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ABRANGÊNCIA

Abrange as MPME’s - Micro, Pequenas 
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Av. Julius Nyere, 3504 - Maputo
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BENEFICIÁRIOS

ABRANGÊNCIA

Abrange as MPME’s - Micro, Pequenas 
e Médias Empresas afectadas directa 
ou indirectamente pela COVID-19 em 
todo território nacional.
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Linha de Crédito
BNI COVID-19

LINHA DE CRÉDITO
DE EMERGÊNCIA

NO ÂMBITO DA
COVID-19Categoria de

beneficiários
Número de
trabalhadores

Volume de
negócios (MT)

Micro 1 a 4 Até 1.200.000

Pequenas 5 a 49 Até 14.700.000

Médias 50 a 99 Até 29.000.000
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Certidão de Registo das entidades legais e 
licença/alvará para o exercício da 
actividade;
Estatutos publicados no Boletim da 
República;
Número Único de Identificação Tributária 
(NUIT);
Carta do cliente a solicitar o financiamento;
Balanços e demonstrações de resultados 
dos 3 últimos exercícios do proponente 
mutuário, incluindo a cópia do modelo 
10/20 entregue às Finanças (não aplicável 
às microempresas);
Último balancete acumulado disponível 
(não aplicável às microempresas);
Mapa de fluxos de caixa dos últimos três 
exercícios económicos (aplicável apenas 
às empresas do regime simplificado-ISPC);
Resumo do Livro de Compras e Vendas dos 
últimos três exercícios económicos 
(aplicável apenas às empresas do regime 
simplificado-ISPC);
Orçamento de exploração ou plano de 
negócios, consoante a finalidade da 
aplicação (tesouraria ou investimento);
Declaração específica de compromisso de 
manutenção dos postos de trabalho 
permanentes;
Preenchimento correcto do formulário de 
pedido de financiamento.

TERMOS E CONDIÇÕES
DE FINANCIAMENTO03

Serão elegíveis empresas que satisfaçam, 
cumulativamente, os requisitos seguintes:

Dispôr de Alvará ou Licença para o 
exercício da actividade;

Ter situação fiscal regularizada até 31 de 
Dezembro de 2019;

Estar inscrito no Sistema de Segurança 
Social Obrigatória (alínea a) do número 1 

do artigo 3 do Decreto n° 37/2020, de 2 de 
Junho);

Dispôr de situação líquida 
positiva no último 

b a l a n ç o 

CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE

FACILIDADE I - TESOURARIA
Âmbito:
Linha de Crédito destinada a financiar a 
componente de tesouraria das MPME’s - 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
afectadas directa ou indirectamente pela 
Pandemia do COVID-19.
Taxa de juro: Variável num intervalo de 8 a 12% 
em função do perfil de risco e retorno de cada 
projecto.

Maturidade: até 1 ano.

Período de carência de capital e diferimento 
de juros: variável de acordo com o perfil de 
fluxos de caixa de cada projecto.

Valor de financiamento:
i) Micro empresas: Até 2.5 milhões MT;
ii) Pequenas empresas: Até 7.5 milhões MT;
iii) Médias empresas: Até 15.0 milhões MT.
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Âmbito:
Linha de Crédito destinada a financiar a 
componente de investimento das MPME’s - 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
afectadas directa ou indirectamente pela 
Pandemia do COVID-19.
Taxa de juro: Variável num intervalo de 8 a 
12% em função do perfil de risco e retorno de 
cada projecto.

Maturidade: até 3 anos para equipamen-
tos/investimentos de expansão.

Período de carência de capital e diferimento 
de juros: variável de acordo com o perfil de 
fluxos de caixa de cada projecto.

Valor de financiamento:
i) Micro empresas: Até 7.5 milhões MT;
ii) Pequenas empresas: Até 22.5 milhões MT;
iii) Médias empresas: Até 45.0 milhões MT.

FACILIDADE II
- INVESTIMENTO
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Certidão de Registo das entidades legais e 
licença/alvará para o exercício da 
actividade;
Estatutos publicados no Boletim da 
República;
Número Único de Identificação Tributária 
(NUIT);
Carta do cliente a solicitar o financiamento;
Balanços e demonstrações de resultados 
dos 3 últimos exercícios do proponente 
mutuário, incluindo a cópia do modelo 
10/20 entregue às Finanças (não aplicável 
às microempresas);
Último balancete acumulado disponível 
(não aplicável às microempresas);
Mapa de fluxos de caixa dos últimos três 
exercícios económicos (aplicável apenas 
às empresas do regime simplificado-ISPC);
Resumo do Livro de Compras e Vendas dos 
últimos três exercícios económicos 
(aplicável apenas às empresas do regime 
simplificado-ISPC);
Orçamento de exploração ou plano de 
negócios, consoante a finalidade da 
aplicação (tesouraria ou investimento);
Declaração específica de compromisso de 
manutenção dos postos de trabalho 
permanentes;
Preenchimento correcto do formulário de 
pedido de financiamento.

TERMOS E CONDIÇÕES
DE FINANCIAMENTO03

Serão elegíveis empresas que satisfaçam, 
cumulativamente, os requisitos seguintes:

Dispôr de Alvará ou Licença para o 
exercício da actividade;

Ter situação fiscal regularizada até 31 de 
Dezembro de 2019;

Estar inscrito no Sistema de Segurança 
Social Obrigatória (alínea a) do número 1 

do artigo 3 do Decreto n° 37/2020, de 2 de 
Junho);

Dispôr de situação líquida 
positiva no último 

b a l a n ç o 

CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE

FACILIDADE I - TESOURARIA
Âmbito:
Linha de Crédito destinada a financiar a 
componente de tesouraria das MPME’s - 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
afectadas directa ou indirectamente pela 
Pandemia do COVID-19.
Taxa de juro: Variável num intervalo de 8 a 12% 
em função do perfil de risco e retorno de cada 
projecto.

Maturidade: até 1 ano.

Período de carência de capital e diferimento 
de juros: variável de acordo com o perfil de 
fluxos de caixa de cada projecto.

Valor de financiamento:
i) Micro empresas: Até 2.5 milhões MT;
ii) Pequenas empresas: Até 7.5 milhões MT;
iii) Médias empresas: Até 15.0 milhões MT.
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aprovado. Este requisito não se aplica às 
microempresas e às empresas que tenham 
iniciado actividades há menos de doze 
meses, contanto que comprovem ter 
registado decréscimo na sua facturação 
em pelo menos 30% por efeito da 
Pandemia do COVID-19;

Não apresentar dívidas não 
regularizadas junto à 
Banca, até 31 de 
Dezembro de 
2019.



LINHA DE CRÉDITO
BNI COVID-19.
Linha de Crédito BNI COVID-19 - Linha de Crédito 
de Emergência no Âmbito da COVID-19

BNI - Banco Nacional de Investimento



www.bni.co.mz

A Organização Mundial da Saúde (OMS), 

detectou os primeiros casos de infecção pelo 

COVID-19 em Dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan – República Popular da China, a partir de onde 

o surto espalhou-se pelo mundo. Para além da China, 

outros países apresentam situações críticas no concernente 

ao número de casos de infecção, dentre os quais se destacam: 

Brasil, Estados Unidos da América, Espanha, Itália, França, Reino 

Unido e Alemanha.

Para além das suas implicações na saúde da população mundial, esta pande-

mia vem impactando significativamente no desempenho da economia mundial e 

a desestabilizar os indicadores macroeconómicos e financeiros, estando já a influen-

ciar negativamente no desempenho da actividade económica, na estabilidade nos postos 

de trabalho, assim como no bem-estar social a curto e médio prazo.

No contexto nacional, os choques provocados pela pandemia do COVID-19 constituem factores 

com implicações significativas na gestão das políticas monetária e fiscal, que condicionam as 

perspectivas de crescimento económico para o presente ano e para os anos subsequentes, com impac-

tos catastróficos para o desenvolvimento económico e social do País.

Neste contexto, com vista a minimizar os impactos negativos do COVID-19, o BNI, negociou com o Instituto Nacio-

nal de Segurança Social (INSS), um financiamento para o seu balanço, através da emissão de Obrigações Corporativas 

(Obrigações BNI COVID-19 2020), com a finalidade de mobilizar recursos para financiar as Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (MPME’s), afectadas directa ou indirectamente pelos impactos da pandemia do COVID-19.  

Estes recursos que entram no balanço do BNI sob forma de empréstimo à uma taxa baixa de 4%, serão repassados pelo 

Banco às empresas a uma taxa também acessível (4% + Spread) para permitir que as empresas não fiquem sufocadas 

com reembolso e pagamento de juros altos em momento de crise. Assim, com estes recursos, o BNI criou a “Linha de 

Crédito BNI COVID-19” para MPME’s afectadas pelo COVID-19

Neste modelo, o INSS toma o “risco BNI” e o BNI vai tomar o risco dos mutuários (empresas beneficiárias), ou seja, 

independetemente de as empresas reembolsarem ou não, o BNI deverá reembolsar os recursos ao INSS.

Assim, o BNI deverá tudo fazer para assegurar o reembolso total dos fundos pelos mutuários, para que por sua vez possa 

repagá-los ao INSS, sendo por isso que o Banco, para a minimização do risco, exigirá às empresas beneficiárias, garan-

tias reais ou financeiras que cubram no mínimo 120% do valor do financiamento.

LINHA DE
CRÉDITO BNI 
C O V I D - 1 9  



FACILIDADE I – TESOURARIA

TERMOS E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

Linha de Crédito destinada a financiar a componente de tesouraria das MPME’s - Micro, Peque-

nas e Médias Empresas afectadas directa ou indirectamente pela Pandemia do COVID-19, de 

modo a dotá-las de capacidades para enfrentar as dificuldades operacionais e permitir a geração 

de fluxos de caixa resultantes das suas operações.

ÂMBITO

Financiamento de Curto Prazo na forma de Conta Corrente Caucionada.

MODALIDADE

i) Micro Empresas: Até 2.500.000,00 MT (dois milhões e quinhentos mil meticais);

ii) Pequenas Empresas: Até 7.500.000,00 MT (sete milhões e quinhentos mil meticais);

iii) Médias Empresas: Até 15.000.000,00 MT (quinze milhões de meticais).

LIMITES DE FINANCIAMENTO

Serão elegíveis empresas que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos seguintes:

Dispôr de Alvará ou Licença para o exercício da actividade;

Ter situação fiscal regularizada até 31 de Dezembro de 2019;

Estar inscrito no Sistema de Segurança Social Obrigatória (alínea a) do número 1 do artigo 3 

do Decreto n° 37/2020, de 2 de Junho);

Dispôr de situação líquida positiva no último balanço aprovado. Este requisito não se aplica 

às micro empresas e às empresas que tenham iniciado actividades há menos de doze meses, 

contanto que comprovem ter registado decréscimo na sua facturação em pelo menos 30% por 

efeito da Pandemia do COVID-19;

Não apresentar dívidas não regularizadas junto à Banca, até 31 de Dezembro de 2019.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

São elegíveis as micro, pequenas e médias empresas, tal como definidas no Decreto n° 44/2011, 

de 21 de Setembro, que desenvolvam actividades enquadradas no Classificador de Actividades 

Económicas (CAE) e que cumpram os demais requisitos de elegibilidade e condições de acesso 

definidos para o efeito:

Fonte: Classificação segundo o Decreto 44/2011, de 12 de Setembro

SECTORES ELEGÍVEIS

Categoria de beneficiários Número de trabalhadores Volume anual de negócios (MT)

Micro Empresas 1 a 4 Até 1.200.000

Pequenas Empresas 5 a 49 Até 14.700.000

Médias Empresas 50 a 99 Até 29.000.000

www.bni.co.mz

1.

2.

3.

4.

5.



Financiamento de apoio à tesouraria das empresas elegíveis.

FINALIDADE

As movimentações a débito serão efectuadas por transferência para a conta de depósito à ordem 

associada, mediante instrução escrita.

DESEMBOLSO

Ao longo do período de vigência da facilidade, sendo permitidas reutilizações do capital.

PERÍODO DE DESEMBOLSO

Até 12 meses contados a partir da data da primeira utilização de fundos, podendo ser renovado 

mediante solicitação do cliente e apreciação positiva do BNI. 

PRAZO

Não aplicável. Porém o pagamento de juros poderá iniciar em até 6 meses contados a partir da 

data da primeira utilização de fundos, dependendo da análise que fôr efectuada ao negócio e 

perfil dos fluxos de caixa.

PERÍODO DE CARÊNCIA

As movimentações a crédito da Conta Corrente Caucionada serão efectuadas por transferência 

da conta a ordem associada, sendo que as quantias devidas deverão estar regularizadas até ao 

final do período de vigência da facilidade, caso não seja renovada.

REEMBOLSO

Não aplicável.

REEMBOLSO ANTECIPADO

Variável de 8,0 a 12,0% anual durante todo período de vigência do contrato.Variável de 8,0 a 12,0% anual durante todo período de vigência do contrato.

TAXA JURO

Mensal e postecipado, com início imediato ou diferido 

até 6 meses, em função da análise efectuada ao negócio 

e perfil dos fluxos de caixa.

PAGAMENTO DE JUROS

1% (up front) sobre o montante 

total da Facilidade.

COMISSÃO DE ABERTURA

www.bni.co.mz



7.500,00 MT

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

1.500,00 MT

DESPESAS DE EXPEDIENTE

Em caso de mora ou incumprimento, a taxa de juro em 
vigor será acrescida de uma sobretaxa de 4%.

PENALIDADE POR MORA

Livrança em branco, subscrita pela empresa e avalizada pelos sócios 
ou accionistas, com as assinaturas devidamente reconhecidas 
perante um Notário, bem como o respectivo Acordo de 
Preenchimento.

TITULAÇÃO

Garantia Bancária, Seguro de Garantia, Hipoteca sobre imóveis, Penhor de Equipamento 
ou outras formas de colateral legalmente aceites em Moçambique. 

GARANTIAS

Carta do cliente a solicitar o financiamento;
Certidão de Registo das entidades legais e licença/alvará para o exercício da actividade;
Estatutos publicados no Boletim da República;
Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
Balanços e demonstrações de resultados dos 3 últimos exercícios económicos do proponente 
mutuário, incluindo a cópia do modelo 10/20 entregue às Finanças (não aplicável às micro 
empresas);
Último balancete acumulado disponível (não aplicável às micro empresas);
Mapa de fluxos de caixa dos últimos três exercícios económicos (aplicável apenas às 
empresas do regime simplificado-ISPC);
Resumo do Livro de Compras e Vendas dos últimos três exercícios económicos (aplicável 
apenas às empresas do regime simplificado-ISPC);
Nota sucinta sobre a empresa e sua actividade, focando:

A origem da Empresa;
Principais produtos e prazo médio de existências / stocks;
Mercados, fornecedores e prazo médio de pagamentos e concorrentes;
Os principais pontos fortes e pontos fracos;
A Organização e gestão da empresa;
Composição do capital social e respectivos sócios/accionistas;
Informação sobre os sócios (experiência, capacidade empresarial e património);
Informação sobre os gestores da empresa;

Orçamento de exploração ou plano de negócios, consoante a finalidade da aplicação 
(tesouraria ou investimento);
Declaração específica de compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanentes;
Preenchimento correcto do formulário de pedido de financiamento.

CONDIÇÕES DE ACESSO

www.bni.co.mz

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)



i)  Formalização dos contratos de empréstimo;

ii)  Formalização das garantias propostas;

iii)  Verificação e validação de outras condições, de acordo com a Ficha Técnica específica de cada 

financiamento;

iv)  Constituição de seguros sobre todos os bens que servem de garantia, nomeando o BNI como 

primeiro beneficiário.

CONDIÇÕES PRÉVIAS AO DESEMBOLSO

i)  Entrega, numa base anual, dos relatórios e contas auditadas. Esta informação deverá ser entregue 

até 90 dias do fecho de cada exercício;

ii)  Os Contratos têm que contemplar Cláusulas de Ownership, Pari Passu, Negative Pledge e Cross Default 

com todo o endividamento de natureza financeira;

iii)  Remuneração e ou reembolso de suprimentos ou empréstimos de sócios, pagamento de dividen-

dos e outro tipo de remuneração dos sócios, condicionados à liquidação total das prestações em 

dívida.

OUTRAS CONDIÇÕES

60 dias

VALIDADE

www.bni.co.mz



Facilidade II – INVESTIMENTO

TERMOS E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

Linha de Crédito destinada a financiar a componente de investimento das MPME’s - Micro, 

Pequenas e Médias Empresas afectadas directa ou indirectamente pela Pandemia do COVID-19, 

de modo a dotá-las de capacidades para enfrentar as dificuldades operacionais e permitir a 

geração de fluxos de caixa resultantes das suas operações, assim como efectuarem investimen-

tos de expansão para o aumento da sua capacidade produtiva e geração de novos empregos.

ÂMBITO

Financiamento de Médio Prazo na forma de Conta Empréstimo.

MODALIDADE

i) Micro Empresas: Até 7.500.000,00 MT (sete milhões e quinhentos mil meticais);

ii) Pequenas Empresas: 22.500.000,00 MT (vinte e dois milhões e quinhentos mil meticais);

iii) Médias Empresas: Até 45.000.000,00 MT (quarenta e cinco milhões de meticais).

LIMITES DE FINANCIAMENTO

Serão elegíveis empresas que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos seguintes:

Dispôr de Alvará ou Licença para o exercício da actividade;

Ter situação fiscal regularizada até 31 de Dezembro de 2019;

Estar inscrito no Sistema de Segurança Social Obrigatória (alínea a) do número 1 do artigo 3 

do Decreto n° 37/2020, de 2 de Junho);

Dispôr de situação líquida positiva no último balanço aprovado. Este requisito não se aplica 

às micro empresas e às empresas que tenham iniciado actividades há menos de doze meses, 

contanto que comprovem ter registado decréscimo na sua facturação em pelo menos 30% por 

efeito da Pandemia do COVID-19;

Não apresentar dívidas não regularizadas junto à Banca, até 31 de Dezembro de 2019.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

São elegíveis as micro, pequenas e médias empresas, tal como definidas no Decreto n° 44/2011, 

de 21 de Setembro, que desenvolvam actividades enquadradas no Classificador de Actividades 

Económicas (CAE) e que cumpram os demais requisitos de elegibilidade e condições de acesso 

definidos para o efeito: 

Fonte: Classificação segundo o Decreto 44/2011, de 12 de Setembro

SECTORES ELEGÍVEIS

Categoria de beneficiários Número de trabalhadores Volume anual de negócios (MT)

Micro Empresas 1 a 4 Até 1.200.000

Pequenas Empresas 5 a 49 Até 14.700.000

Médias Empresas 50 a 99 Até 29.000.000

www.bni.co.mz
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3.

4.

5.



Financiamento para investimento de incremento e/ou expansão da actividade empresarial das 

MPME’s - Micro, Pequenas e Médias Empresas afectadas directa ou indirectamente pela Pande-

mia do COVID-19.

FINALIDADE

Na totalidade ou em tranches, de acordo com o plano de investimento, sendo que os pagamen-

tos referentes à aquisição de equipamento e/ou prestação de serviços, serão preferencialmente 

efectuados directamente aos respectivos fornecedores.

DESEMBOLSO

De acordo com o plano de investimento, não podendo, em todo o caso, ultrapassar o período de 

carência.

PERÍODO DE DESEMBOLSO

Até 3 anos contados da data do primeiro desembolso de fundos, dependendo da análise que for 

efectuada ao negócio e perfil dos fluxos de caixa.

PRAZO

Até 12 meses de carência de capital, contados da data do primeiro desembolso de fundos, 

podendo incluir o diferimento de juros de 6 a 12 meses, dependendo da análise que fôr efectua-

da ao negócio e perfil dos fluxos de caixa.

PERÍODO DE CARÊNCIA

Mensal/trimestral/semestral ou anual de acordo com o perfil dos fluxos de caixa esperados.

REEMBOLSO

Permitido parcial ou totalmente, a qualquer momento de vigência da facilidade, 

mediante o pagamento de uma comissão de 1% sobre o montante a reembolsar ante-

cipadamente.

REEMBOLSO ANTECIPADO

Variável de 8,0 a  12,0% anual durante todo período de vigência do contrato.Variável de 8,0 a  12,0% anual durante todo período de vigência do contrato.

TAXA JURO

Mensal/trimestral/semestral ou anual, após decorrido o 

período de diferimento, se aplicável, de acordo com o 

perfil dos fluxos de caixa esperados.

PAGAMENTO DE JUROS

1% (up front) sobre o montante 

total da Facilidade.

COMISSÃO DE ABERTURA

www.bni.co.mz



7.500,00 MT

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

1.500,00 MT

DESPESAS DE EXPEDIENTE

Em caso de mora ou incumprimento, a taxa de juro em 
vigor será acrescida de uma sobretaxa de 4%.

PENALIDADE POR MORA

Penhor de equipamento a ser adquirido e/ou hipoteca sobre 
infra-estrutura a ser construída ou adquirida pelo valor do 
financiamento.

TITULAÇÃO

Garantia Bancária, Seguro de Garantia, Hipoteca sobre imóveis, Penhor de Equipamento 
ou outras formas de colateral legalmente aceites em Moçambique. 

GARANTIAS

Carta do cliente a solicitar o financiamento;
Certidão de Registo das entidades legais e licença/alvará para o exercício da actividade;
Estatutos publicados no Boletim da República;
Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
Balanços e demonstrações de resultados dos 3 últimos exercícios económicos do proponente 
mutuário, incluindo a cópia do modelo 10/20 entregue às Finanças (não aplicável às micro 
empresas);
Último balancete acumulado disponível (não aplicável às micro empresas);
Mapa de fluxos de caixa dos últimos três exercícios económicos (aplicável apenas às 
empresas do regime simplificado-ISPC);
Resumo do Livro de Compras e Vendas dos últimos três exercícios económicos (aplicável 
apenas às empresas do regime simplificado-ISPC);
Nota sucinta sobre a empresa e sua actividade, focando:

A origem da Empresa;
Principais produtos e prazo médio de existências / stocks;
Mercados, fornecedores e prazo médio de pagamentos e concorrentes;
Os principais pontos fortes e pontos fracos;
A Organização e gestão da empresa;
Composição do capital social e respectivos sócios/accionistas;
Informação sobre os sócios (experiência, capacidade empresarial e património);
Informação sobre os gestores da empresa;

Orçamento de exploração ou plano de negócios, consoante a finalidade da aplicação 
(tesouraria ou investimento);
Declaração específica de compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanentes;
Preenchimento correcto do formulário de pedido de financiamento.

CONDIÇÕES DE ACESSO
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)



i)  Formalização dos contratos de empréstimo;

ii)  Formalização das garantias propostas;

iii)  Verificação e validação de outras condições, de acordo com a Ficha Técnica específica de cada 

financiamento;

iv)  Constituição de seguros sobre todos os bens que servem de garantia, nomeando o BNI como 

primeiro beneficiário.

CONDIÇÕES PRÉVIAS AO DESEMBOLSO

i)  Entrega, numa base anual, dos relatórios e contas auditadas. Esta informação deverá ser entregue 

até 90 dias do fecho de cada exercício;

ii)  Os Contratos têm que contemplar Cláusulas de Ownership, Pari Passu, Negative Pledge e Cross Default

com todo o endividamento de natureza financeira;

iii)  Remuneração e ou reembolso de suprimentos ou empréstimos de sócios, pagamento de dividen-

dos e outro tipo de remuneração dos sócios, condicionados à liquidação total das prestações em 

dívida.

OUTRAS CONDIÇÕES

60 dias

VALIDADE

www.bni.co.mz



ONDE AS EMPRESAS VÃO

DEPOSITAR OS PEDIDOS?

Zona Província Distrito Instituição Nome E-mail Contacto
Telefónico

BNI Pedro Sitoe covid-19@bni.co.mz 84 33 99 050

Agência do
Zambeze Manuel Mindoso 84 75 48 969

CTA Emília Naiene quinta.mila@gmail.com 84 28 71 231
IPEME Albertina Chambe teleschirindja@yahoo.com.br 82 04 24 550

Matola IPEME Teles Cherindza mchambe72@gmail.com
84 39 03 885
82 84 02 983

Machava INEP Narcia Constino narcia2@yahoo.com.br 84 03 46 899

Cidade Maputo INEP Elias Manjate eliaszacarias.manjate@gmail.com 84 41 11 145

Xai-Xai
INEP Bartolomeu Nebel beatrizduasnhamposse01@gmai.com 84 84 67 350

Gaza CTA Paulino Amela hamelap53@gmail.com
87 64 11 911
82 72 00 015

DPCI Fulgêncio Novela
dpicgaza@teledata.mz,
ddict@tdm.co.mz, 82 53 69 719

CTA
Abdul Razaque Abdul
Rahimo abdullrazaquee@gmail.com 84 20 33 988Cidade de

Inhambane

INEP
Eudeterio Peleve carlopes.mz@gmail.com

84 59 08 965
Maxixe INEP Estela Nhamitambo 84 54 24 825
Vilankulo INEP Judy 84 46 51 733

DPCI Pedro Vilanculo

dpic.ibane@tdm.co.mz,
pedrovilanculo.vilanculo@gmail.com 82 35 46 270

84 43 52 381

Caia
Agência do
Zambeze

Evanildo Muchenessa,
Abrantes Ricardo

84 600 6800
86 600 6800

CTABeira Ricardo Cunhaque rcunhaque@gmail.com
84 754 9018
87 050 6191

Caia IPEME Abrantes Ricardo moz.abrantes@gmail.com
84 87 24 093
82 53 70 287

INEP Antonio Santos antoniodossantosantonio@gmail.com 84 67 64 328

Beira DPCI Bernardo Matsinhe bermatsinhe@yahoo.com.br 82 59 74 550

Dondo INEP Felizardo Carlos 84 26 75 461

Marromeu INEP Azarias Madeira 84 04 81 809

Barué
Agência do
Zambeze

Daniel Guerra, Vasco
Matlava

84 29 79 049
87 29 79 047
84 990 10 40

CTAChimoio
Samuel Domingos
Guizado samuelguizado.sg@gmail.com

84 57 88 818
86 35 40 615

Chimoio IPEME Bernardo Chauca jossaimanguele@gmail.com
82 56 04 558
84 77 43 428

INEP Laiza Alexandre ramosluisviagemlino@gmail.com 84 88 63 218
INEP Principe Morco 84 90 99 004

Catandica IPEME Vasco Matslava vascomatlava@gmail.com
87 62 19 424
84 62 19 424

Cidade de Tete BNI Jorge Gouveia jorge.jalaicadza@bni.co.mz 84 649 0200

Chiúta
Agência do
Zambeze

Isac Samuel
Silvio Matuele

84 888 24 71
84 75 82 820

CTACidade de Tete Carlos Cardoso carloscardoso@kalikamoz.com 84 30 94 760

Cidade de Tete IPEME Sílvio Matuele silviomatuele18@gmail.com
84 75 82 820
82 56 04 593

INEPCidade de Tete Guilherme Tete fbazima@yahoo.com.br 84 58 66 970

Moatize INEP Manuel Jessenove 84 51 75 210

Chiúta IPEME Augusta Guirrungo augustaguirrugo@gmail.com
84 55 09 956
86 55 09 956

Quelimane INEP Jose Vontade josenhavene@gmail.com 84 75 01 994

CTAQuelimane Assane Chaual Naparia chaualnaparia@yahoo.com.br
82 /84 /87 57 30

890

INEP Adriano Almeida 84 69 61 396

Mocuba IPEME Mário Macheca mariomachecaj@gmail.com
82 56 04 573
84 70 39 853

Mocuba
Agência do
Zambeze

Nuno Pinto Novo/Flávio
Cumbe

84 600 6800
86 600 6800
84 754 9018

Maputo
Maputo

Inhambane

Sul

Manica

Tete

Zambézia

Centro

Sofala
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Zona Província Distrito Instituição Nome E-mail Contacto
Telefónico

CTACidade de
Nampula

Yunuss Abdul Gafar myagafar@agtmz.com 84 47 05 601

Vitoria Bacela 84 58 48 538

Angoche INEP Ossufo Sulemane schicumule@gmail.com 84 63 26 389

Nacala-Porto INEP Filomena Madeira 84 49 16 680

Cidade de
Nampula IPEME Bonifácio Cambir bcambir@gmail.com

84 57 54 969
86 57 54 969

Cabo Delgado CTAPemba Gulamo Aly Aboobakar Julio.sethy@gmail.com
82 31 34 320
86 31 34 320

Pemba INEP Lhochugo  Junior joaomassingue1@gmail.com 84 07 92 903

IPEMECidae de
Lichinga

Tauabo Lussane lussanetauabo@gmail.com
84 91 91 587
82 40 62 680

CTA
Inocêncio Elias 
Sotomane greensotomane@gmail.com 82/84 30 61 400

Cuamba INEP Joaquim Issa pmatapa3@gmail.com 84 20 96 169

Cidade de
Lichinga INEP Hortencia Saide 86 17 95 898

DPCI
Cidade de
Lichinga Tania  Aubi Ataba

taniaubi1@gmail.com,
dpicniassa@gmail.com

84 49 49 759
82 68 48 790

Niassa

Norte

Nampula
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