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Agenda 

• Sistema 
financeiro 
moçambicano 

• Financiamento às 
Empresas a partir 
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moçambicano 
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Moçambique 
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Enquadramento 

económico de 

Moçambique 
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Moçambique é uma das economias em maior 

crescimento a nível global 

Crescimento 

consistente do 

PIB real de 

Moçambique 

 

Maior taxa de 

crescimento 

do PIB da 

região 

 

Envolvente 

político-

económica 

favorável ao 

desenvolvimen

to sustentável 

do País  

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)  

Taxa de crescimento média do PIB 

em 2013-15 [estimativas] 
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O investimento estrangeiro no país tem aumentado nos 

últimos anos 

592 
893 1.018 

2.663 

5.218 

1.368 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investimento Direto do Estrangeiro 

(IDE) em Moçambique [106 USD]   
Moçambique tem 

ganho preferência 

dos investidores 

internacionais  

 

O país necessita 

de expertise e 

capital estrangeiro 

para o seu 

desenvolvimento, 

nomeadamente na 

construção de 

infraestruturas e 

exploração do gás 

natural 

 

 Portugal é dos 

principais 

investidores em 

Moçambique 

57% 

CAGR 

Top dos investidores 
[USD 106, 2013], CPI 

Em 2013, Portugal foi o terceiro maior investidor em 

Moçambique, contudo foi o primeiro em termos de criação de 

emprego. 

Fonte: UN Conference on Trade and Development (UNCTAD); CPI Moçambique; AICEP 

364 

229 

172 

148 

140 

https://www.google.pt/url?q=http://whiskeycomcreolina.blogspot.com/&sa=U&ei=eOBwU8K9Deek0QWu-oG4BQ&ved=0CBwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH0suaa-6wu3DgCBipBskjSyDizdg
https://www.google.pt/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Germany&sa=U&ei=jOBwU83eLYGO0AWo_IGICg&ved=0CBwQ9QEwAA&usg=AFQjCNHGYVcnDiRMQ5e4X5UJrEWM9bgNTw
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No crescimento económico do país há setores que se 

destacam 

Decomposição do PIB por setor de atividade [%, 2013] 
Os setores com 

maior peso no PIB 

Moçambicano são 

a Agricultura, a 

Industria 

Transformadora, o 

Comércio e  

Transportes e 

Comunicações 

 

 Ao longo dos 

últimos anos a 

evolução dos 

principais setores 

de atividade  foi 

positiva, com 

destaque para o 

setor da indústria 

extrativa, 

agricultura e 

construção. 

Fonte: INE Moçambique; Banco de Moçambique 

22% 

11% 

11% 

13% 

6% 

3% 

2% 
2% 

30% 

Agricultura, Produção Animal, 
Caça e Silvicultura 

Comércio e Serviços de Reparação 

Indústria Transformadora 

Transporte e Comunicações 

Serviços Financeiros 

Construção 

Indústrias Extractivas 

Pesca, Aquacultura e Serviços 
Relacionados 

Outros 
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Estrutura do mercado externo - Produtos  

 

As exportações em 2013 

foram dominadas pelos 

combustíveis e óleos 

minerais e as importações 

pelos combustíveis 

 

Receitas com exportação 

crescentes aumentam 

significativamente a 

capacidade de 

reinvestimento na 

economia 

 

As importações de 

Moçambique têm crescido 

com a evolução da 

economia, o que é uma 

oportunidade para 

empresas exportadoras 

Fonte: International Trade Center 

29% 

11% 

9% 8% 
5% 

38% 

Importações 2013 (%) 

Combustiveis e óleos minerais 

Aparelhos óticos, de fotografia, 
técnicos, médicos, etc. 

Máquinas, equipamento nuclear e 
caldeiras 

Veículos excetuando comboios 

Equipamento eletrico e 
eletrónico 

Outros 

34% 

26% 

6% 

6% 

5% 

23% 

Exportações 2013 (%) 

Combustiveis e óleos minerais 

Aluminio e suas obras 

Tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados 

Navios, barcos e outras 
estruturas flutuantes 

Açucar e produtos confeitaria 

Outros 
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Ambiente monetário estável, com evolução positiva das 

principais taxas de referência do mercado 

Fontes: Banco de Moçambique; www.oanda.com (histórico câmbios) 
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http://www.oanda.com/
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Drivers do Crescimento económico de Moçambique 

Carvão, Gás Natural e 

Agricultura 

(>USD 60 mil milhões 

de investimento*) 

Energia 

(>USD 15 mil milhões 

de investimento*) 

Infraestruturas         

(>USD 15 mil milhões de 

investimento*) 

 

Consumo Interno e 

Integração 

Regional 

Gas 

Gas 

Carvão 

Energia  

Hidro 

(*) valor estimado até 2020 

Reflexo na 

economia local 

Oportunidades 

associadas a 

mega-projetos 
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Road map para acesso 

ao mercado 

moçambicano 
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Aspetos relativos ao Investimento Direto Estrangeiro 

 
•qualquer forma de contribuição de capital estrangeiro, suscetível de avaliação 

pecuniária, proveniente do exterior e destinada à realização de um projeto de 
investimento em Moçambique, através de uma entidade registada e a operar em 
Moçambique.  

 

É considerado IDE 

 
•numerário (moeda externa livremente convertível);  

• infraestruturas, equipamentos e respetivos acessórios, materiais e outros bens 
importados;  

•cedência de exploração de direitos sobre concessões, licenças e outros direitos 
de natureza económica, comercial ou tecnológica;  

•empréstimos, suprimentos e prestações suplementares; 

•cedência dos direitos de utilização de terra, tecnologias patenteadas e marcas 
registadas 

 

O IDE pode assumir uma das seguintes formas:  
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Aspetos relativos ao Investimento Direto Estrangeiro 

•garantia de proteção dos direitos de propriedade;  

•garantia de transferência de fundos (lucros ou dividendos, royalties, amortizações 
e juros de empréstimos e capital estrangeiro investido e reexportável) para o 
exterior;  

•concessão de benefícios fiscais.  

Benefícios aplicáveis aos projetos de investimento 
aprovados no âmbito da legislação aplicável ao IDE 

•2.500.000 Meticais (aproximadamente 65.000 Euros) é o valor mínimo de IDE 
elegível para acesso aos benefícios fiscais. 

•Note-se, no entanto, que o montante referido engloba os valores de capitais 
próprios, incluindo os suprimentos sem juros e/ou prestações suplementares de 
capital e também os lucros exportáveis que tiverem sido reinvestidos no país. 

•Caso o investimento directo estrangeiro revista a forma de equipamentos, 
maquinaria e outros bens materiais importados, os respetivos valores de 
investimento serão considerados a preços de custo, seguro e afretamento dos 
mesmos. 

Qual o valor de IDE para acesso aos benefícios fiscais 
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O processo de registo de empresas tem os seguintes passos: 

 

 Reserva de nome solicitado na Conservatória do Registo Comercial  

 

 Registo da empresa junto da conservatória do Registo Comercial. Deverão ser 

incluídos os seguintes documentos: 

• Cópia do certificado de registo de nome 

• Cópia dos estatutos da empresa 

• Cópias autenticadas dos documentos de identificação ou passaportes dos 

acionistas 

 

Após a conclusão do registo comercial, a empresa deverá obter o NUIT (número de 

inscrição fiscal) no escritório fiscal da área onde está localizada,  

 

Por fim, deverão ser obtidas as licenças de operação junto das entidades competentes. 

 

Procedimento a adotar para registo de uma empresa 

Constituição de empresas com IDE 
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O CPI e o GAZEDA são as entidades competentes para apreciar as  

propostas de investimento. 

O CPI é responsável pela: 

•área de investimento, competindo-lhe não só a aprovação dos projetos, mas também apoiar 
os investidores em todo o processo tendente à conclusão da sua implementação e também a 
atribuição dos benefícios concedidos pelo Estado. 

• recebe e analisa as propostas de investimento, promove a necessária articulação 
interinstitucional com vista à autorização definitiva do projeto. 

 

 O GAZEDA é responsável pela: 

•promoção, criação, gestão e desenvolvimento de investimentos nas Zonas Económicas 
Especiais (ZEE) e Zonas Francas Industriais (ZFI) 

 para poder usufruir dos benefícios e das garantias previstas na Lei de 

Investimentos e no Código dos Benefícios Fiscais, as sociedades ou indivíduos 

deverão apresentar uma proposta de investimento ao Estado moçambicano 

representado pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) ou pelo Gabinete 

das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA).  

Atenção 

Constituição de empresas com IDE 
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Sistema financeiro 

moçambicano 
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O sistema bancário é 

constituído pelas 

seguintes instituições 

 18 Bancos Comerciais 

  1 Banco de Investimento 

  8 Bancos de Micro finanças                                                            

  7 Cooperativas de Crédito 

  1 Sociedade de Locação Financeira 

 22 Casas de Câmbio 

Sistema Financeiro Moçambicano 
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Sistema Financeiro Moçambicano 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Quota de crédito 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Quota Depósitos  

Fonte:Bankscope 

Existe ainda uma elevada concentração do sistema financeiro, 

cerca de 85% dos ativos são detidos por 4 bancos. 
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Financiamento às 

Empresas 
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Financiamento às Empresas 

Crédito a curto, médio e longo prazo 
Soluções disponíveis para Empresas e ENI para responder, quer às necessidades de apoio ao Fundo de 

Maneio das empresas, quer às necessidades de investimento em ativos fixos. 

 

Montante do Financiamento: 

  Mínimo – não aplicável 

  Máximo – em função da valia/capacidade de 
endividamento do Cliente. 

Prazo do Financiamento: 

  Mínimo – 1 mês; 

  Máximo – ajustável em função do instrumento creditício 
seleccionado. 

Vantagens: 

 Apoio à gestão global da empresas;  

 Rapidez na execução das operações 

Conta 

Corrente 

Caucionada 

 

Descoberto 

Negociado 

 

Factoring 

 

Conta 

Empréstimo 
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Financiamento às Empresas 

Projetos de Investimento 
em Moçambique  

100 Milhões USD 

Modalidade I 

Características: 
Soluções de 
financiamento a médio 
e longo prazo para 
investimento. 

Financiamento em 
Moçambique 

Modalidade II 

Características: 
Soluções estruturadas 
de financiamento 
adaptadas às 
necessidades de cada 
projeto pelas equipas 
do MIB 

Possibilidade de 
envolvimento de 
cofinanciadores em 
função do projeto.  

Financiamento para 
montantes superiores a 
cinco milhões de 
dólares americanos. 

Destinatários: 
Empresas em internacionalização para Moçambique 

 

Projetos elegíveis: 
Investimentos em Moçambique;  

Multissetorial;  

Tipologias  diversas (greenfield, expansão, aquisição, …) 

 

Linha de apoio ao Investimento 
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Financiamento às Empresas 

Para operações comerciais com o estrangeiro: existem opções diversificadas 

em função das necessidades dos Clientes.  

Equipa de especialistas experiente, com elevados conhecimentos técnicos 

em todos os domínios do negócio internacional  

Apoio à 

Importação 

e à 

Exportação 

  Ordens de pagamento sobre o estrangeiro,  

  Garantias bancárias,  

  Remessas e Créditos documentários,  

  Operações de financiamento à importação / exportação, 
operações cambiais e outras. 

Vantagens: 

  Fluidez / rapidez de execução das operações de comércio 
externo; 

  Segurança na concretização das transacções comerciais; 
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Apoios à exportação 

Crédito à 

exportação 

a 

médio / 

longo 

prazo 

Operações individuais de crédito à exportação de bens de 

equipamento e serviços de origem nacional, na modalidade 

de crédito ao comprador (importador moçambicano) ou ao 

fornecedor nacional.  

 

A primeira solução tem a vantagem da empresa exportadora 

ficar desligada do processo de financiamento e, na prática, 

vender a prazo e receber a pronto. Recurso a garantia de 

seguro Cosec, agindo por conta do estado português, 

contemplando o financiamento até 85% do contrato 

comercial, bem como de 100% do prémio de seguro. 
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Financiamentos à exportação 

Desconto 

“na hora” 

Desconto, em condições mais favoráveis, de créditos 

documentários de exportação, abertos pelo Millennium bim e 

confirmados pelo Millennium bcp, mesmo que o beneficiário 

não seja cliente 

Descontos 

sobre o 

estrangeiro 

Desconto de remessas documentárias de exportação, com 

documentação completa, designadamente fatura e 

documento de transporte 

Programas 

com 

Multilaterais 

O Millennium bcp dispõe de programas de apoio ao Trade 

Finance com várias entidades supranacionais ou multilaterais 

(IFC, BERD, AfDB, ADB, entre outras) que permitem mitigar o 

risco das exportações nacionais. 
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Condições de Financiamento às Empresas a 

partir de Moçambique 

Comparticipação em fundos próprios 

Os rácios de comparticipação de sócios/acionistas no custo de investimento global deve ser 

no mínimo 30%, e não associado a entrada em espécie e/ou reembolso antecipado de 

créditos da casa-mãe. 

Os indexantes usados para operações em MZN são 

 

 PLR (“Prime Lending Rate” interna do Mbim) = 15% 
 

 FPC (“Facilidade Permanente Cedência” fixada pelo B. de Moçambique) = 8.25% 
 

 

A FPC tem sido mais aplicada nas operações envolvendo o Estado Moçambicano ou 

instituições por si detidas/controladas. As restantes operações de crédito têm como 

indexante a PLR. 

As margens aplicadas sobre os indexantes  

O spread mínimo é de 1% utilizado em operações muito pontuais. O spread mais utilizado 

varia entre 2.5% e 4%, consoante o risco da operação e a valia dos proponentes. 

Prazos  

O prazo máximo indicativo é de 5 anos. Prazos superiores implicam uma análise da 

comparticipação em fundos próprios, valia dos colaterais, entre outros. 

Condições  

 

de  
 

Financiamento  

 

em  

 

Moçambique 

Fonte: Millennium bim (outubro 2014)  
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Filipe Félix 

International Business Platform 

 

Telefone  + 351 211 131 716 

 

E-mail filipe.felix@millenniumbcp.pt 

 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com  sede na Praça D.João I,  28, Porto, o Capital Social de 

3.706.690.253,08 Euros, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  sob  o  número  único  de  matrícula  e  de  identificação  

fiscal  501 525 882 
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