
 

           CTA – CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES  
           ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE 
 

Ficha de Candidatura 

 

Eleição referente ao quadriénio 20___ - 20____ para: 

 Presidente do Conselho Empresarial Provincial 

 

Excelentíssimos Membros da Comissão Eleitoral, 

 

A ____________________________________________________1, registada na 

Conservatória de Registo de Entidades Legais sob o n° (NUEL) ________________, titular 

do NUIT ______________, com sede na Rua/Av. ___________________________________, 

nº ______, _____ andar, Bairro ________________________, 

______________________________, que no exercicio do Cargo de Presidente do Conselho 

Empresarial Provincial será representada pelo(a) Senhor(a) 

_________________________________________, de nacionalidade ____________________, 

portador do Bilhete de Identidade/Passaporte/DIRE nº _____________, válido até ___ de 

______________ de 20____, residente no(a)  ________________2, Av./Rua 

______________________/ Quarteirão _____, casa n° ____, ___° andar, flat _____, Bairro 

___________,  

 Ou 

_________________________________________3, de nacionalidade 

____________________, portador do Bilhete de Identidade/Passaporte/DIRE nº 

_____________, válido até ___ de ______________ de 20____, residente no(a)  

________________4, Av./Rua ______________________/ Quarteirão _____, casa n° ____, 

___° andar, flat _____, Bairro ___________,  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Indicar o nome do membro efectivo (Federação, Associação ou Câmara do Comércio) candidata ao cargo de Presidente 

do Conselho Empresarial Nacional/Provincial se forem pessoas colectivas.  
2 Indicar a cidade, vila, localidade 
3 Se a candidatura for de pessoa singular 



 

 

Avenida Patrice Lumumba, n° 927 – Maputo – Moçambique;  +258 21 32 10 02;  +258 82 311-1820; +258 82 319-1300; 
+258 21 32 10 01, e-mail: cta@cta.org.mz. www.cta.org.mz 

submete a sua candidatura, nos seguintes termos: 

Cargo Direcção do Conselho Empresarial Provincial 

Membro Candidato Representante no exercicio do cargo 

Presidente   

 

 

Mandatário 

Nome da entidade  

Representante no exercício da Função  

Telefone  

e-mail  

Fax  

Domicílio  

Poderes do Mandatário O Mandatário aqui designado tem plenos poderes 

para representar a presente lista de candidatura, 

podendo em nome dela decidir, apresentar 

reclamações e recursos, receber notificações e praticar 

todos os outros actos necessários ao desempenho da 

sua função, nos termos previstos pelos estatutos e 

pelo Regulamento Eleitoral da CTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
4 Indicar a cidade, vila, localidade 
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Declaro que a presente candidatura está de acordo com as previsões dos Estatutos e 

do Regulamento Eleitoral da CTA, bem como demais legislação em vigor na República de 

Moçambique. 

 

_______________, aos ______ de __________________ de 20___ 

 

O Representante5/Candidato  

 

____________________________  

Assinatura 

 

 

 

A presente candidatura está sujeita à validação ou exclusão de acordo com os requisitos e 

termos definidos nos Estatutos e Regulamento Eleitoral da CTA 

 

______________________________________________________________________________ 

 

A prencheer pela Comissão Eleitoral 

 

A Comissão Eleitoral confirma a recepção da presente candidatura, a qual será sujeita ao processo 

de verificação e validação ou exclusão de acordo com os requisitos e termos definidos nos 

Estatutos e Regulamento Eleitoral da CTA 

Data  

Hora  

Local  

Assinatura  

__________________________ 

O Presidente da Comissão Eleitoral6 

 

                                                 
5 Inserir a assinatura do Candidato/Representante 
6 Carimbar com o carimbo da CTA/CEP 
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