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ADVERTÊNCIAS 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. 

 

A PRESENTE EMISSÃO FOI ORGANIZADA E LIDERADA PELO BANCO COMERCIAL E DE 

INVESTIMENTOS, S.A., TENDO ESTE ORGANIZADO A SUA COLOCAÇÃO ATRAVÉS DE UMA 

OFERTA À SUBSCRIÇÃO PRIVADA, NÃO LHE TENDO SIDO ATRIBUÍDA NOTAÇÃO DE RATING 

POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EFEITO. 
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

 

a) Denominação Social da Entidade Emitente 

A entidade emitente denomina-se Companhia de Moçambique, S.A. (“CM”). 

 

 

b) Menções Legalmente Obrigatórias nas Publicações da Entidade Emitente  

Companhia de Moçambique, S.A.  

Capital Social: 500.000.000 Meticais 

Sede: Avenida do Trabalho, n.º 1856, Maputo 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Maputo, sob o n.º 6005 

NUIT: 400 012 105 

 

 

c) Natureza do Prospecto 

Prospecto de admissão à cotação na BVM – Bolsa de Valores de Moçambique das Obrigações da 

Companhia de Moçambique, S.A. (“Obrigações Companhia de Moçambique 2018”), colocadas por 

subscrição privada. 

 

 

d) Número, Natureza, Forma de Representação e Valor Nominal dos Valores Mobiliários a Admitir 

Os valores mobiliários a admitir à cotação na BVM são constituídos por 1.497.900 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e sete mil e novecentas) obrigações desmaterializadas e meramente escriturais, 

ao portador e de valor nominal unitário de 100 (cem) Meticais. 

 

 

e) Data de Elaboração do Prospecto 

Este prospecto foi elaborado em Maio de 2019. 

 

 

f) Operador de Bolsa que patrocina o Pedido 

O presente pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique é patrocinado pelo 

Banco Comercial e de Investimentos, S.A., na sua qualidade de Operador de Bolsa. 
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CAPÍTULO I – INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS 

PELO PROSPECTO E PELA AUDITORIA DAS CONTAS 
 

 

1.1 Responsável pelo Prospecto 

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

Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, de 2 de Junho, e no Regulamento 

n.º 1/GPCABVM/2010, de 27 de Maio – Regulamento do Processo de Admissão à Cotação de Valores 

Mobiliários, sendo as seguintes entidades responsáveis pela suficiência, veracidade, objectividade e 

actualidade das informações nele contidas, à data da sua publicação, nos termos dos referidos 

regulamentos: 

 

- A Companhia de Moçambique, S.A., enquanto entidade emitente; e 

 

- Os membros do Conselho de Administração da Companhia de Moçambique, S.A. 

 Pedro Bastos Teles Palhinha – Presidente  

 Nuno Miguel Gonçalves Sousa – Vice-Presidente  

 José Manuel de Barros Cardoso – Administrador 

 António Manuel Portulez de Oliveira – Administrador 

 Luís Pedro Ramos Simões dos Reis – Administrador 

 Pedro Nuno Lorenzo Vieira Serra Campos – Administrador 

 José Maria Mota Dias da Cunha – Administrador  

 

 

1.2 Auditor Independente 

Os relatórios de auditoria às demonstrações financeiras relativas aos períodos de 2015, 2016 e 2017 

foram realizados pelo auditor independente Ernst  Young, Lda. A Ernst  Young, Lda., realizou ainda 

revisão limitada às demonstrações financeiras que compreenderam o Balanço Consolidado em 31 de 

Dezembro de 2017 e a Demostração dos Resultados. 
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CAPÍTULO II – INFORMAÇÕES RELATIVAS à ADMISSÃO À COTAÇÃO 

E ÀS OBRIGAÇÕES QUE SÃO OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISSÃO 
 

 

2.1 Finalidade da Admissão à Cotação 

A presente admissão ao mercado de cotações oficiais da BVM – Bolsa de Valores de Moçambique 

refere-se a obrigações novas (Obrigações Companhia de Moçambique 2018) colocadas junto de 

investidores através de uma oferta à subscrição privada e tem em vista a sua transmissibilidade através 

da BVM. 

 

 

2.2 Deliberações, Autorizações e Aprovações da Emissão 

A CM deliberou a 11 de Abril de 2018 a aprovação da presente emissão através dos órgãos sociais 

competentes. 

 

Será solicitado a admissão à cotação, junto da Bolsa de Valores de Moçambique, da oferta à subscrição 

privada da presente emissão de obrigações da CM, nos termos do estabelecido no Decreto n.º 4/2009, 

de 24 de Julho (Código do Mercado de Valores Mobiliários), e do Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010, 

de 27 de Maio (Regulamento do Processo de Admissão à Cotação de Valores Mobiliários). 

 

 

2.3 Legislação de Base para a Emissão e Tribunal Competente 

A presente emissão está regulamentada pela seguinte legislação: 

 Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004, de 21 de 

Julho. 

 Decreto-Lei n.º 47.344, de 25 de Novembro, que aprova o Código Civil (a respeito de regras gerais 

sobre obrigações contratuais); 

 Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

2/2009, de 24 de Abril, que aprova o Código Comercial (sobre emissão de obrigações por 

sociedades anónimas); 

 Decreto-Lei n.º 1/2006, de 3 de Maio de 2006, que aprova o Regulamento de Registo de Entidades 

Legais (respeita ao registo comercial das obrigações); 

 Decreto n.º 4/2009, de 24 de Julho (Código do Mercado de Valores Mobiliários); 

 Lei n.º 3/91, de 9 de Janeiro de 1991, e respectivo Regulamento; 

 Regulamento n.º 1/GPCABVM/2010, de 27 de Maio (a respeito da admissão à cotação de valores 

mobiliários na Bolsa de Valores de Moçambique); 

 Regulamento da Central de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto n.º 25/2006, de 23 de 

Agosto. 

 

Para eventuais litígios fica estipulado o foro do Tribunal da Cidade de Maputo, julgando-se de acordo 

com a Lei Moçambicana. 

 

 

2.4 Montante e Modo de Representação das Obrigações  

Emissão de 1.497.900 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil e novecentas) de obrigações, ao 

portador, de valor nominal de 100 (cem) Meticais cada, com o valor global de 149.790.000 (cento e 
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quarenta e nove milhões, setecentos e noventa mil) Meticais, por subscrição privada, com pagamento 

integral na data de Emissão. 

 

Trata-se de títulos desmaterializados, meramente escriturais, ao Portador, de acordo com as disposições 

legais em vigor, não convertíveis em acções, registando-se a sua colocação e transacção de acordo com 

a legislação em vigor. 

 

 

2.5 Moeda do Empréstimo 

O empréstimo será emitido e denominado em Meticais. 

 

 

2.6 Taxa de Juro Nominal e Modo de Cálculo 

A taxa de juro nominal aplicável será fixa, de 22,00%, para os primeiros 2 (dois) Cupões. 

 

Para os Cupões seguintes (do 3.º ao 6.º Cupão), a taxa de juro aplicável será um indexada acrescido de 

um spread de 2% (dois porcento). O indexante da taxa de juro que remunera cada obrigação nos últimos 

4 (quatro) Cupões semestrais será determinado pela taxa média ponderada pela maturidade e pelos 

montantes das 6 (seis) últimas emissões de Bilhetes do Tesouro (BT’s), a prazos superiores a 63 

(sessenta e três) dias. Caso estes títulos não tenham qualquer emissão para os prazos considerados, 

nos últimos 28 dias de calendário à data de cálculo do indexante, será considerado como indexante 

outro título que, pela sua natureza, venha substituir os títulos considerados. Caso o Indexante não esteja 

disponível, venha a ser extinto ou descontinuado, será utilizado o indexante da mesma natureza que em 

Moçambique continue a ser praticado ou divulgado. Caso essa divulgação não ocorra, ou venha a 

cessar, será aplicado o indexante equivalente objecto de divulgação em Moçambique. 

 

Para efeitos de determinação da taxa de juro, entende-se como dias úteis aqueles em que os bancos e 

mercados cambiais estejam abertos e em funcionamento em Maputo.  

 

Os juros contar-se-ão diariamente e o cálculo dos juros será feito numa base de 360 dias, 

correspondentes a doze meses de 30 dias cada (convenção 30/360), e arredondados, se necessário, ao 

1/8 de ponto percentual superior. 

 

2.7 Datas de Pagamento dos Juros e Prazo de Prescrição  

Os juros serão liquidados e pagos semestral e postecipadamente, em 09 de Maio, 09 de Novembro de 

cada ano, vencendo-se o primeiro Cupão em 09 de Novembro de 2018, e o último Cupão em 09 de Maio 

de 2021. 

 

Caso qualquer data de pagamento de juros não seja um dia útil (definido como o dia em que os bancos e 

os mercados cambiais estão abertos e a funcionar em Maputo), a data de pagamento dos Cupões será 

ajustada para o dia útil imediatamente a seguir. 

 

Nos termos do Artigo 2.º da Lei n.º 3/91, de 9 de Janeiro, considerar-se-ão abandonados e perdidos a 

favor do Estado os juros ou outros rendimentos quando os seus titulares ou possuidores não hajam 

cobrado ou tentado cobrar, ou não tenham manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu 

direito, no prazo de 5 (cinco) anos. 
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2.8 Duração do Empréstimo, Data e Modalidade de Amortização, Prazo de Prescrição do Capital, 

Datas e Modalidades do Exercício de Opção de Reembolso Antecipado  

 

2.8.1 Duração do Empréstimo, Data e Modalidade de Amortização 

O empréstimo tem a duração de 3 (três) anos.  

 

A amortização será efectuada ao par, numa única prestação, no final do prazo da presente emissão, ou 

seja, em 09 de Maio de 2021. 

 

2.8.2 Prazo de Prescrição do Capital 

Considerar-se-á abandonado e perdido a favor do Estado, o capital das obrigações quando os seus 

titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar, ou não tenham manifestado por outro 

modo legítimo e inequívoco o seu direito, no prazo de 10 (dez) anos, conforme prevê o Artigo 2.º da Lei 

n.º 3/91, de 9 de Janeiro. 

 

 

 

2.8.3 Datas e Modalidades do Exercício de Opção de Reembolso Antecipado 

As Obrigações da CM não dão direito ao exercício de opção de reembolso antecipado.  

 

 

2.9 Direito de Conversão 

 

As Obrigações da CM não são convertíveis. 

 

 

2.10 Direito à Subscrição de Acções 

As Obrigações da CM não dão direito à subscrição de qualquer tipo de acções. 

 

 

2.11 Taxa de Rentabilidade Efectiva das Obrigações 

Este empréstimo tem um rendimento fixo de 22,00% para os primeiros 2 (dois) Cupões, e um rendimento 

variável, tal como descrito no ponto 2.6, para os Cupões seguintes (do 3.º ao 6.º Cupão).  

 

A taxa de rentabilidade efectiva não é determinável neste momento por a rentabilidade do 3º ao 6º 

Cupão estar afecta à taxa de juro variável. 

 

 

2.12 Direitos Inerentes às Obrigações 

As Obrigações da CM não originam qualquer tipo de direitos especiais inerentes à sua propriedade, para 

além do recebimento de juros e do reembolso de capital. 

 

 

2.13 Exercício do Direito de Transmissão 

Não existem restrições à livre negociação das Obrigações desta emissão, para além daquelas definidas 

pela Lei vigente na República de Moçambique. 
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2.14 Direito de Preferência na Subscrição ou Venda 

Não estão estabelecidas condições de exercício de direito de preferência na subscrição ou venda das 

Obrigações da CM, sendo as obrigações livremente negociáveis nos termos da lei geral. 

 

 

2.15 Regime Fiscal  

As Obrigações da CM estão sujeitas à legislação aplicável na República de Moçambique. 

 

Em 1 de Janeiro de 2008, entraram em vigor as Leis n.º 33/2007 e 34/2007, de 31 de Dezembro, que 

aprovaram os Códigos do IRPS e do IRPC, respectivamente, cujos Regulamentos foram igualmente 

aprovados, na mesma ordem, pelos Decretos n.º 08/2008 e 09/2008, ambos de 16 de Abril, passando a 

haver lugar a tributação no novo regime fiscal em relação aos títulos cotados na BVM – Bolsa de Valores 

de Moçambique. 

 

Em termos do novo Código do IRPS, os juros e outras formas de remuneração resultantes de títulos de 

dívida cotados na BVM estão sujeitos a uma taxa liberatória de 20%. 

 

Em termos do novo Código do IRPC, os juros e outras formas de remuneração (dividendos, mais valias, 

e outras) resultantes de títulos cotados na BVM não concorrem para a determinação do lucro tributável. 

Estão também sujeitos a uma taxa liberatória de 20% os rendimentos provenientes de títulos de dívida 

cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, pelo que há lugar a retenção na fonte deste imposto, 

exceptuando as entidades que dispensam retenção na fonte. 

 

O acima exposto constitui um resumo do regime fiscal a que a emissão está sujeita e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. 

 

 

2.16 Garantias, Cláusulas de Subordinação e Compromissos destinados a assegurar o Bom 

Cumprimento do Serviço da Dívida 

Não existem garantias especiais, respondendo as receitas e o património da entidade emitente pelo 

Serviço da Dívida emergente das Obrigações. 

 

O presente empréstimo obrigacionista não se encontra subordinado a qualquer outro empréstimo 

contraído pela Companhia de Moçambique, S.A. aplicando-se neste caso, a lei vigente em Moçambique. 

 

As dívidas a Sócios/Accionistas ficam subordinadas às responsabilidades assumidas pela entidade 

emitente para com os Obrigacionistas (tal como a outras responsabilidades assumidas perante não 

sócios/accionistas é atribuído o direito a ser ressarcido com prioridade face às responsabilidades 

assumidas para com sócios/accionistas). 

 

 

2.17 Representante Comum dos Obrigacionistas 

A entidade emitente compromete-se a assegurar os melhores esforços para que se proceda à eleição do 

representante comum dos obrigacionistas para a emissão. 
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2.18 Admissão à Cotação 

Será solicitada a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique dos valores mobiliários 

representativos da emissão, Companhia de Moçambique – Obrigações 2018, após a data de Emissão. 

 

 

2.19 Admissão à Cotação de Outros Valores Mobiliários da Entidade Emitente 

Na presente data, a CM possui Outros Valores Mobiliários admitidos à cotação, nomeadamente o 

Empréstimo Obrigacionista 2017. 

 

 

2.20 Ofertas Públicas de Transacção de Terceiros para com a CM e da CM para com Terceiros 

Não se verificaram, relativamente aos exercícios de 2017, 2018 e ao exercício em curso, ofertas públicas 

de transacções efectuadas por terceiros em relação a valores mobiliários da CM, nem desta em relação 

a valores mobiliários de outras sociedades. 

 

 

2.21 Subscrições Públicas ou Privadas 

 

No exercício de 2017 foram subscritas e colocadas, de forma particular, obrigações da mesma categoria, 

mais concretamente Empréstimo Obrigacionista 2017. 

 

 

2.22 Ofertas  

 

No exercício de 2017, 2018 e durante o exercício em curso não se realizaram ofertas públicas ou 

privadas de subscrição relativamente a valores mobiliários da CM, nem ofertas públicas ou privadas de 

subscrição efectuadas por sociedades participadas pela entidade emitente. 
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CAPÍTULO III – INFORMAÇÕES DE CARACTER GERAL RELATIVAS À 

ENTIDADE EMITENTE 
 

 

3.1 Constituição, Duração e Objecto Social 

A Companhia de Moçambique, S.A. (CM) é uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, criada 

por escritura de 8 de Março de 1888. 

 

A CM durará por tempo indeterminado e tem por objecto a gestão de participações sociais noutras 

sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades económicas. 

 

Mediante deliberação do Conselho de Administração, a sociedade poderá participar, directa ou 

indirectamente, em projectos de desenvolvimento que de alguma forma concorram para o preenchimento 

do seu objecto social, bem como, com o mesmo objectivo, aceitar concessões, adquirir e gerir 

participações no capital de quaisquer sociedades, independentemente do respectivo objecto social, ou 

ainda participar em empresas, associações empresariais, agrupamentos de empresas ou outras formas 

de associação.  

 

 

3.2 Legislação e Regulamentação 

A CM rege-se pelos Estatutos publicados no Boletim da República n.º 10, III série, de 4 de Fevereiro de 

2014, e, subsidiariamente, pelo Código Comercial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 24 de Abril.  

 

 

3.3 Capital Subscrito 

O capital social integralmente subscrito e realizado é de 500.000.000 Meticais (quinhentos milhões de 

Meticais), representado por 50.000.000 (cinquenta milhões) de acções, cada uma com o valor nominal 

de 10 (dez) Meticais.  

 

A estrutura accionista é a seguinte: 

 Entreposto – Gestão e Participações (SGPS), S.A. (“Entreposto, SGPS”) (99,476% do capital social, 

correspondente a 49.738.091 acções); 

 Accionistas não identificados: público (0,523% do capital social, correspondente a 261.625 acções); 

 Acções próprias (0,001% do capital social, correspondente a 284 acções). 

 

Haverá títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1.000 e 2.500 acções, a todo o tempo 

substituíveis por agrupamento ou subdivisão. Os títulos provisórios ou definitivos serão assinados por 

dois Administradores, podendo as assinaturas de um ou de ambos ser substituídas por reprodução 

mecânica. As despesas de conversão ou substituição são por conta dos accionistas interessados. 

 

Quanto à espécie, as acções poderão ser nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis à 

vontade e à custa dos seus titulares, com a limitação de que as acções serão sempre nominativas 

enquanto o seu valor nominal não estiver integralmente pago. 
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3.4 Alterações ao Capital Social 

O capital social da CM poderá ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral de accionistas, sob 

proposta do Conselho de Administração, emitindo para o efeito novas acções. Nos aumentos de capital 

social, os accionistas gozarão do direito de preferência na subscrição das novas acções, 

proporcionalmente ao número que já possuírem. Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito 

de preferência não quiserem subscrever a importância que lhes devesse caber, então será dividida pelos 

outros na mesma proporção. 

 

Em reunião de Assembleia Geral extraordinária datada de 13 de Junho de 2016, os accionistas da 

sociedade deliberaram, em Acta, o aumento de Capital e alteração parcial do pacto social da Sociedade, 

o aumento do capital social da Sociedade, efectuado por entradas em dinheiro, e por conversão do 

crédito devidamente auditado do accionista Entreposto SGPS, de 300.000.000 Meticais (trezentos 

milhões de Meticais) para 363.000.000 Meticais (trezentos e sessenta e três milhões de Meticais); 

  

Em reunião de Assembleia Geral extraordinária datada de 2 de Novembro de 2016, os accionistas da 

sociedade deliberaram, em Acta, o aumento de Capital e alteração parcial do pacto social da Sociedade; 

o aumento do capital social da Sociedade, efectuado por entradas em dinheiro, de 363.000.000 Meticais 

(trezentos e sessenta e três milhões de Meticais) para 378.500.000 Meticais (trezentos e setenta e oito 

milhões e quinhentos mil Meticais); 

 

Em reunião de Assembleia Geral extraordinária datada de 26 de Setembro de 2017, os accionistas da 

sociedade deliberaram, em Acta, o aumento de Capital e alteração parcial do pacto social da Sociedade; 

o aumento do capital social da Sociedade, efectuado por conversão parcial do crédito das prestações 

suplementares realizadas pelo accionista Entreposto SGPS, de 378.500.000 Meticais (trezentos e 

setenta e oito milhões e quinhentos mil Meticais) para 500.000.000 Meticais (quinhentos milhões de 

Meticais). 

 

 

3.5 Identificação dos Membros dos Órgãos de Administração, Direcção e Fiscalização e dos 

Fundadores da Entidade Emitente 

 

Assembleia Geral 

A Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição: 

 Maria Isabel Garcia, Presidente, com morada da Rua Faralay, n.º 63, Maputo 

 Leila Carimo, Secretário, com morada na Avenida do Trabalho, n.º 1856, Maputo 

 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da sociedade é eleito pela Assembleia Geral e apresenta a seguinte 

constituição:  

 Pedro Bastos Teles Palhinha, Presidente 

 Nuno Miguel Gonçalves Sousa, Vice-Presidente  

 José Manuel de Barros Cardoso, Administrador 

 António Manuel Portulez de Oliveira, Administrador 

 Luís Pedro Ramos Simões dos Reis, Administrador 

 Pedro Nuno Lorenzo Vieira Serra Campos, Administrador 

 José Maria Mota Dias da Cunha, Administrador  
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Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral e é constituído pela Sociedade de Auditoria Ernst & 

Young, Lda. 

 

 

3.6  Remunerações 

O montante global das remunerações e benefícios sociais atribuídos durante o exercício de 2017 aos 

órgãos de administração e fiscalização, bem como os compromissos assumidos em matéria de pensões 

perante os actuais ou antigos membros daqueles órgãos, ascendeu a 13.114.740 Meticais (treze 

milhões, cento e catorze mil e setecentos e quarenta Meticais). 

 

 

3.7  Participações dos Órgãos Sociais no Capital 

 

 

Os membros dos órgãos de administrações e fiscalização não possuem qualquer acção da entidade 

emitente, nem detêm quaisquer direitos de opção sobre acções da mesma. 

 

Não existem quaisquer transacções entre a entidade emitente e os membros dos respectivos órgãos de 

administração, direcção e fiscalização, nem interesse destes em transacções extraordinárias no decurso 

dos exercícios 2016 e 2017. 

 

 

3.8  Esquemas de Participação do Pessoal na Sociedade 

Não existem esquemas de participação do pessoal na sociedade. 

 

 

3.9  Controle Sobre a Sociedade 

Não existem, para além do accionista Entreposto SGPS, pessoas singulares ou colectivas que, directa 

ou indirecta, isolada ou conjuntamente, exerçam ou possam exercer um controle sobre a sociedade. 

 

 

3.10  Acções Próprias Detidas em Carteira 

A CM detém 284 (duzentas e oitenta e quatro) acções próprias. As sociedades por ela participadas, 

directa ou indirectamente em mais de 50%, não detêm acções próprias em carteira. 

 

 

3.11  Representante para as Relações com o Mercado 

O representante da entidade emitente para as relações com o mercado é o Dr. Nuno Sousa, na 

qualidade de Vice-Presidente da CM. Para os efeitos decorrentes das respectivas funções, o seu 

endereço, telefone e fax são os seguintes: 

 

 Endereço: Avenida do Trabalho, n.º 1856, Maputo, Moçambique 

 Telefone: +258 21 22 54 00 

 Fax: +258 21 40 11 64 
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CAPÍTULO IV – INFIORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA 

ENTIDADE EMITENTE 
 

 

4.1  Enquadramento das Principais Actividades 

A Companhia de Moçambique, S.A., constitui-se como empresa holding do Grupo Entreposto em 

Moçambique, detendo participações em variadas empresas em diversos sectores de actividade de 

acordo com o seguinte diagrama. 

 

Estrutura Societária do Grupo Entreposto em Moçambique 

 

Importação 

Auto e 

Máquinas

Madeira e 

Floresta

Serviços

Entreposto Rent

(Hertz)

Nyala Safaris

Rio Savane

(Turismo)

Entreposto 

Comercial de 

Moçambique

DataServ 

(TI)

Toyota 

Moçambique 

Distribuição

Servisis

Moçambique (TI)

TB Files 

(Gestão de arquivos)

Companhia 

Moçambique

Grupo Entreposto 

(Moçambique)

Entreposto 

Recursos 

Partilhados (ERP))

Imobiliário

Moflor

Imopremium

Engenharia e 

Materiais 

Construção

Sotecnisol 

Entreposto

Entreposto Volvo 

Cars

Entreposto 

Investimentos
Entrimo

Entreposto 

Niassa

Entreposto BCS

Retalho Auto e 

Máquinas

Entreposto Auto 

Maputo

Toyota Auto 

Maputo
Entreposto Auto Auto Avenida

E-Log

(Logística)

 
 

O Grupo Entreposto é um grupo empresarial com origem e fundação em Moçambique, onde está 

presente desde 1926. Actualmente, está presente em 4 continentes e actua em vários sectores de 

actividade, destacando-se a importação e retalho automóvel. Em 2017, o volume de negócios 

consolidado global do Grupo ascendeu a 4 mil milhões de Meticais, comercializando mais de 17.500 

viaturas novas e usadas e contando com cerca de 2.600 colaboradores. Está também presente na 

importação e retalho de máquinas agrícolas e industriais, imobiliário, aluguer de máquinas, logística, 

sistemas de informação, turismo, madeira e floresta, entre outras. 
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Em Moçambique, o Grupo desenvolve sua actividade concentrada em 20 empresas com actividade 

operacional, com localizações em Maputo,Beira, Chimoio, Tete, Quelimane, Monapo, Nampula, Lichinga 

e Pemba, com um quadro de 1.258 colaboradores (a Setembro de 2017), com presença nas seguintes 

áreas de negócio: 

 Importação e Distribuição de Automóveis, Camiões e Máquinas Agrícolas e Industriais; 

 Aluguer de Viaturas e Máquinas Industriais; 

 Tecnologias e Sistemas de Informação e Soluções Integradas de Gestão Documental; 

 Turismo; 

 Promoção Imobiliária; 

 Floresta, Produção e Processamento de Madeira. 

 

4.1.1  Importação e Distribuição de Automóveis, Camiões e Máquinas Agrícolas e Industriais 

O Grupo Entreposto está presente neste sector através do Entreposto Comercial de Moçambique, S.A., 

e da Toyota de Moçambique, S.A., representando as seguintes marcas: 

 

Entreposto Comercial de Moçambique Toyota Moç.

MáquinasViaturas

 
 

A área de negócio automóvel, que concentra a maior contribuição para o volume de negócios total do 

Grupo, registou um crescimento significativo entre 2010 e 2015. Em 2016, registou uma quebra de 

actividade em resultado da deterioração do ambiente económico do País (ver ponto 4.5). 

 

 
 

Não obstante a evolução recente menos positiva, o Grupo preservou uma posição de liderança 

destacada neste sector em Moçambique, onde as vendas das diversas Marcas representadas atingem 

globalmente uma quota de mercado em redor dos 30%. A estratégia de desenvolvimento prosseguida 

neste sector assenta: 
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 Num forte compromisso com o alargamento da presença das Marcas representadas, com cujos 

Fabricantes o Grupo tem relações de forte parceria de longa data, sendo que algumas das Marcas 

são representadas há mais de cinquenta anos; 

 Num posicionamento diferenciador e único relativamente aos concorrentes directos, pelo facto 

destas Empresas terem investido significativos recursos no desenvolvimento de uma Rede de 

Delegações ao longo de todo o País, que cobre todas as capitais de Província (com excepção de 

Inhambane onde está previsto iniciar a actividade a curto prazo), oferecendo serviços de venda de 

viaturas e peças e prestação de serviços oficinais; 

 Numa aposta clara no crescimento e consolidação das competências nacionais conferindo a estas 

Empresas as capacidades necessárias para desenvolverem a sua actividade com referência às 

melhores práticas da Indústria; 

 Numa forte prioridade ao investimento na formação do quadro de colaboradores com recurso aos 

programas de formação e capacitação interna e de formação técnica das marcas representadas. 

 

4.1.2  Aluguer de Viaturas e Máquinas Industriais 

O Grupo Entreposto está presente no sector de aluguer através da Entreposto Rent, Lda.  

A Carpremium opera no sector de rent a car com e sem motorista, com uma frota de aproximadamente 

80 unidades, constituindo-se como um dos três maiores operadores nacionais, integrando o restrito 

número de operadores do sector que cobrem todo o mercado Nacional. 

 

4.1.3  Tecnologias e Sistemas de Informação e Logística de Arquivo 

A presença do Grupo Entreposto no sector das Tecnologias e Sistemas de Informação é desenvolvida 

através de três empresas (Dataserv, Lda., Servisis Moçambique – Serviços e Sistemas de Informação, 

S.A., e TBF – Gestão de Arquivo, Lda.) que embora sustentem actividades independentes, concentram 

capacidades que permitem um elevado grau de complementaridade na oferta de produtos e serviços 

neste sector de actividade. 

 

a) DATASERV 

Presente no mercado Moçambicano desde 1992, a Dataserv é uma empresa líder em soluções, serviços 

e produtos na área de informática. A empresa foi objecto de aquisição da totalidade do seu capital social 

pela Companhia de Moçambique em 2011, e desenvolve a sua actividade em Maputo, com Delegações 

na Beira, Tete e Pemba. A empresa integra o lote de principais operadores no mercado nacional em 

termos de retalho de hardware e instalação de redes, detendo as representações das marcas HP 

(Service One), Cisco, Microsoft (Gold Partner) e comercializa produtos Apple, D-Link, Cyberoom e 

Riverbed.  

 

b) ServiSIS 

Fundada em 2006, a ServiSIS Moçambique - Serviços e Sistemas de Informação, S.A., tem como 

actividade principal o fornecimento de serviços e consultoria nas áreas de Tecnologias e Sistemas de 

Informação, integrando-os em projectos de ASP – Application Service Provider, tendo na sua carteira 

várias empresas de média dimensão em Moçambique. A empresa detém, em termos de retalho de 

hardware, a representação da marca Dell. A estratégia de desenvolvimento de negócio da ServiSIS 

assenta fundamentalmente no desenvolvimento de laços de parceria comercial com os seus 

distribuidores e clientes finais com recurso a um quadro de colaboradores altamente qualificados 
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c) TBFiles 

A TBFiles tem como principal missão a prestação de serviços em outsourcing de Soluções Integradas de 

Gestão Documental. Criada em 2002, tendo o seu capital social sido adquirido em 75% pela Companhia 

de Moçambique em 2011, a TBFiles disponibiliza uma oferta diversificada na área de custódia física e 

digital de arquivos e gestão documental, que abrange áreas de actuação especializadas tais como: a 

gestão diária de processos documentais e gestão de arquivo através de soluções de armazenamento de 

documentos originais com garantia de acesso rápido em caso de necessidade, digitalização (massiva, 

corrente ou a pedido), arquivos digitais em ambiente cloud, rotação de backups informáticos e destruição 

certificada de documentos.  

 

4.1.4  Turismo 

O Grupo Entreposto está presente no sector de turismo através da Nyala Safaris, Lda., e do Rio Savane 

Investimentos, Lda.  

 

A Nyala Safaris centra a sua actividade no turismo cinegético, numa coutada localizada na região de 

Inhaminga.  

 

Em 2012, a Companhia de Moçambique, conjuntamente com outra empresa sua subsidiária, adquiriu a 

totalidade do controle societário da Rio Savane, empresa que é detentora de um lodge turístico com o 

mesmo nome, situado na foz do Rio Savane, a norte da Cidade da Beira. 

 

4.1.5  Promoção imobiliária 

A actividade Imobiliária, desenvolvida ao longo de todo o território, concentra-se na gestão de diversos 

activos imobiliários afectos ao negócio das várias empresas do Grupo, e na gestão e promoção de 

desenvolvimento de projectos imobiliários específicos.  

 

A estratégia de médio prazo do Grupo confere à área Imobiliária um papel importante, por se ter 

identificado um forte potencial de desenvolvimento de projectos imobiliários em variados activos que os 

Grupo detêm nas principais capitais de província do País em localizações de boa qualidade. Encontram-

se já em adiantado estado de preparação diversos projectos de desenvolvimento na área habitacional, 

escritórios e comércio, nas localizações de Pemba, Palma, Maputo, Tete e Nacala.  

 

No âmbito do programa do Ministério da Indústria e Comércio, o Grupo concluiu o processo de 

certificação que atribuiu o selo “Made in Mozambique” às empresas Entreposto Comercial de 

Moçambique, S.A., Toyota de Moçambique, S.A., ServiSIS, Dataserv, Nyala Safaris e Moflor. 

 

4.1.6  Floresta, Produção e Processamento de Madeira  

Criada em 1964, a Moflor desenvolve a actividade de produção florestal e transformação de madeira, no 

centro de Moçambique, províncias de Sofala e Manica. 

 

Em termos de produção florestal, a Moflor dedica-se à exploração e gestão de áreas florestais, tendo 

actualmente: 

 4 Plantações na Província de Manica – Bengo, Gondola, Tiquetique e Bandula – com uma área total 

de 2.200 ha dedicadas à plantação de Eucalipto das variedades Grandis/Saligna e Cloezeana; 

 Viveiro dedicado à produção de Eucalipto (clones e sementeira); 

 4 Concessões na província de Sofala – Derunde 1 e 2, Macuacua e Nhamacuenguere – para 

exploração da floresta nativa numa área total de cerca de 38.500 ha. 
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Em termos de transformação de madeira, com recurso essencialmente a madeira própria, a Moflor 

dedica-se à produção de travessas para linhas de caminho-de-ferro, essencialmente com recurso a 

Messassa (espécie de madeira nativa) e à produção de postes para electricidade e telecomunicações 

em Eucalipto. A transformação e o processamento destes produtos são realizados em duas unidades de 

processamento/serrações, situadas em Derunde e no Dondo, e na instalação industrial de tratamento, 

situada no Dondo, a qual dispõe, entre outros equipamentos, de três unidades de autoclaves para 

impregnação da madeira com creosote e CCA e uma unidade de carpintaria e transformação de madeira 

para o mercado de construção e produtos de maior valor acrescentado. 

 

 

4.2  Cobertura geográfica 

O Grupo Entreposto está presente em todas as capitais de Província com excepção de Inhambane (onde 

tem previsto iniciar a sua actividade a curto prazo), distribuindo-se a presença física das várias 

empresas/ negócios de acordo com o seguinte diagrama: 

 

 
 

 

4.3  Pessoal 

O quadro de pessoal do Grupo Entreposto (ver quadro seguinte) evoluiu de 1.382 de trabalhadores 

activos em Dezembro de 2014 para 1.071 em Dezembro de 2017. Neste mesmo período o número de 

trabalhadores reformados cuja responsabilidade pelo pagamento de reformas recai sobre algumas 

Empresas do Grupo evoluiu de 229 para 187.  

 

A Companhia de Moçambique, cuja actividade se concentra na gestão de participações, conta com 29 

colaboradores (26 activos e 3 reformados). 
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Área de Negócio 
2014 2015 2016 2017 

Efectivos Reform. Efectivos Reform. Efectivos Reform. Efectivos Reform. 

Automóvel e Máquinas 782 111 805 105 737 93 607 89 

Serviços 281 0 287 0 247 0 169 0 

Madeira e Floresta 226 17 189 14 141 13 170 13 

Imobiliário, Eng. e Materiais 52 39 77 39 82 36 76 33 

Outras 41 62 55 60 58 57 49 52 

TOTAL 1.382 229 1.413 218 1.265 199 1.071 187 

 

 

4.4  Patentes, Licenças e Contratos de Concessão 

Não existem patentes, ou contratos de concessão que tenham uma importância significativa nas 

actividades da CM. 

 

 

4.5  Acontecimentos Excepcionais 

Moçambique atravessou nos últimos anos, após 2014, uma conjuntura macroeconómica particularmente 

adversa, durante a qual: 

 A taxa de inflação escalou significativamente, com uma inflação média de 20% em 2016 (dados do 

Economist Intelligence Unit; recorde-se que a inflação média em 2014 foi de 2,3%); 

 O Metical depreciou muito fortemente (126% contra o USD, entre 2014 e 2016), tendo esta 

desvalorização sido parcialmente corrigida durante o ano de 2017; 

 As taxas de juro dispararam, com as Prime Rates dos principais bancos moçambicanos a rondar os 

30%; 

 A liquidez de divisas no mercado foi seriamente afectada, originando restrições e limitações sérias 

ao acesso a divisas para a aquisição e importação de bens. 

 

Naturalmente, essa conjuntura adversa teve impacto nas contas da CM, com reflexo no seu 

desempenho económico, em termos de volume de negócios e geração de resultados, por via da 

contracção da economia em geral, e da forte queda do mercado automóvel – principal área de negócio 

do Grupo – que em termos de volume de vendas total anual sofreu uma contracção superior a 50% entre 

2014 e 2016. 

 

Não obstante, a actividade da CM demonstrou uma boa capacidade de resiliência económica, tendo sido 

capaz de absorver parte significativa dos impactos (c. 50%) através das outras actividades do Grupo 

(e.g., TIs e serviços pós-venda automóvel), bem como resiliência financeira, com o apoio da banca e dos 

accionistas. 

 

 

4.6  Investigação e Desenvolvimento de Novos Produtos 

Tendo em conta a natureza das diversas áreas de negócio onde o Grupo actua, ocorreram nos dois 

últimos exercícios vários desenvolvimentos de novos produtos, assinalando-se de entre eles os 

seguintes: 

 Área automóvel: Decorrente da análise de mercado, com vista a identificar necessidades não 

satisfeitas pela oferta existente, uma das empresas do Grupo – a Entreposto Comercial de 

Moçambique, S.A. – iniciou a comercialização de uma nova linha de produto de empilhadores cuja 

oferta até então existente no mercado nacional era extremamente reduzida. Em paralelo, as 
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empresas do Grupo nesta área desenvolveram igualmente um produto denominado “contrato de 

manutenção”, que no essencial pré-estabelece um valor fixo para a manutenção preventiva de 

viaturas para determinados intervalos de quilometragem. 

 Área de Tecnologias de Informação: Uma das empresas do Grupo – a Dataserv – desenvolveu, com 

base nas suas capacidades internas, um produto denominado “printing service” que no essencial 

possibilita às empresas acederem a um serviço de printing nas usas instalações com base num 

preço por página, dispensando a abordagem clássica de investimento na aquisição de equipamento 

e respectiva manutenção, bem como no abastecimento regular de consumíveis. 

 

 

4.7  Ocorrências Judiciais 

A 31 de Dezembro de 2017, existem processos judiciais laborais contra o Grupo perfazendo um total de 

indeminização solicitadas de cerca de 5.065 milhares de Meticais ( 8.600 milhares de Meticais em 2016). 

Estes montantes encontram-se parcialmente provisionados, em função do risco a que o Grupo se julga 

encontrar exposto. 

 

4.8  Interrupção de Actividades 

 

 

Não se verificou, nos últimos três anos, qualquer interrupção das actividades da sociedade, susceptível 

de ter tido, ou de vir a ter, uma incidência importante sobre a situação financeira da empresa. 

 

 

4.9  Principais Investimentos 

Ao longo dos três últimos exercícios, a Companhia de Moçambique e as sociedades suas participadas 

levaram a cabo diversos investimentos que se concentraram nas seguintes áreas: 

 Expansão e modernização de instalações e aquisição de equipamentos na área de negócio 

automóvel e máquinas; 

 Alargamento da actividade do Grupo a novos negócios; 

 Formação de colaboradores, transversal às diversas empresas do Grupo; 

 Aquisição de activos e desenvolvimento de projectos sobre activos imobiliários detidos. 

 

4.9.1 Expansão e modernização de instalações e aquisição de equipamentos na área de negócio 

automóvel e máquinas  

Os investimentos nesta área destinaram-se à construção de novas instalações integradas (que agregam 

numa única instalação, a actividade de vendas, oficina e peças), modernização e requalificação de 

instalações existentes e reforço do parque de equipamentos oficinais, tendo como objectivos: 

 Promover o upgrade funcional e visual das instalações de acordo com os melhores padrões da 

Indústria;  

 Alargar e melhorar a cobertura geográfica do País; 

 Elevar os padrões de qualidade da prestação de serviços oficinais; 

 Obter incrementos de produtividade; 

 Promover a melhoria das capacidades técnicas do quadro de colaboradores. 

 

Considera-se que a estratégia de investimento seguida é fundamental para assegurar a continuidade do 

crescimento desta área de negócio, a preservação da posição de liderança detida historicamente na 

mesma, e para criar as condições para capturar o potencial de crescimento do mercado automóvel que 
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se prevê que ocorra nos próximos anos em resultado da recuperação económica do País em particular 

nas áreas geográficas onde se concentram os grandes projectos. 

 

4.9.2  Alargamento da actividade do Grupo a novos negócios 

O investimento na expansão da actividade do Grupo a novas áreas de negócio tem como racional o 

aproveitamento de complementaridades e sinergias com actividades já existentes, e concretizou-se entre 

outras, com a aquisição da Dataserv e TBFiles no negócio de Tecnologias de informação e gestão de 

arquivos onde o Grupo já estava presente por via da Empresa ServiSIS. 

 

4.9.3  Formação de colaboradores, transversal às diversas Empresas do Grupo 

A formação de colaboradores envolveu um significativo esforço de investimento nos últimos anos, com o 

objectivo de promover um upgrade das competências e de desempenho operacional em áreas chave 

nas Empresas do Grupo. As diversas áreas de negócio confrontam-se com inúmeros desafios, entre eles 

o incremento de expectativas por parte dos clientes e o aumento da intensidade competitiva decorrente 

da entrada de novos concorrentes, que tornam fulcral a obtenção de melhorias na qualidade de serviços 

prestados, condição para alcançar graus de satisfação acrescidos na relação com clientes.  

 

4.9.4  Aquisição de activos e desenvolvimento de projectos sobre activos imobiliários detidos. 

A circunstância do Grupo deter um conjunto de activos imobiliários não afectos a actividades 

operacionais nas várias capitais de Província do País em localizações com forte potencial de promoção 

imobiliária, conduziu a progressiva autonomização desta área de negócio e ao reforço do quadro de 

colaboradores com competências específicas deste negócio com o objectivo de potenciar o seu 

contributo para actividade global do Grupo. Os investimentos nesta a área, concentram-se 

essencialmente no desenvolvimento de projectos imobiliários direccionados para os segmentos de 

habitação, escritórios e comércio que se encontram em fase final de concretização ou licenciamento, nas 

cidades de Pemba, Palma, Tete e Nacala. 

 

 
 

CAPÍTULO V – PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE 
 

 

5.1  Balanços e Contas de Resultados da Entidade Emitente 

Balanços relativos aos últimos dois exercícios, apresentados sob a forma de mapa comparativo. 

 

 
 

 



 

 

 19 

    2017 2016 2015 

Activo não corrente   

 
    

Activos tangíveis   8.052.800 8.136.543.000 4.130.141.845 

Activos Intangíveis   212.371.757 170.455.236 19.415.685 

Goodwill       5.264.042 

Investimentos em empresas associadas 1.574.118 1.164.832 130.638.733 

Outros activos financeiros 14.837.902 11.809.401 2.581.402 

Activos biológicos    3.783.403 3.783.403 3.783.403 

Activos por impostos diferidos  82.333.614 185.339.045 82.592.027 

 
  8.387.680.594 8.509.094.917 4.374.417.137 

Activo corrente   

 

    

Inventários    1.2 12.826.784 1.792.559.003 1.915.372.539 

Clientes   501.034.626 664.889.524 623.909.427 

Outros activos financeiros 727.759.418 463.370.148 603.752.274 

Outros activos correntes    359.448.543 483.186.396 360.608.111 

Caixa e bancos   254.035.465 631.773.480 247.864.447 

    3.055.104.836 4.035.778.551 3.751.506.798 

Total do ACTIVO   11.422.785.430 12.544.873.468 8.125.923.935 

          

Capital próprio         

Capital social   500.000.000 378.500.000 300.000.000 

Prestações suplementares 112.875.119 234.375.118 234.375.118 

Reservas   31.606.603 31.605.603 16.872.296 

Excedentes de revalorização  3.187.606.590 3.327.305.332 1.366.537.049 

Ajustamentos em activos financeiros 691.625 132.040 131.785.321 

Outras variações no capital próprio 266.192.765 285.227.967 0 

Resultados transitados   -485.822.915 137.537.734 -2.858.710 

Resultados líquidos do exercício -831.438.016 -743.059.391 154.118.021 

Total do capital próprio atribuível aos accionistas 2.821.712.772 3.651.624.403 2.200.829.095 

Total do capital próprio atribuível a interesses 
minoritários 

104.372.570 103.446.933 65.489.046 

Total do CAPITAL PRÓPRIO 2.926.085.342 3.755.071.336 2.266.318.141 

          

Passivo não corrente         

Provisões    46.607.451 90.054.158 39.162.565 

Empréstimos obtidos    963.700.449 1.072.297.874 874.852.366 

Outros passivos financeiros   1.002.400.000  0 

Passivos por impostos diferidos  1.898.403.044 1.823.189.345 763.237.995 

    2.928.710.944 3.987.941.377 1.677.252.926 

Passivo corrente         

Empréstimos obtidos    1.388.217.148 2.552.693.160 1.740.051.169 

Fornecedores   1.150.782.019 533.621.319 1.267.117.949 

Outros passivos financeiros  2.648.378.771 1.289.266.104 837.001.156 

Outros passivos correntes  382.611.206 426.280.172 338.182.594 

    5.587.989.143 4.801.860.755 4.182.352.868 

Total do PASSIVO   8.496.700.089 8.789.802.132 5.859.605.794 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 11.422.785.430 12.544.873.468 8.125.923.935 
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Contas de Resultados relativos aos últimos dois exercícios, apresentados sob a forma de mapa 

comparativo. 

  2017 2016 2015 

Vendas 3.431.450.524 4.110.553.047 5.189.668.547 

Prestações de serviços 553.442.275 630.767.211 734.970.326 

Variação da produção 2.676.916 14.476.294 48.960.026 

Gasto dos inventários vendidos ou consumidos -2.522.766.518 -2.989.220.084 -4.086.567.916 

Margem bruta 1.464.803.198 1.766.576.468 1.887.030.983 

        

Gastos com pessoal -567.835.582 -593.944.768 -547.282.594 

Fornecimento e serviços de terceiros -688.249.583 -695.950.634 -695.978.101 

Outros gastos e rendimentos operacionais 97.782.348 35.244.591 356.057.586 

Depreciações e amortizações -379.664.056 -206.560.979 -141.034.521 

Gastos ou perdas nas empresas associadas 409.287 2.104.689 -1.146.588 

Ajustamentos ao valor realizável líquido -21.374.272 -52.673.249 -27.025.065 

Perdas por imparidade de contas a receber -17.510.232 -425.921 -24.317.925 

Provisões do exercício 78.675 -49.951.483 0 

  -111.560.216 204.418.714 806.303.775 

        

Rendimentos financeiros 1.888.031.991 1.813.634.116 526.580.108 

Gastos financeiros -2.415.533.876 -2.860.925.135 -1.031.477.175 

Resultados antes de imposto -639.062.101 -842.872.305 301.406.708 

Imposto sobre o rendimento -198.749.790 93.697.531 -146.252.073 

Resultado líquido do exercício -837.811.890 -749.174.774 155.154.635 

        

Resultado líquido do exercício atribuível a interesses minoritários -6.375.874 -6.115.383 1.036.615 

Resultado líquido do exercício atribuível aos accionistas -831.436.016 -743.059.391 154.118.022 

 

 

 

 

 

5.2  Mapas de Origem e Aplicação de Fundos da Entidade Emitente 

Mapas de Origem e Aplicação de Fundos relativos aos últimos dois exercícios, apresentados sob a 

forma de mapa comparativo. 
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  2017 2016 2015 

Fluxo de caixa das actividades operacionais       

Recebimentos de clientes 3.910.360.541 5.203.733.991 5.248.084.212 

Pagamentos a fornecedores -2.368.482.911 -4.229.312.095 
-

5.137.413.376 

Pagamentos ao pessoal -585.813.236 -574.001.701 -574.155.082 

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento -35.037.694 -58.133.827 -256.283.960 

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 530.416.023 -750.665.730 -97.420.649 

Caixa líquida usada pelas actividades operacionais 1.451.442.723 -408.379.361 -817.188.855 

        

Fluxo de caixa das actividades de investimento       

Recebimentos provenientes de:       

- Activos fixos tangíveis 18.339.074 96.622.357 0 

- Investimentos financeiros   423.025.848 0 

- Juros obtidos 111.267.221 64.945.546 55.768.517 

- Outros activos   1.545.102 0 

Pagamentos respeitantes a:       

- Activos fixos tangíveis -322.692.212 -1.345.272.387 -534.333.315 

- Activos intangíveis -47.310.306 -157.533.146 -13.765.596 

- Investimentos financeiros -3.028.500 -9.228.000 0 

Caixa líquida usada nas actividades de investimento -243.424.723 -925.894.680 -492.330.394 

        

Fluxo de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

- Empréstimos obtidos -630.048.958 2.229.960.894 1.309.111.579 

- Aumento de capital   78.500.000 0 

Pagamentos respeitantes a:       

- Juros e gastos similares -955.707.057 -590.277.821 -248.572.720 

- Dividendos   0 -65.000.000 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento -1.585.756.015 1.718.183.073 995.538.858 

        

Variação de caixa e equivalentes de caixa -377.738.015 383.909.033 -313.980.391 

        

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 631.773.480 247.864.447 561.844.838 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 254.035.465 631.773.480 247.864.447 
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5.3  Cotações médias, máximas e mínimas de Valores Mobiliários emitidos pela Entidade Emitente e 

cotados em Bolsa de Valores de Moçambique 

 

 

Obrigações Obrigações Obrigações 

Companhia de Moçambique 2013(1) 
Companhia de Moçambique 2013 – 2ª 

série(2) 
Companhia de Moçambique 2017 

Mês 
Preço 

Mínimo 

(MT) 

Preço 

Médio (MT) 

Preço 
Máximo 

(MT) 

Preço 
Mínimo 

(MT) 

Preço 

Médio (MT) 

Preço 
Máximo 

(MT) 

Preço 
Mínimo 

(MT) 

Preço 

Médio (MT) 

Preço 
Máximo 

(MT) 

nov-16 99,4 99,58 100 98,8 98,8 98,8 – – – 

dez-16 99,4 99,58 100 98,8 98,8 98,8 – – – 

jan-17 95 95,2 100 95 95,11 100 – – – 

fev-17 95 95,2 100 95 95,11 100 – – – 

mar-17 95 95,2 100 100 100 100 – – – 

abr-17 95 95,2 100 100 100 100 – – – 

mai-17 95 95,2 100 100 100 100 – – – 

jun-17 100 100 100 100 100 100 – – – 

jul-17 100 100 100 100 100 100 – – – 

ago-17 100 100 100 100 100 100 – – – 

set-17 100 100 100 100 100 100 – – – 

out-17 – – – 100 100 100 – – – 

nov-17 – – – 100 100 100 – – – 

dez-17 – – – 100 100 100 – – – 

jan-18 – – – 100 100 100 – – – 

fev-18 – – – 100 100 100 – – – 

mar-18 – – – 100 100 100 – – – 

abr-18 – – – 100 100 100 – – – 

mai-18 – – – 100 100 100 – – – 

jun-18 – – – 100 100 100 – – – 

jul-18 – – – 100 100 100 – – – 

ago-18 – – – 100 100 100 103,00 103,00 103,00 

set-18 – – – 100 100 100 102,50 102,57 103,00 

out-18 – – – 100 100 100 – – – 

nov-18 – – – 100 100 100 – – – 

dez-18 – – – 100 100 100 – – – 

(1) As Obrigações “Companhia de Moçambique 2013” foram admitidas à cotação em 13 de Setembro de 2013 e integralmente 

reembolsadas em Setembro de 2017. 
(2) As Obrigações “Companhia de Moçambique 2013 – 2ª série” foram admitidas à cotação em 19 de Dezembro de 2013 e 

integralmente reembolsadas em Dezembro de 2017. 

 

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique. 
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5.4  Informações individualizadas relativas a sociedades que a Entidade Emitente detém 

 

Denominação  Entreposto Comercial Moçambique, S.A. 

Sede social  Maputo 

Domínio da actividade  Importação de viaturas e máquinas 

Fracção do capital detido  99,708% 

Capitai subscrito  110.000.000 Meticais 

Reservas  18.693.413 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (315.167.881) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 1.831.077.917 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 0 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 300.492.699 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 12.348.085 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 13.726.379 Meticais 

 

Denominação  Entreposto Comercial Niassa, Lda. 

Sede social  Nampula 

Domínio da actividade  Imobiliária 

Fracção do capital detido  72,187% 

Capitai subscrito  600.000 Meticais 

Reservas  142.296.430 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (4.470.001) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 239.399.872 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 3.796.234 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 0 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 0 Meticais 
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Denominação  Moçambique Florestal, S.A. 

Sede social  Beira 

Domínio da actividade  Madeiras 

Fracção do capital detido  99,847% 

Capitai subscrito  92.000.000 Meticais 

Reservas  500.000 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (69.756.209) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 (97.700.430) Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 51.648.373 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 0 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 3.398.769 Meticais 

 

 

Denominação  Toyota de Moçambique, S.A. 

Sede social  Maputo 

Domínio da actividade  Importação de viaturas e máquinas 

Fracção do capital detido  99,997% 

Capitai subscrito  130.000.000 Meticais 

Reservas  21.063.714 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (141.575.740) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 599.798.508 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 191.733.712 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM:190.593.510 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 56.439.023 Meticais 
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Denominação  Entrimo, S.A. 

Sede social  Maputo 

Domínio da actividade  Imobiliária 

Fracção do capital detido  99,994% 

Capitai subscrito  338.500.000 Meticais 

Reservas  4.792.340 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (347.483) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 4.187.115 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 325.555.812 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 0 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 385.511 Meticais 

 

 

Denominação  E-LOG – Serviços de Logística, S.A. 

Sede social  Matola 

Domínio da actividade  Logística 

Fracção do capital detido  100,000% 

Capitai subscrito  80.000.000 Meticais 

Reservas  0 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (45.564.419) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 380.585.029 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 138.149.532 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 0 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 1.862.227 Meticais 
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Denominação  Imopremium – Gestão Imobiliária, S.A. 

Sede social  Maputo 

Domínio da actividade  Imobiliária 

Fracção do capital detido  100,000% 

Capitai subscrito  1.000.000 Meticais 

Reservas  200.000 Meticais 

Resultado Líquido do último exercício (2017)  (58.634.412) Meticais 

Valor sobre o qual a entidade emitente contabiliza as acções 

ou partes que detém 

 908.481.532 Meticais 

Montante ainda por liberar das acções ou partes que detém  0 Meticais 

Montante dos dividendos recebidos no decurso do último 

exercício (2017) 

 0 Meticais 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 256.790.764 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 17.260.840 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 5.715.584 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 2.031.553 Meticais 
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5.5  Informações individualizadas relativas a sociedades com uma participação, directa ou indirecta, 

superior a 50% no capital social da Entidade Emitente 

 

Denominação  Entreposto - Gestão e Participações (SGPS), S.A. 

Sede social  Lisboa, Portugal 

Domínio da actividade  Gestão de Participações 

Fracção do capital detido  99,476% 

Montante de créditos e dos débitos devidamente discriminados 

da entidade emitente relativamente à sociedade e desta 

relativamente à entidade emitente (2017) 

 Débitos: 1.006.539.810 Meticais  

(CM relativamente à sociedade) 

 

Créditos: 0 Meticais  

(da sociedade relativamente à CM) 

Montante de compras e vendas, royalties, comissões, 

fornecimentos e serviços, trabalhos especializados, prestações 

de serviços e subcontratos da entidade emitente relativamente 

à sociedade e desta relativamente à entidade emitente (2017) 

 Serviços prestados pela sociedade à CM: 36.876.913 Meticais 

 

Serviços prestados pela CM à sociedade: 0 Meticais 

 

5.6  Diagrama representativo das relações de participação referenciadas nos números 5.4 e 5.5 
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5.7  Montante dos Empréstimos Obrigacionistas por Reembolsar, Garantias, Penhores e Hipotecas 

Prestadas a Favor de Terceiros, Montantes dos Pagamentos Devidos em Consequência de 

Contratos de Leasing Celebrados pela Entidade Emitente 

No desenvolvimento da sua actividade normal, a CM tem vindo a contabilizar diversas responsabilidades 

para com terceiros, as quais se encontram devidamente evidenciadas nas demonstrações financeiras 

apresentadas no ponto 5.1. 

 

 

CAPÍTULO VI – PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 

6.1  Desenvolvimento e Estratégia dos Negócios da Empresa 

A evolução recente das actividades do Grupo tem como referência um quadro estratégico que identifica 

como prioridades o desenvolvimento e a consolidação da presença em áreas de negócio – por via do 

crescimento orgânico e da exploração de eventuais oportunidades de aquisição – que apresentem uma 

forte exposição ao investimento público e privado, o qual constituirá em nosso entender o principal motor 

de desenvolvimento económico futuro do País.  

 

Nesse contexto, considera-se que a experiência e presença consolidada do Grupo nos sectores 

Automóvel, Serviços, Imobiliário e Floresta, aliado à cobertura de todo o País com instalações próprias, 

constituem condições de partida bastante favoráveis à prossecução desta estratégia e potenciadoras de 

sinergias no crescimento e expansão de cada uma destas áreas de negócio. 

 

No horizonte de curto/médio prazo as prioridades de actuação por área são as seguintes: 
 

Importação e distribuição de automóveis, camiões e máquinas agrícolas e industriais: 

 Consolidação da presença dominante no mercado de viaturas novas; 

 Alargamento da oferta de serviços de assistência técnica, reforço do investimento em equipamento 

e formação com o objectivo de melhorar acentuadamente a qualidade de serviços prestados; 

 Modernização e expansão de instalações de vendas e assistência; 

 Lançamento de áreas de prestação de serviços rápidos de assistência. 

 

Tecnologias e sistemas de informação e Logística de arquivo: 

 Alargamento da gama de produtos, marcas comercializadas e serviços, em simultâneo com o 

reforço das competências técnicas; 

 Potenciar a expansão da Dataserv às capitais de província; 

 Alargar o portfolio de serviços prestados na área de Logística de arquivo, e  

 Intensificar a actividade comercial, por forma a manter ritmos elevados de crescimento do negócio 

que permitam a captura de ganhos de escala. 

 

Promoção imobiliária: 

 Finalizar e aprovar os projectos definidos para as localizações de Pemba, Nacala, Palma. 

 
Floresta, produção e processamento de madeira: 

 Consolidar a presença tradicional na produção de travessa e postes de madeira, e melhorar 

sustentabilidade e auto-suficiência no abastecimento de matéria-prima para estes produtos; 

 Alargamento da gama de produtos à área de madeira para construção civil; 
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 Exploração de novos mercados.  

 

 

6.2  Perspectivas Comerciais, Operacionais e Financeiras  

A estratégia de desenvolvimento de negócio consubstanciada nos investimentos realizados e planeados, 

na consolidação das actividades onde Grupo já operava e na expansão da actividade a novas áreas de 

negócio, tem como objectivos fundamentais: 

 Crescer e dar sustentabilidade à posição de liderança na área de negócio automóvel, ao dotar as 

Empresas que operam nesta área das condições necessárias para capturarem o impacto da 

recuperação de mercado automóvel e as perspectivas de negócio bastante favoráveis que se 

antevêem a curto e médio prazo decorrentes dessa recuperação; 

 Incrementar o peso da área imobiliária no conjunto dos negócios do Grupo, aproveitando a 

vantagem decorrente do Grupo deter diversos activos em localizações privilegiadas em várias 

capitais de Província com forte potencial de promoção imobiliária. 

 Melhorar capacidades e desempenho operacional de forma transversal a todas as Empresas, por 

via do reforço de competências decorrente da formação e crescimento do quadro de colaboradores, 

de incrementos de produtividade e capturas de sinergias de que é exemplo o projecto de construção 

de um centro logístico na Matola para a concentração da actividade logística dos diversos negócios 

do Grupo.  

 

Neste quadro de desenvolvimento estratégico, e tendo em atenção as vantagens competitivas que o 

Grupo detêm, nomeadamente as decorrentes da liderança no mercado automóvel e da presença 

geográfica em todo o território, as perspectivas de desempenho a curto médio prazo permitem antever: 

 

 A manutenção da posição de liderança no mercado automóvel, com disponibilidade para avaliar 

eventuais oportunidades de consolidação que possam surgir nesta área de negócio; 

 A consolidação da actividade das empresas de tecnologias de informação e gestão de arquivo, 

posicionando-as como operadores relevantes no sector; 

 A capacidade de potenciar a rentabilização de activos imobiliários, cujos projectos com potencial 

desenvolvimento a partir de 2018/2019, poderão aportar um contributo relevante para o aumento do 

volume de negócios e rentabilidade consolidada do Grupo. 

 

O outlook macroeconómico positivo para Moçambique, com a continuação da correcção iniciada no 

primeiro semestre de 2017, considera o desagravamento da taxa de inflação, que se antecipa regressar 

a níveis pré-crise ainda em 2018 (de acordo com o Economist Intelligence Unit), a redução da taxa de 

juro, aproximando-se de uma taxa de juro real de cerca de 8%, e a estabilidade cambial, permite 

antecipar o reforço da situação financeira do Grupo a curto e médio prazo, bem como a criação de 

condições para que o Investimento Directo Estrangeiro em Moçambique possa recuperar, beneficiando o 

desenvolvimento mais robusto da economia moçambicana. 

 

No sector automóvel, aquele que mais contribui para o Volume de Negócios da CM, as perspectivas 

futuras são de evolução do mercado em recuperação progressiva, atingindo em 2019 um valor próximo 

do registado em 2015 – conforme ilustrado no gráfico seguinte. 
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Esta perspectiva encontra-se sustentada em diversos factores que concorrem para o outlook positivo do 

sector, ultrapassados os constrangimentos impostos pela conjuntura macroeconómica adversa, que 

permitem antecipar a retoma económica do Grupo, ainda mais fortalecida após as medidas de contenção 

e optimização de custos introduzidas no período 2015-2017: 

 A natureza do mercado automóvel, cuja boa gestão de frotas aconselha a renovação do parque a 

cada período cíclico (ao fim de 4-6 anos, no caso de viaturas ligeiras); 

 A convergência da economia moçambicana com as economias da região, em particular da SADC, 

que apresentam taxas de motorização significativamente mais elevadas que a de Moçambique (uma 

das mais baixas da região) – conforme ilustrado no gráfico abaixo; 

 

 
 

 E a recuperação no ritmo de vendas de veículos novos, já iniciada no 2.º semestre de 2017, onde 

se observaram crescimento homólogos expressivos, conforme ilustrado nos gráficos seguintes: 
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CAPÍTULO VII – RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

Reproduz-se em seguida o teor das Auditorias Independentes às Demonstrações Financeiras da 

Companhia de Moçambique, S.A., para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. 

 

 

 

7.1  Exercício 2017 

Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Financeiras da Companhia de 

Moçambique, S.A., para o exercício de 2017. 
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7.2 Exercício 2016 

Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Financeiras da Companhia de 

Moçambique, S.A., para o exercício de 2016. 
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