente.

4.2 Estabelecimentos Principais da Sociedade 

A MATAMA SA detém actualmente o edifício do matadouro industrial, escritórios e 
talho na Manhiça.

4.3 Efectivo do Pessoal 

A MATAMA conta nesta fase inicial com 82 esperando a evolução do número de 
trabalhadores para 150 trabalhadores até finais de 2018. 

DEPARTAMENTOS              N° DE TRABALHADORES
Direcção Executiva  3

Administração e Finanças  4

Vendas e Marketing  5

Indústria (Manhiça)  70

Total  82
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4.4 Dependência de Patentes e Licenças 

A MATAMA SA tem a sua licença para realizar as actividades, e tem a marca registada 
no Instituto da Propriedade Industrial.

4.5 Acontecimento Excepcional nos últimos 
Dois Anos Com Impacto Negativo 

Não há registo de acontecimento excepcional com impacto negativo na situação 
financeira da empresa. A MATAMA SA, como qualquer outra empresa no mercado 
Moçambicano, está sujeita ao risco sistemático ou de mercado sendo afectado por 
acontecimentos exógenos decorrentes de situações anómalas e extraordinárias. 

4.6 Política de Investigação e Desenvolvimento 

A MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA SA privilegia a consolidação do conheci-
mento e o domínio das tecnologias, trabalhando em parceria com a Direcção Provincial 
da Agricultura e Segurança Alimentar, através dos inspectores veterinários afectos na 
MATAMA e prevê acordos ou parcerias com Instituto de Investigação animal e com a 
Universidade Eduardo Mondlane (Faculdade de Veterinaria). 

4.7 Procedimento Judicial com Impacto na Situação Financeira 

A MATAMA 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 Realizados 

Os principais investimentos da empresa foram realizados na sua maioria entre 2014 e 
2015. Estes repartem-se em investimentos para os equipamentos básicos, equipamentos 
de transporte, construção e outros encargos de constituição.

2014
Investimento

11%

Até Nov.2015
Investimento

75% BCKJ
......ACÇÕES

14% EMPRESAS
......ACÇÕES

11% OUTROS
......ACÇÕES

Dez-2015 - Jun 2016
Período Experimental

11%
14%

75%
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Equipamento Básico: dizem respeito aos equipamentos necessários para desem-
penhar as actividades. Estes incluem o equipamento para o abate, sistema de frio do 
matadouro, sistema de tratamento de fluidos e o equipamento do talho;

A tabela acima indica a aloação dos recursos de investimentos para cada componente da cadeia de valores. 

 

Equipamento de transporte: composto por 3 viaturas, sendo: (2) para o carregamento 
do gado e  (1) para o carregamengo do produto final ( carne );

Construções: as construções englobam os edifícios do matadouro, do talho e dos es-
critórios. Rubrica outros e encargos de constituição: os outros investimentos representam 
investimentos em activo que não se englobgam nas categoria acima. Ora os encargos 
de constituição dizem respeito a custos decorrentes da actividade de implementação do 
projecto que, também não se englobam nas categorias acima.

 Componente da cadeia de valor  Investimento actual 

Confinamento

Construções  

Equipamento Básico  

Equipamento de transporte                                                                                 4,875,759.02 

Outros  

Subtotal                                                                                  4,875,759.02 

Indústria  

Construções                                                                               49,465,539.00 

Equipamento Básico                                                                            201,927,265.15 

Outros                                                                                 2,529,712.00 

Subtotal                                                                             253,922,516.15 

Logística  

Construções                                                                                 8,640,000.00 

Equipamento Básico                                                                                 1,759,665.00 

Equipamento de transporte                                                                                 4,028,999.98 

Outros  

Subtotal                                                                               14,428,664.98 

Encargos de Constituição                                                                               93,610,398.57 

                                                                               366,837,338.72
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As demonstrações abaixo demonstram a evolução da situação patrimonial  
da MATAMA referente ao exercício económico em 31 de Dezembro de 2015.

5.1  BALANÇOS E CONTAS DO EXERCÍCIO (em 31 de Dezembro 
de 2015) Valores expressos em MZN

 
ACTIVOS	 	 	 2015

Activos não correntes

Activos tangíveis            273,226,940 

Activos intangíveis               93,610,399

Activos correntes                      -                       -   

Activos financeiros                      -      23,692,885   

Caixa e Bancos                      -     17,602,851   

Total	do	activo	 		 					408,133,075	

CAPITAL	PRÓPRIO	E	PASSIVO      

Capital Próprio      

Capital social             174,967,446 

Reservas                19,773,836   

Resultados líquido do exercício   (2,728,259) 

Total do capital próprio            192,013,023 

Passivos não correntes       

Empréstimos obtidos             169,367,076 

Passivos correntes      

Empréstimos obtidos             4,280,524

Passivos financeiros             34,644,712

Outros passivos correntes   7,827,740

    46,752,976

TOTAL DO PASSIVO         216,120,052 

Total do capital próprio e dos passivos    408,133,075
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5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(em 31 de Dezembro de 2015) Valores expressos em MZN

5.3 Evolução das cotações 

Não é aplicavel.

5.4 Participações Noutras Sociedades

A empresa não tem participações noutras sociedades.

5.5 Sociedades com Participações superior a 50% 

A empresa BCKJ, Lda, detém uma participação de 55.04% na empresa MATAMA - 
Matadouro Industrial da Manhiça, SA 

A BCKJ, Lda –Localiza-se na  Avenida Mario Esteves Coluna, nº 83 – 1º Andar.

A BCKJ,- Agro-pecúaria Lda, dedica se a criação de gado bovino, nos distritos de Magude 
e Matutuíne.

ACTIVOS	 	 	 2015

Rendimentos

Gastos       

Gastos com Pessoal             115,487

Fornecimento e serviços de terceiros   814,308

Depreciações do exercício   3.973.556

Outros gastos operacionais   218.576

    5.121.927

Resultados Operacionais   (5.121.927)

Resultados financeiros             2,393,668

Resultados antes do imposto             (2,728,259)

Imposto sobre o rendimento   -

Resultado líquido do Exercício             (2,728,259)
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5.6 Diagrama Representativo 
das Participações sociais da MATAMA

5.7 Responsabilidades para com Terceiros

Com finalidade de financiar seus investimentos, adquirir o equipamento básico, construir 
os edifícios, adquirir equipamento de transporte, e outras actividades correlatas a MATAMA- 
Matadouro da Manhica, a empresa contraiu empréstimos de médio e longo prazos, no valor 
total e conjunto de MZN 173.647.600,00 (cento e setenta e três milhões, seicentos quarenta 
e sete mil, seicentos meticais) junto das seguintes instituições de crédito internacionais:

MOZA Banco:  13.245.806,00 MZN 
Standard Bank:  18.877.587,00 MZN 
Millenniumm BIM: 141.524.207,00 MZN 

Com garantia aos empréstimos mencionados, a MATAMA, celebrou cinco contratos 
de garantia com seus financiadores, o Moza Banco, Standard Bank e Millenniumm BIM
nomeadamente:

 Hipoteca de 3 camiões para transporte de camiões de animais
 Hipoteca de imóvel avaliado em USD 1776.196,11 localizado na Matola
 Hipoteca de imóvel localizado em Tchovane em Magude 
 Hipoteca do Matadouro da MATAMA,SA
 Hipoteca de diverso equipamento industrial da MATAMA

A MATAMA não possui quaisquer empréstimos obrigacionistas por reembolsar.

55.04% BCKJ
4% EMPRESAS

40.96% OUTROS

40.96%

55.04%

4%
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

6.1 PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS  

O sector da agricultura e Pecuária desempenha um papel fundamental no desen-
volvimento económico do país. A MATAMA – Matadouro da Manhiça é um Matadouro 
Industrial que tem como objectivo o abate de animais bovinos, dotado de tecnologia 
de ponta com capacidade de abate de 60 animais por turno de 8 horas e com capaci-
dade de armazenagem de 150 toneladas em  carcaças.

A melhoria da qualidade do produto fornecido depende de investimentos a realizar 
pela empresa em pontos-chave da cadeia de valor. Entretanto, de maneira a melhorar 
o desempenho da empresa, garantir parcerias e, acima de tudo satisfazer o mercado 
a empresa pretende investir em um sistema de confinamento e na logística. O inves-
timento em confinamento visa garantir ao acabamento dos animais para o abate 
melhorando assim por consequência deste processo a qualidade da carne. 

A logística engloba investimentos relacionados com a instalação de pontos de 
distribuição e venda nos principais centro de consumo, nomeadamente, cidade 
de Maputo e Matola de forma a garantir o acesso pelos clientes aos produtos da 
empresa, descritos da seguinte maneira:

Estes investimentos são de grande importância para o negócio. O confinamento permitirá

o Produção de carne de melhor qualidade (macia, rósea);
o Retorno rápido do capital investido na aquisição dos animais;
o Maior rendimento de carcaças e aproveitamento de propriedades;

Por outro lado, a logística permitirá uma distribuição eficiente do produto final tanto 
aos distribuidores ( através de centro de distribuição) assim como consumidor final 
( através de talhos).
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Os investimentos mencionados têm impacto direto no incremento do volume de 
vendas e consequentemente nos resultados.  

Abaixo apresentam-se as previsões de resultados incluindo os investimentos a realizar:

Os animais bovinos, matéria-prima, constituem a base para o desenvolvimento das 
actividades previstas na cadeia da MATAMA. Estes animais são adquiridos em nos 
segmentos de mercado sendo:

Componente Da Cadeia De Valor Projeção Do Invest. Futuro ( 2017-2018)

Componente Da Cadeia De Valor Projeção Do Invest. Futuro ( 2017-2018)

Confinamento  

Construções 3,000,000.00

Equipamento Básico 9,500,000.00

Equipamento de transporte 45,000,000.00

Outros 310,000.00

Subtotal 57,810,000.00

Logística 

Construções 7,050,000.00

Equipamento Básico 29,450,000.00

Equipamento de transporte 18,039,300.14

Subtotal 54,539,300.14

   112,349,300.14

  2017 2018 2019

Vendas Liquidas    

Miudezas                      7,193,256                 24,389,165                           24,389,165 

Peles                      6,377,000                 21,621,600                           21,621,600 

Carcaças                  247,567,894              839,393,755                        839,393,755 

Vendas Brutas                  261,138,150              885,404,520                        885,404,520 

Vendas Líquidas                  223,195,000              756,756,000                        756,756,000 

CMVMC                (126,397,872)           (440,520,062)                     (442,104,062)

Custos operacionais                   (40,715,090)             (97,274,580)                     (101,864,930)

Outros Custos                    (4,390,530)                (4,829,583)                          (5,312,541)

Amortizações e Custos Financeiros                  (43,199,259)             (63,722,333)                       (63,328,986)

Resultado                      8,492,249              150,409,442                        144,145,480 

                       8,492,249              158,901,691                        303,047,171 
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• Sector familiar;
• Sector empresarial;

Estes criadores estão localizados nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, 
segundo as estatísticas do último senso agro-pecuário apontam acima de mais de 
800 mil cabeças nesta região.

 A aquisição de animais é feita mediante preenchimento de critérios básicos que pro-
porcionam segurança tanto para a empresa como para o criador.

Outros Investimentos

A empresa iniciou suas actividades em Dezembro de 2015 a título experimental. 
No ano de 2015 e 2016 priorizou se a formação dos trabalhadores e aprimoramento 
dos mercados, tanto das matérias primas como dos consumidores.

 O ano de 2016 foi também caracterizado pela seca, estiagem e falta de recursos finan-
ceiros, tais como o fundo de maneio que impossibilitou a aquisição das matérias primas 
em quantidade e qualidade e como conseqüência os resultados planificados não foram 
alcançados. Note-se que a empresa funcionava abaixo dos 20%:, situação influenciada 
aspetos como a falta de Fundo de Maneio aliada a falta de animais com acabamento 
necessário. As projeções de abates apontam para um abate mensal de cerca de 1300 
animais. 

Para fazer face a esta situação a empresa precisa de fazer investimentos nas áreas de 
confinamento e Logística.

Em determinado momento torna-se mais vantajoso para a empresa investir no con-
finamento pois, ora vejamos, se a empresa optar em adquiri um animal de 290Kg e , 
assumindo uma percentagem de rendimento de 48%, este animal, apos o abate pro-
duzirá para a comercialização cerca de 140Kg em carcaça. Por outro lado, ao inves da 
empresa proceder ao abate mas sim confinar, este mesmo animal por um período de 
90 (noventa) dias , com um ganho de +/- 1Kg por dia , ao fim deste periodo o animal 
para o abate tera um peso de 390Kg. É do conhecimento que os animais em confina-
mento chegam a ter  maior rendimento da carcaça em relaçaõ aos animais não con-
finando. Assumindo a taxa de rendimento (48%) – no pior dos cenários , este animal 
terá um peso pós abate de +/- 188Kg o que representa um ganho de 40Kg.  Isto, serve 
para frizar a importancia directa que o confinamento exerce não so no volume de 
vendas mas tambem na qualidade da carne . 
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