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Requisitos para Concessão de Crédito e Financiamento 

 

I. Empresas já a operar no mercado: 
 

1. Carta do cliente apresentando a solicitação, que deverá, entre outros, 
conter: 
a. Fundamentação da solicitação; 

b. Montante solicitado; 

c. Finalidade / aplicação; 

d. Prazo pretendido, incluindo períodos de carência de capital se aplicável; 

e. Garantias propostas  

f. Garantias propostas se aplicável; 

 
2. Documentos da empresa, tais como: 

a. Certidão de Registo de Entidades Legais; 

b. Documento de identificação Fiscal / Comprovativo de NUIT; 

c. Estatutos publicados em BR, incluindo as respectivas actualizações se for 

o caso; 

d. Bilhete(s) de Identidade do(s) representante(s) legal(is); 

e. Acta do órgão competente (de acordo com o que estiver estabelecido na 

documentação legal) autorizando o financiamento com o BNI, 

especificando o montante e a nomear o(s) representantes neste acto. 

 
3. Elementos Financeiros: 

a. Relatórios e Contas, se possível auditadas, pelo menos, do últimos três 

exercícios económicos; 

b. Último Balancete disponível (que não deverá reportar a mais de 3 

meses)/ Contas de Gestão reportando a menos de três meses; 
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II. Projectos: 
1. Carta do cliente apresentando a solicitação, que deverá, entre 

outros, conter: 
a. Breve descrição do Projecto; 

b. Investimento necessário; 

c. Financiamento solicitado; 

d. Finalidade exacta da solicitação (em que itens concretos deverá 

ser aplicado o financiamento); 

e. Prazo pretendido, incluindo períodos de carência de capital se 

aplicável; 

f. Garantias propostas; 

 
 

2. Documentos a apresentar: 
a. Plano de negócio completo, incluindo Estudo de Viabilidade; 

b. Autorizações para a implantação do projecto: 

• Autorização do CPI (Centro de Promoção de Investimentos); 

• Autorização do Banco de Moçambique (se for aplicável); 

• Autorizações de entidades de gestão territorial e ambiental 

(se aplicável); 

 


	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Text27: Comentários:


