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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

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

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

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

informação que no mesmo sejam incorporados através de remissão para outros documentos, os 

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

 

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

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

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

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

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

desta ou à qualidade dos valores mobiliários em causa.  

 

A sociedade REVIMO – Rede Viária de Moçambique, SA é a única entidade exclusivamente 

responsável pelo conteúdo do presente Prospecto e pela admissão à cotação na Bolsa de Valores 

de Moçambique. 
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ABREVIATURAS  

  

AG    Assembleia Geral  

BM    Banco de Moçambique  

BVM    Bolsa de Valores de Moçambique  

CA    Conselho de Administração  

REVIMO  REVIMO – Rede Viária de Moçambique, SA  

CF    Conselho Fiscal  

OPV     Oferta Pública de Venda  

SA    Sociedade Anónima  
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DEFINIÇÕES  

  

Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 

presente prospecto, os significados aqui referidos:  

  

Acções    

Acções ordinárias da REVIMO SA, com o valor nominal de dez mil meticais por cada acção.    

 

Accionistas   

Pessoas jurídicas e singulares titulares de acções representativas do capital social da entidade 

Emitente.  

 

Anúncio de Lançamento   

Documento oficial que garante a prestação aos investidores de toda a informação necessária para 

uma tomada de decisão de investimento esclarecida e fundamentada.  

 

Conta de Registo da Emissão 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 12.º e 13.º do Decreto-Lei n. 4/2009, de 24 de julho.   

 

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 e 15.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.   

  

Código do Mercado de Valores Mobiliários    

Código em vigor na República de Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, de 24 de 

julho, que rege a organização, funcionamento e as operações dos mercados de valores 

mobiliários. -  Mesmo que CMVM. 

 

CMVM 

Mesmo que Código do Mercado de Valores Mobiliários    

 

Emitente   

A REVIMO SA, entidade que emite as Acções objecto da admissão à cotação - Mesmo que 

Sociedade Visada.  

 

 

Estatutos    

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

Pessoa singular ou colectiva.  

  

Intermediário Financeiro   

Pessoa jurídica legalmente habilitada a exercer nos mercados de valores mobiliários, a título 

profissional, a actividade de intermediação financeira.  

  

Mercado de Valores Mobiliários   

Conjunto dos mercados organizados ou controlados pelas autoridades competentes e onde esses 

valores se transaccionam.  

  

Oferente   

Entidade que vende as Acções que detém no capital social da entidade Emitente.   

  

Oferta Pública de Venda   

Proposta de negócio de alienação de Acções que a entidade Oferente faz ao mesmo tempo à 

generalidade dos investidores.   

  

Pessoas Jurídicas Moçambicanas   

Pessoa singular, sociedade comercial ou outras pessoas colectivas, de direito moçambicano. 

 

Sociedade Visada   

Entidade que vende as Acções que são objecto da admissão à cotação. Mesmo que Emitente.  

  

Valores Mobiliários   

As acções, obrigações, e quaisquer outros valores, seja qual for a sua natureza ou forma de 

representação, ainda que meramente escritural, legalmente emitidos por quaisquer entidades, 

públicas ou privadas, em conjuntos homogéneos que confiram aos seus titulares direitos 

idênticos, e que sejam legalmente susceptíveis de negociação num mercado organizado.  
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

  

Denominação Social da Emitente  

A Emitente denomina-se juridicamente por REVIMO, SA 

 

Número Único de Identificação Tributária (NUIT) 

NUIT: 401041877 

  

Menções legalmente obrigatórias nas publicações de Emitente  

REVIMO – Rede Viária de Moçambique, SA 

Capital Social: MT 660.000.000 

Avenida Mártires de Inhaminga, 170, 1º andar, Bairro Central, Cidade de Maputo 

Matrícula na Conservatória do Registo de Entidades Legais nº 101213110 

 

Natureza do Prospecto  

Prospecto de admissão à cotação na BVM da totalidade de acções da REVIMO, SA.  

  

Descrição de representação e valor nominal de valores a admitir em bolsa  

Os valores mobiliários a admitir à cotação são 66.000 (sessenta e seis mil) acções ordinárias, 

nominativas e escriturais com o valor nominal de MT 10.000,00 (dez mil Meticais).  

  

Data de Elaboração do Prospecto  

Março de 2020  

  

Operador de Bolsa que patrocina o pedido de admissão à cotação 

 

 

Avenida Julius Nyerere, nº2385, Maputo  
Registo de Entidades Legais: 100053209 
Capital social: MZN 1.250.000.000,00 
NUIT 500001070 
 

 

Logotipo da Entidade Emitente 
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CAPÍTULO I 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO E PELA AUDITORIA DE 

CONTAS 

  

 

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

que assumem a responsabilidade pelo conteúdo da informação contida no prospecto 

 

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

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

Regulamento nº 1/GPCDBVM/2010, de 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 contêm omissões susceptíveis de afectar o seu 

alcance.  

  

As responsabilidades pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das 

informações nele contidas, à data da sua publicação são da REVIMO – Rede Viária de 

Moçambique, SA, enquanto entidade Emitente, e dos membros do Conselho de 

Administração da Sociedade: 

 

Presidente    Eng. Jánio Vitorino Quetina Langa 

Administrador   Eng. Inácio Luís João Alfinete 

Administrador   Dra. Aurora Justino Uamusse Mussá Matlaba 

 

 

1.2. Identificação do auditor independente 

 

BDO Limitada. 
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CAPÍTULO II 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS ACÇÕES QUE SÃO OBJECTO DO 

PEDIDO DE ADMISSÃO 

  

2.1.   Finalidade da admissão.  

 

 A finalidade do Prospecto é a admissão à cotação no Terceiro Mercado da Bolsa de Valores 

de Moçambique, sendo referente a 66.000 (sessenta e seis mil) acções com o valor nominal 

de 10.000,00 MT (dez mil Meticais) representativas da totalidade das acções da REVIMO, 

SA, e representativas de 100% do seu capital social, na posse de um único accionista. 

  

2.2.   Deliberações, Autorizações e Aprovações da Admissão à Cotação 

 

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

do Mercado de Valores Mobiliários, a presente admissão à cotação, foi objecto de 

aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de accionistas da REVIMO, que teve lugar 

no dia 24 dezembro de 2019.  

 

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

representação.  

  

 O montante global dos valores mobiliários a admitir é de 660.000.000,00 MT (seiscentos e 

sessenta milhões Meticais), representativo de 100% do capital social da sociedade, 

correspondente a 66.000 (sessenta e seis mil) acções ordinárias, nominativas e escriturais, 

com o valor nominal de 10.000,00 MT (dez mil Meticais) cada acção. 

  

2.4.   Descrição dos direitos inerentes às acções. 

 

I) Participação Na Assembleia Geral  

  

1. A Assembleia Geral será convocada por meio de anúncio publicado num dos 

jornais de maior tiragem no local da sede social, com antecedência de, pelo 

menos, trinta dias em relação à data da reunião, podendo, no entanto, 

obedecendo o mesmo prazo, a convocação ser feita por expedição de cartas 

dirigidas aos accionistas com aviso de recepção.  

2. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, nos termos da lei, uma vez por 

ano e, extraordinariamente, a pedido de qualquer um dos outros órgãos sociais 

ou de accionistas que representem, pelo menos, dez por cento do capital social. 

3. A Assembleia Geral reúne-se, em princípio, na sede social, mas poderá fazê-lo 

em qualquer outro local do território nacional, desde que o Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral assim o decida, com a concordância do Conselho de 

Administração. 
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4. A Assembleia Geral da sociedade é constituída pelos accionistas, com ou sem 

direito a voto, e pelos membros da mesa da Assembleia Geral. Para além destes, 

poderão estar presentes os membros do Conselho de Administração. O 

Conselho Fiscal ou Fiscal Único deve comparecer nas reuniões da Assembleia 

Geral. 

5. Os accionistas com direito a voto, tartando-se de pessoas singulares, apenas se 

podem fazer representar nas Assembleias Gerais por outro accionista ou por 

administrador da sociedade e, tratando-se de pessoas colectivas, pelas pessoas 

a quel legalmente couber a respectiva representação, sem prejuízo da 

delegação de poderes de representação, em conformidade com a legislação 

aplicável.  

6. A Assembleia Geral só poderá constituir e deliberar validamente, em primeira 

convocação, quando estejam presentes ou representados accionistas titulares 

de pelo menos sessenta por cento do capital social. 

7. Em segunda convocação, a Assembleia Geral poderá funcionar e deliberar 

validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou representados 

e o montante do capital que lhes couber, salvo disposições legais ou estatutárias 

em contrário.  

8. Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão tomadas por 

maioria simples dos votos dos accionistas presentes ou representados, não 

sendo isto aplicável às deliberações que, por força de disposição legal ou 

estatutária imperativa, exijam maioria qualificada superior, as quais deverão 

obedecer a tal maioria. 

9. As deliberações sobre reintegrações, aumentos ou redução de capital social, 

alteração dos estatutos, cisão, fusão, transformação ou dissolução de 

sociedade, dependerão de maioria qualificada correspondente a mais do que 

cinquenta por cento dos votos representativos da totalidade do capital social. 

 

II)  Participação Nos Lucros  

 

1. O balanço, a demonstração de resultados e demais contas do exercício fecham-

se com referência a trinta e um de dezembro de cada ano. 

 

2. Dos lucros apurados em cada exercício, após a tributação, deduzir-se-á a 

percentagem de 5% para constituir e manter o fundo de reserva legal, que não 

excederá 20% do capital social. O remanescente será aplicado conforme 

deliberação da Assembleia Geral. 
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III)  Direito à Informação  

  

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

estabelecem um conjunto de direitos de acesso à informação dos accionistas sobre 

os negócios da Sociedade e sua situação financeira. Os tais artigos consistem nos 

seguintes direitos:  

  

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

empresa.  

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

preparatórias das Assembleias Gerais.  

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

de recusa do direito à informação.  

  

 

2.5.   Direito ao Pagamento de Dividendos 

 

O exercício social coincide com o ano civil e serão submetidos à apreciação e deliberação 

da Assembleia Geral. Dos lucros apurados em cada exercício, após a tributação, deduzir-

se-á a percentagem de 5% para constituir e manter o fundo de reserva legal, que não 

excederá 20% do capital social. O remanescente será aplicado conforme deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

 A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, e nos estatutos da sociedade. Salvo 

deliberação em contrário, tomada nos termos do artigo duzentos e trinta e oito do Código 

Comercial, serão liquidatários os membros do Conselho de Administração que estiverem 

em exercício, quando a dissolução se operar. Os fundos de reserva legal e estatutária que 

estiverem realizados no momento do encerramento da liquidação da sociedade serão 

partilhados entre os accionistas, com observância do disposto na lei geral. 

 

 

2.6.   Regime de Transmissão das Acções 

 

 As acções são livremente transmissíveis, sem prejuízo da maioria do capital social da 

sociedade ser detida por pessoas singulares ou colectivas de nacionalidade moçambicana. 

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

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

 

 

2.7.   Direitos de Preferência 

 

 A transmissão da titularidade das 66.000 acções ordinárias, nominativas e escriturais, 

representativas da totalidade do capital social da REVIMO, SA não está a sujeita a direito 

de preferência, mas sem prejuízo da maioria do capital social da sociedade ser detida por 

pessoas singulares ou colectivas de nacionalidade moçambicana. 
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Sem prejuízo da maioria de capital dever ser detida por pessoas singulares ou colectivas de 

nacionalidade moçambicana, o capital social da sociedade poderá ser aumentado, por 

deliberação da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de Administração, e os 

accionistas terão direito de preferência na subscrição das acções representativas do 

aumento de capital por entradas em dinheiro, proporcionalmente ao número das acções 

de que sejam titulares. 

 

No caso de nem todos os accionistas exercerem, total ou parcialmente, o seu direito de 

preferência na subscrição das novas acções, o direito de preferência devolve-se aos 

restantes accionistas, proporcionalmente ao número das acções de que sejam titulares. 

 

O direito de preferência pode ser limitado ou suprimido pela Assembleia Geral que delibere 

o aumento de capital social, desde que a referida deliberação seja tomada pela maioria 

exigida por lei e com fundamento no interesse social. 

 

Na eventualidade das acções resultantes de um aumento do capital social não serem 

integralmente subscritas, o Conselho de Administração poderá convidar terceiros, não 

accionistas, a subscreverem tais acções. 

 

 

2.8.   Regime Fiscal Aplicável 

 

  Os dividendos, lucros ou quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de 

capitais estão sujeitos ao Imposto sobre rendimentos à taxa liberatória de 20%. Os títulos 

cotados na BVM ficam sujeitos à uma taxa liberatória de 10% nos termos da alínea b) do 

nº3 do artigo 57º do Código do IRPS e do nº3 do artigo 62º do Código do IRPC.  

  

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

este ser ou não residente, desde que diga respeito a rendimentos de aplicação de capitais 

produzidos no território nacional.  

 

 

2.9.   Data em que se prevê a admissão à cotação 

 

 A admissão à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique prevê-se que ocorra em 2020. 

 

 

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

entidade emitente 

 

 A REVIMO, SA não tem outros valores mobiliários admitidos na Bolsa de Valores de 

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

de transacção 

 

  A REVIMO SA, relativamente ao último exercício e ao exercício em curso, não teve 

quaisquer ofertas públicas de transacção efectuadas por terceiros sobre os valores 

mobiliários da Emitente e a sociedade não realizou quaisquer ofertas públicas de 

transacção relativamente a valores mobiliários de uma outra entidade emitente. 

 

 

2.12. Subscrição ou Colocação de Ofertas Privadas de Acções 

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

solicitação à admissão à cotação na Bolsa de Valores.              

 

  

2.13.   Ofertas Públicas de Subscrição de Valores Mobiliários Efectuadas pela Entidade Emitente 

ou por Participadas. 

 

 A sociedade não procedeu a qualquer oferta pública de subscrição de valores mobiliários 

pela entidade emitente ou por entidades participadas pela emitente. 
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 CAPÍTULO III 
INFORMAÇÕES DE CARÁCTER GERAL RELATIVAS À ENTIDADE EMITENTE 

  

 

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

 

A sociedade designa-se por REVIMO SA, e foi constituída por tempo indeterminado, 

contando-se o seu início, para todos os efeitos jurídicos, a partir da data da sua 

constituição, em 12 de setembro de 2019. 

 

A sociedade tem por objecto principal a construção, conservação e exploração, sob sistema 

de portagens, de estradas e de pontes e suas infra-estruturas conexas, construídas ou por 

construir. 

 

A sociedade poderá ainda, mediante proposta do Conselho de Administração aprovada em 

Assembleia Geral, exercer quaisquer outras actividades, desde que devidamente 

licenciada e autorizada. 

 

 

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

sociedade.  

 

i. Decreto nº 93/2019, de 17 de Dezembro que aprova a concessão das Estradas Beira-

Machipanda, Circular de Maputo e Ponte Maputo-KaTembe e respectivas Estradas de 

Ligação. 

ii. Decreto nº 31/96, de 16 de julho, que aprova o regime de concessões de Estradas e 

Pontes com Portagens  

iii. Lei nº 3/2018, de 19 de junho, que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao Sector 

Empresarial do Estado. 

iv. Decreto nº 10/2019, de 26 de fevereiro, que aprova o Regulamento da Lei nº 3/2018, 

de 19 de junho 

 

 

3.3.   Montante Do Capital Subscrito, Quantidade E Categorias 

 

O capital social da REVIMO SA, integralmente subscrito e realizado, é de MT 660.000.000 

(seiscentos e sessenta milhões Meticais), representado por 66.000 (sessenta e seis mil) 

acções ordinárias, nominativas e escriturais, cada uma com o valor nominal de 10.000,00 

(dez mil) Meticais, representativas da totalidade do capital social da sociedade, destinadas 

à cotação na Bolsa de Valores. 
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3.4.  Alterações do Capital Social e Operações no Decurso dos Dois Últimos Anos. 

 

Desde a data da sua criação, não decorreram alterações do capital social da sociedade. 

 

 

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

Fiscalização.  

 

 Assembleia Geral            Nome                              Residência 

Presidente   Dra. Idália Abdul Remane Magane   Maputo 

Vice-Presidente Dr. João Simião Mutombene    Maputo 

Secretária  Dra.Sónia Maria António Chambe Mondlane  Maputo 

  

Conselho de Administração   

Presidente  Eng. Jánio Vitorino Quetina Langa   Maputo  

Administrador Eng. Inácio Luís João Alfinete     Maputo 

Administrador Dra. Aurora Justino Uamusse Mussá Matlaba      Maputo 

 

Conselho Fiscal  BDO Limitada      Maputo 

 

 

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

   

As remunerações dos administradores, bem como dos outros membros dos órgãos sociais, 

serão fixadas, atentas as respectivas funções, pela Assembleia Geral ou por uma Comissão 

de Remunerações, no caso de esta haver sido designada pela Assembleia Geral para o 

efeito. Ao momento da constituição do processo de admissão à cotação não foram 

definidas quaisquer remunerações aos órgãos sociais. 

 

 

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

Fiscalização. 

 

Não há acções da sociedade detidas pelos membros dos órgãos sociais da sociedade. 

 

  

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

 

Não aplicável. 
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3.9.   Pessoas Singulares Ou Colectivas Com Posição De Controlo. 

 

A sociedade REVIMO, SA possui na sua estrutura accionista um accionista único, Fundo de 

Estradas, FP, titular de 66.000 acções ordinárias, nominativas e escriturais, representativas 

de 100% do capital social da sociedade. 

 

  

  

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

 

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

por uma sociedade na qual participe, directa ou indirectamente, em mais de 50%.   
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CAPÍTULO IV 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA ENTIDADE EMITENTE 

  

4.1.   Principais Actividades 

 

A sociedade tem por objecto principal a construção, conservação e exploração, sob sistema 

de portagens, de estradas e de pontes e suas infra-estruturas conexas, construídas ou por 

construir. 

A sociedade poderá ainda, mediante proposta do Conselho de Administração aprovada em 

Assembleia Geral, exercer quaisquer outras actividades, desde que devidamente 

licenciada e autorizada. 

 

 

 

4.2.  Estabelecimentos Principais da Sociedade 

 

A sede da sociedade situa-se na Avenida Mártires de Inhaminga, 170, 1º andar, Bairro 

Central, Cidade de Maputo.  

 

 

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

 

Em dezembro de 2019, a sociedade tinha no seu quadro 177 colaboradores (dada a sua 

constituição em setembro de 2019, não existe histórico anterior). Com início de 

funcionamento das portagens da Estrada Circular de Maputo, previsto para o segundo 

semestre do presente ano, o número de colaboradores poderá atingir cerca de 350, até 31 

de dezembro de 2020. 

 

 

4.4.  Dependência de Patentes e Licenças 

 

A sociedade não está dependente de quaisquer patentes.   

 

 

4.5.   Acontecimento Excepcional Nos Últimos Dois Anos Com Impacto Negativo 

 

Não ocorreu nenhum acontecimento excepcional com impacto negativo na actividade da 

Empresa. 

 

 

4.6.   Política de Investigação e Desenvolvimento  

 

Não aplicável. 
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4.7.   Procedimento Judicial com Impacto na Situação Financeira 

 

A REVIMO, 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  

 

A REVIMO tem como activos (sob regime de concessão com a duração de 20 anos): 

i. Estrada Beira Machipanda, e infraestruturas conexas (valor estimado de 416 milhões de 

dólares americanos); 

ii. Ponte Maputo-KaTembe, Estradas de Ligaçãoe e infraestruturas conexas (valor 

estimado de 785 milhões de dólares americanos), e 

iii. Estrada Circular de Maputo e infraestruturas conexas (valor estimado de 315 milhões 

de dólares americanos). 
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CAPÍTULO V 
PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA ENTIDADE EMITENTE 

  

5.1  Balanços e contas de demonstração de resultados  

 

Dado que a empresa começou a operar em 2020, não tendo histórico anterior, 

apresentam-se os dados deste período a título informativo; estes dados irão sendo 

posteriormente actualizados na medida em que se justifique por motivos de exigência das 

normas do mercado e de acordo com os registos contabilísticos da empresa. 

 

A título informativo, apresentam-se os dados de exploração dos meses de actividade da 

empresa (Janeiro e Fevereiro/2020), e que indiciam já a sua viabilidade e sustentabilidade 

económica fruto da robustez dos activos sob gestão (concessão de estradas). 

 

Balanço Intercalar - Fevereiro de 2020 
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Demonstração de Resultados Intercalar - Fevereiro de 2020 

 

 
 

 

 

Nota: A Revimo SA tem por intenção a prazo vir a cotar-se no mercado principal da BVM e 

em devido tempo irá apresentar os mapas financeiros anuais e intercalares, cumprindo os 

requisitos impostos pela cotação em bolsa e na medida em que o período de existência da 

empresa o permita.  
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5.2.   Mapas de origem e aplicação de fundos – 2020 (dois primeiros meses) 

 

 

Fluxo de Caixa Intercalar – Fevereiro 2020 
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5.3.  Quadro indicativo das cotações médias, máximas e mínimas  

 

Não é aplicável por a sociedade REVIMO, SA não estar ainda cotada em mercado bolsista. 

 

 

5.4.  Informações Relativas às Participações da REVIMO 

 

A sociedade não detém quaisquer participações em entidades terceiras. 

  

 

5.5.  Informações Relativas às Participações de Outras Sociedades na REVIMO  

 

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

capital social da entidade emitente. 

 

A sociedade REVIMO, SA possui na sua estrutura accionista um accionista único, Fundo de 

Estradas, FP, titular de 66.000 acções ordinárias, nominativas e escriturais, representativas 

de 100% do capital social da sociedade. 

 

 

5.6.   Diagrama representativo das relações de participação  

 

Não aplicável. 

  

 

5.7. Montante de Responsabilidades Financeiras com Terceiros 

 

A sociedade não tem montantes de empréstimos obrigacionistas por reembolsar, 

penhores e hipotecas prestadas em favor de terceiros; e não possui contratos de leasing 

celebrados pela emitente.  
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CAPÍTULO VI 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

6.1.  Perspectivas Futuras da Sociedade 

 

 

Visão estratégica e posicionamento de mercado: com foco centrado na rentabilização dos 

seus activos, racionalização do investimento, eficiência de operação e garantia de 

qualidade de serviços, a REVIMO pretende assumir-se a médio prazo, como a principal 

referência de uma empresa moçambicana concessionária de Estradas, e líder de 

concessões rodoviárias do País, resumindo na seguinte declaração de objectivo: 

 

Liderar o mercado de concessões rodoviárias do País e ser uma referência de gestão 

de concessões no Pais e na África Austral. 

 

Investimentos: para o conjunto de estradas já concessionadas, o plano de investimentos 

inclui a construção de novas portagens e de diversos equipamentos de apoio aos utentes 

das estradas, bem como equipamentos para prestação dos seus incluídos na concessão. 

 

Alterações na estrutura: quando pretendidas, as alterações na estrutura serão realizadas 

em cumprimento do determinado nos Estatutos.   

 

 

Presentemente, a REVIMO SA detêm direitos de gestão e exploração comercial de cerca de 

550 Km de concessão rodoviária das estradas Beira-Machipanda, circular de Maputo, 

projecto ponte Maputo-Katembe e estradas de ligação, o que à partida lhe confere um 

potencial de liderança do mercado de concessões rodoviárias do país. 

 

Os esforços de desenvolvimento da REVIMO SA serão direccionados à implementação e 

concretização dos objectivos estratégicos, de forma a explorar comercialmente as estradas 

concessionadas e gerar mais valor para os utentes das estradas, o concedente, os 

accionistas e colaboradores da empresa.  

 

A REVIMO irá agregar valor às operações dos utentes de estradas concessionadas 

provendo-lhes de uma infraestrutura de transporte de padrões internacionais, com 

elevados níveis de segurança e conforto. A empresa agrega à infraestrutura os serviços de 

manutenção, comunicação e informação, assistência médica, e reboque de viaturas 

acidentadas ou avariadas.  

 

Abordagem Comercial  

 

A partir de 1 de Janeiro de 2020 a empresa iniciou as operações comerciais nas 6 portagens 

existentes, sendo 3 três na Estrada Beira-Machipanda (Dondo, Nhamatanda e Chimoio) e 
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3 na circular de Maputo, projecto ponte Maputo-Katembe e estradas de ligação (portagens 

da Ponte Maputo-Katembe, Mudissa e Macaneta). As perspectivas comerciais da empresa 

incluem: 

 

 Gestão dos contratos de publicidade nas áreas de reserva parcial das estradas 

concessionadas; 

 Gestão de contratos de acesso para postos de abastecimento de combustíveis e 

demais empreendimentos económicos ao longo das estradas concessionadas; 

 Instalação e gestão de 5 novas praças de portagens na circular de Maputo, 

projecto ponte Maputo-Katembe e estradas de ligação; 

  Organização e reforço de equipas comerciais e melhoramento dos processos de 

negócio;  

 Aumento do efectivo comercial e implementação de acções de formação, 

tendendo para a especialização de equipas;  

 Desenvolvimento da infra-estrutura informática com vista a uma maior eficiência 

da gestão das praças de portagens; 

 

 

Alterações Societárias  

 

O capital social da REVIMO é de 660.000.000,00 representado por 66.000 acções ordinárias 

com o valor nominal de 10.000 MZN detidas pelo accionista Fundo de Estradas. Para 2020 

prevê a cedência da posição accionista em cerca 30%. 

 

 

Orçamento 2019  

O orçamento de 2020 prevê um volume de vendas líquidas de cerca de 1.478.000.000,00 

MT. No primeiro mês de actividade, a empresa registou um volume de vendas de mais de 

100 Milhões. O volume de vendas registará um crescimento acentuado a partir do último 

trimestre de 2020 com entrada em funcionamento de novas portagens da Circular de 

Maputo e estradas de ligação ao projecto Maputo-Katembe.   

 

 

 

Acções Estratégicas  

 

Para a materialização dos objectivos acima definidos, acções estratégicas foram 

desenhadas em cada um dos domínios relevantes, devendo centrar a sua atenção nas 

seguintes vertentes de actuação estratégica:  

 

 Consolidar a oferta de serviços aos utentes das estradas concessionadas à 

empresa;  

 Formação e treinamento da equipa de colaboradores da empresa;  
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 Construção e apetrechamento de praças de portagens na Circular de Maputo e 

nas estradas de ligação do Projecto Ponte Mapuo-Katembe; 

  Investir em sistemas modernos de cobranças de taxas de portagem que 

asseguram maior eficiência de gestão de proveitos.  
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CAPÍTULO VII 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

 

A sociedade não possui auditadas as demonstrações financeiras dos seus últimos 

exercícios económicos, mas pretende fazê-lo no futuro, e assim cumprir com um dos 

requisitos que lhe irá permitir a passagem do Terceiro Mercado para o Mercado Oficial de 

Cotações, tendo já nomeado o auditor (BDO). 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

8.1.  Aos Investidores 

 

Para a relação com os investidores, os contactos deverão ser feitos directamente na sede 

da sociedade, sita na Avenida Mártires de Inhaminga, n° 170, 1º andar, Bairro Central, 

Cidade de Maputo. 

 

 

8.2.  Publicações disponíveis e Local de Consulta 

 

O presente Prospecto de Admissão à Cotação encontra-se disponível na sede da REVIMO, 

SA e aos balcões do Banco Mais, SA. 

  

 


