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FAQs dos Ciclos de Financiamento as PMEs 

– Active Capital 
 

1. Qual é o timing dos ciclos de financiamento desde a submissão da proposta ao desembolso? 

R: O tempo médio entre a recepção das propostas e resposta sobre a aprovação é de 60 dias, que 

caso positivo são acrescidos de 30 dias para obtenção da aprovação e registo do projecto no Banco de 

Moçambique, e adicionais 15 dias para a assinatura do contrato e desembolso dos fundos pela Active 

Capital.  

 

2. Quais são os negócios ou actividades que não são elegíveis a financiamento? 

a. Criação e comercialização de gado, carne e derivados de suíno 

b. Actividades financeiras com sustentabilidade na base da cobrança de juros 

c. Instituições religiosas 

 

3. É possível a uma empresa que tenha um registo na central de risco do Banco de Moçambique 

receber o financiamento da Active Capital?  

R: Não 

 

4. O Banco de Moçambique autoriza a recepção dos financiamentos da Active Capital em dólares? 

Quais são as formalidades a observar? 

R: Sim. A formalidade é a aprovação do projecto e respectivo registo no Banco de Moçambique, sendo 

que projectos com financiamento externo até USD 5 Milhões estão pré-aprovados 

 

5. É possível receber o financiamento em Dólares Americanos e fazer o reembolso em Meticais? 

R: A Active Capital financia projectos em Dhiram (AED) ou em Dólares Americanos (USD), porém os 

mutuários poderão negociar e subscrever com o conhecimento da Active Capital a serviços financeiros 

de seguro de risco cambial 

 

6. Quais são os elementos não obrigatórios que podem trazer mais apreciação nas propostas para 

financiamento? 

a. Contratos de fornecimento a termo (estruturados com cláusulas de incumprimento e de rescisão 

incluídas) 

b. Cartas de interesse de compra dos produtos e serviços do proponente apresentadas por empresas 

de reconhecida reputação 

 

7. Quais são as garantias que podem ser exigidas ou aceites pela Active Capital? 

a. Activos fixos 

b. Consignação de dividendos  

c. Garantias Bancárias 

d. Garantias Liquidas 
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8. O um avalista válido pode se constituir no âmbito do processo de submissão das propostas 

para apresentar as garantias exigidas até ao máximo de cobertura do ónus a favor do 

proponente (mutuário)? 

R: Sim 

 

9. Em que momento do timing do Ciclo de financiamento é devido e se deve pagar a taxa de due 

diligence? 

R: Após a analise preliminar efectuado pela equipa de risco e compliance do Active Fund 

 

10. Quanto tempo leva o processo de due diligence? 

R: 10 a 15 dias de calendário 

 

11. O due diligence é realizado pela Active Capital ou por uma outra entidade independente? 

R: Por duas instituições, nomeadamente pela Active Capital e pela ICC - International Crime & 

Corruption para os aspectos da proposta do projecto e para os apectos do compliance, 

respectivamente 

 

12. Em caso de reembolsos antecipados está prevista alguma penalização aos mutuários? 

R: Não 

 

13. Como são recebidos os fundos? São desembolsados via um intermediário financeiro, neste 

caso banco ou instituição de crédito?  

R: Banco comercial 

 

14. Existem restrições no desembolso de fundos directamente para uma das contas que já esteja 

em uso pelos mutuários? 

R: Sim, deverá ser criada uma conta especifica para a recepção dos fundos e serviço da dívida 


