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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A elaboração do presente Prospecto pretende disponibilizar aos investidores nacionais um conjunto 

de informações, de forma a assegurar os necessários níveis de transparência e clareza na 

divulgação das características da operação, e deve ser lido em conjugação com todos os elementos 

de informação que no mesmo sejam incorporados através de remissão para outros documentos, os 

quais, para todos os efeitos, se consideram como fazendo parte integrante. 

A admissão à cotação apenas significa que a autoridade competente considera o pedido de 

admissão procedente à luz da legislação aplicável e não envolve por parte dela nem, quando for o 

caso, e no que respeita à aprovação do Prospecto, por parte da autoridade competente para o 

aprovar, qualquer garantia ou responsabilidade quanto à suficiência, veracidade, objectividade e 

actualidade da informação prestada pela entidade Emitente, nem quanto à situação económica e 

financeira desta última, à viabilidade deste ou à qualidade dos valores mobiliários em causa. 

A Insitec Constrói e CETA Construção e Serviços S.A. são responsáveis e encarregues da assistência 

e da admissão à cotação das Acções na Bolsa de Valores de Moçambique. 
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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Regulamento do Mercado 

de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto nº 48/98, de 22 de Setembro, no Decreto nº 

34/2000, de 17 de Outubro, na Circular nº 2/GPCDBVM/99, de 15 de Setembro e na demais 

legislação aplicável e é elaborado no âmbito da Oferta Pública de Venda de 87.500 (oitenta e sete 

mil e quinhentos) acções escriturais, emitidas pela CETA Construção e Serviços S.A. com o valor 

nominal unitário de MT 50 (cinquenta meticais). 

A presente Nota constitui apenas uma introdução, não dispensando a consulta do texto integral do 

Prospecto, considerando que a informação aqui incluída está sob forma resumida. Qualquer 

decisão de investimento no presente objecto de oferta deverá se baseada numa análise do 

Prospecto no seu conjunto e não apenas nesta Nota. 

Ninguém pode ser tido por civilmente responsável meramente com base nesta Nota, bom como 

qualquer tradução desta, salvo se a mesma contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes, 

quando lida em conjunto com outras partes do Prospecto ou com outros documentos no mesmo 

incorporado. 

 

 

ABREVIATURAS  
 

AG   Assembleia Geral 

BM   Banco de Moçambique 

BVM   Bolsa de Valores de Moçambique 

CA   Conselho de Administração 

CETA Ceta Construção e Serviços, SA 

CF   Conselho Fiscal 

IC    Insitec Constrói, SA 

OPV    Oferta Pública de Venda 

SA   Sociedade Anónima 
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DEFINIÇÕES 
 

Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 
presente Anúncio, os significados aqui referidos: 

 

Acções   
Acções ordinárias da Ceta – Construção e Serviços, SA, com o valor nominal de cinquenta meticais 
por cada acção.   
 
Accionistas  
Pessoas jurídicas e singulares proprietárias de acções representativas do capital social da entidade 
Emitente. 
 
Anúncio de Lançamento  
Documento oficial que garante a prestação aos investidores de toda a informação necessária para 
uma tomada de decisão de investimento esclarecida e fundamentada. 
 
Conta de Registo da Titularidade de valores mobiliários escriturais  
Conta que é aberta a pedido dos interessados em instituição autorizada com o fim de materializar a 
titularidade dos valores mobiliários escriturais mediante a respectiva inscrição. Prevista no artigo 
14.º do Decreto-Lei n. 4/2009, de 24 de Julho.  
 
Código Comercial   
Código em vigor na República de Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de 
Dezembro.  
 

Emitente  

A CETA Construção e Serviços, S.A., entidade que emite as Acções objecto de venda pública - 
Mesmo que Sociedade Visada. 
 
Estatutos   
Contrato social de formação de sociedade comercial, que regula a sua estrutura e funcionamento.  

 
Investidor   
Pessoa nacional, singular ou colectiva.  
 
Intermediário Financeiro  
Pessoa jurídica legalmente habilitada a exercer nos mercados de valores mobiliários, a título 
profissional, a actividade de intermediação financeira. 
 
Mercado de Valores Mobiliários  
Conjunto dos mercados organizados ou controlados pelas autoridades competentes e onde esses 
valores se transaccionam. 
 
Oferente  
Entidade que vende as Acções que detém no capital social da entidade Emitente.  
 

Oferta Pública de Venda  

Proposta de negócio de alienação de Acções que a entidade Oferente faz ao mesmo tempo à 
generalidade dos investidores nacionais.  
 

Pessoas Jurídicas Moçambicanas  

Pessoa singular, sociedade comercial ou outras pessoas colectivas, todas nacionais.  

Código do Mercado de Valores Mobiliários  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_%28bolsa_de_valores%29
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Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 4/2009, de 24 de Julho, que rege a organização, 
funcionamento e as operações dos mercados de valores mobiliários. 

 

Sociedade Visada  

Entidade que vende as Acções que são objecto de Oferta Pública de Venda - CETA. Mesmo que 
Emitente. 
 

Valores Mobiliários  

As acções, obrigações, e quaisquer outros valores, seja qual for a sua natureza ou forma de 
representação, ainda que meramente escritural, legalmente emitidos por quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, em conjuntos homogéneos que confiram aos seus titulares direitos idênticos, 
e que sejam legalmente susceptíveis de negociação num mercado organizado. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 
Denominação Social da Emitente 
A Emitente denomina-se juridicamente por CETA Construção e Serviços, S.A. e comercialmente por 
CETA. 
 
NUIT 
NUIT: 400077452 
 
Menções legalmente obrigatórias nas publicações de Emitente 
CETA Construção e Serviços S.A. 
Capital Social: MT 17.500.000,00 
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 2549, 1º Andar 
Matrícula na Conservatória do Registo Entidades Legais – nº 13032 
 

Natureza do Prospecto 
Prospecto de admissão à cotação na BVM das acções da CETA por subscrição pública. 
 
Descrição de representação e valor nominal de valores a admitir em bolsa 
Os valores mobiliários a admitir à cotação são 17.500.000 (dezassete milhões quinhentas mil) 
acções escriturais com o valor nominal de MT 1 (um metical). 
 
Data de Elaboração do Prospecto 
22 de Maio de 2012 
 
Operador de Bolsa que patrocina o pedido 
Millennium BIM, SA, com sede na Avenida 25 de Setembro, número 1800, na Cidade de Maputo, com 
capital social de quatro mil e quinhentos milhões de meticais, matriculado nos livros do Registo 
Comercial de Maputo sob o número 6614, a folhas cento e cinquenta e nove do livro C-17, com a 
data de um de Junho de mil novecentos e noventa e dois, é Operador de Bolsa que patrocina o 
pedido de admissão à cotação, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 2º e 3º da 
Circular nº2/GPCDBVM/99 de 15 de Setembro. 
 

Logotipo da Entidade Emitente 
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CAPÍTULO 1 
 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO E PELA 
AUDITORIA DE CONTAS 

 

1.1 Nome e Funções das Pessoas Singulares ou Colectivas Responsáveis Pela Informação no 
Prospecto 
 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Regulamento do Mercado 
de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto nº 48/98, de 22 de Setembro, no Decreto nº 34/2000, 
de 17 de Outubro, na Circular nº 2/GPCDBVM/99, de 15 de Setembro e na demais legislação 
aplicável sendo a Emitente e o Conselho de Administração, abaixo indicado, responsáveis pela sua 
veracidade, actualidade, clareza e objectividade da informação apresentada até a data da sua 
entrega aos destinatários, que declaram que as informações constantes do presente Prospecto, são 
conformes os factos e não contêm omissões susceptíveis de afectar o seu alcance. 
 
As responsabilidades pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações nele 
contidas, à data da sua publicação são de: 

 CETA Construção e Serviços S.A., enquanto entidade Emitente e; 

 Os membros do Conselho de Administração da CETA Construção e Serviços S.A: 
 

Presidente: Celso Ismael Correia 

Administrador Delegado: Nelson Sebastião Muianga 

Administrador: Abdul Razaque Daúde Fakir 

Administrador: EugênioOsmanAbubacar 

Administrador: António Aleixo Romeu Rodrigues 

Administrador: João Osvaldo Machatine 

Administrador: Luís António de Lobão Soeiro 

 

1.2 Auditor Independente 

Ernst & Young, Lda. 
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CAPÍTULO 2 
 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ADMISSÃO À COTAÇÃO E ÀS ACÇÕES QUE SÃO 
OBJECTO DO PEDIDO DE ADMISSÃO 

 

2.1 Finalidade da Admissão à Cotação 

A presente admissão ao mercado de cotações oficiais da BVM é referente a emissão de 17.500.000 
(dezassete milhões e quinhentas mil) acções com o valor nominal de 1 MT (um metical) decorrente 
de um stock-split de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) acções com valor nominal de 50 MT 
(cinquenta meticais) emitidas pela CETA Construção e Serviços S.A. 

 

2.2 Deliberações, Autorizações e Aprovações da Admissão à Cotação  

A presente admissão à cotação, que teve como fase precedente a oferta pública de venda de 25% 
do capital, foi objecto de aprovação em Assembleia Geral de accionistas da CETA – Construção e 
Serviços, S.A., que teve lugar no dia 03 de Fevereiro de 2012, em conformidade com o número 1 do 
artigo 67 (Pedidos de Admissão à Cotação) do Código do Mercado de Valores Mobiliários, sendo 
obrigatório que o pedido à cotação seja sobre a totalidade das acções. 
 

2.3 Montante Global e a Natureza dos Valores Mobiliários a Admitir 

O montante global dos valores mobiliários é de 17.500.000,00 MT (dezassete milhões e quinhentos 
mil meticais) representativos de 100% do capital da CETA, correspondente a 17.500.000 (dezassete 
milhões e quinhentas mil) acções ao valor unitário de 1,00 MT (um metical). As acções a serem 
admitidas à cotação são acções ordinárias cujos direitos inerentes são descritos nos pontos 
seguintes deste Prospecto. 

 

2.4 Direitos Inerentes às Acções 

Os detentores das acções têm como direitos principais o direito de participar na Assembleia Geral, o 
direito de participação na distribuição de lucros, e um direito de informação. 

 
i) PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Sobre a participação na Assembleia Geral: 

 
1. A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com ou sem direito a voto e as suas 

deliberações, quando tomadas nos termos da lei ou dos estatutos, são obrigatórias para os 
accionistas, ainda que ausentes, dissidentes ou incapazes. 
 

2. Os accionistas que têm direito a voto na reunião da Assembleia Geral deverão cumprir as 
seguintes condições: 
 

a) Ser titular de, pelo menos, quinhentas acções; 
b) No caso dos accionistas que não possuírem o número mínimo de acções referidas na 

alínea a), podem agrupar-se de forma a completá-lo, devendo, neste caso, fazer-se 
representar por um accionista cujo nome será indicado em carta dirigida ao 
Presidente da mesa, com as assinaturas de todos os representados notarialmente 
reconhecidas e recebida por aquele até ao momento do início da sessão. 
 

3. Apenas poderão estar presentes, ou fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral, 
os accionistas que, depois de cumprido as condições supracitadas, tiverem as suas acções 
averbadas ou depositadas em seu nome, na sociedade ou em instituição financeira, com a 
antecedência mínima de 8 dias relativamente à data de realização da Assembleia geral. 
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4. Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se representar apenas por outros 
accionistas; as pessoas colectivas serão representadas por quem por elas for designado para 
o efeito. 

5. As cartas de representação, dirigidas ao presidente da mesa da Assembleia Geral, serão 
assinadas pelos mandantes, com as assinaturas reconhecidas notarialmente ou abonadas 
pela própria sociedade e entregues na sociedade 5 dias antes da data da reunião. 

6. A Assembleia Geral poderá funcionar, em primeira convocação, com um mínimo de 
accionistas presentes ou representados que reúnam, pelo menos, 51% do capital social, e, 
em segunda convocação, com qualquer número de accionistas e percentagem de capital. 

7. Salvo disposição legal imperativa, as deliberações serão tomadas por maioria simples de 
votos dos accionistas presentes ou representados. 

8. Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da Assembleia Geral.  
 

A Assembleia Geral ordinária realizar-se-á uma vez em cada ano e deverá ter lugar até trinta de 
Junho do ano posterior ao do exercício cujo balanço e contas apreciará e para deliberar sobre a 
aplicação de resultados, bem como sobre quaisquer outras matérias indicadas na respectiva 
convocatória. Poderá também reunir-se extraordinariamente sempre que o Conselho de 
Administração ou o Conselho Fiscal o solicite, ou quando requerida por accionistas que 
representem pelo menos metade do capital da empresa. 
 

II) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

 
O contrato de sociedade, no seu artigo 24º estatui que: 
 
Anualmente será dado o balanço com referência a trinta e um de Março e os lucros líquidos 
apurados terão a seguinte aplicação: 
 
a) uma percentagem legal para a constituição e reintegração do fundo de reserva legal; 
b) ao restante será dado o destino que a assembleia fixar. 

 
III) DIREITO À INFORMAÇÃO 

 
Os artigos 119º § 3º, 189º § 2º e 3º, 193º, 194º e 195º, do Código Comercial estabelecem um 
conjunto de direitos de acesso à informação dos accionistas sobre os negócios da Sociedade e 
sua situação financeira. Os tais artigos consistem nos seguintes direitos: 

 
1) Num direito às Assembleias Gerais e de consulta do Relatório e Contas da empresa. 
2) Num direito de consulta, na sede da sociedade, de documentos com informações 

preparatórias das Assembleias Gerais. 
3) Num direito a requerem ao tribunal a realização de um inquérito judicial no caso de recusa 

do direito à informação. 
 
 
2.5 Direito ao Pagamento de Dividendos 

 
O exercício social coincide com o ano civil e serão submetidos à apreciação e deliberação da 
Assembleia Geral. Os lucros apurados em cada exercício da sociedade terão, depois de tributados a 
seguinte aplicação: 

a) Cinco por cento para o fundo de reserva, enquanto não estiver realizado ou sempre que 
seja necessário reintegrá-lo; 

b) O remanescente será aplicado conforme deliberações da Assembleia Geral. 
 
A sociedade dissolve-se nos termos estatutária e legalmente estabelecidos. 
Serão liquidatários os membros do CA que estiverem em exercício quando a dissolução se operar, os 
quais terão, para além das atribuições gerais mencionadas no Código Comercial, as obrigações 
fixadas no mesmo Código. 
 
O fundo de reserva legal que estiver realizado no momento da dissolução da sociedade será 
partilhado entre os accionistas com observância ao disposto na lei geral. 
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2.6 Regime de transmissão de acções 

As acções são transmissíveis mediante consentimento da AG, observados os requisitos legais 
exigíveis. A AG poderá, no entanto, delegar no CA, poderes para deliberar sobre a transmissão de 
acções, observando critérios previamente definidos. 
 
Sempre que uma acção for objecto de compropriedade, os comproprietários deverão designar de 
entre si um representante para o exercício dos direitos e obrigações que lhes correspondam. 
As despesas de transmissão das acções, bem como a conversão ou substituição dos respectivos 
títulos, quando existam, são da responsabilidade dos interessados. 
 

2.7 Direitos de Preferência 

Para além do que está disposto no Prospecto, não existem direitos de preferência até a data de 
elaboração deste Prospecto. 
 
2.8 Regime Fiscal Aplicável 
 
Os dividendos, lucros ou quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais 
estão sujeitos ao Imposto sobre rendimentos à taxa liberatória de 20%. Os títulos cotados na BVM 
ficam sujeitos à uma taxa liberatória de 10% nos termos da alínea b) do nº3 do artigo 57º do Código 
do IRPS e do nº3 do artigo 62º do Código do IRPC. A mesma taxa será aplicada sobre as mais-valias 
ou ganhos obtidos por alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua amortização. 
 
Este imposto é devido independentemente da nacionalidade do contribuinte e do facto de este ser 
ou não residente, desde que diga respeito a rendimentos produzidos no território nacional. 
São considerados rendimentos de aplicação de capitais: 
 
a) Os lucros, seja qual for a sua natureza, espécie ou designação, atribuídos aos sócios das 

sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, bem como os juros concedidos nos termos 
do § 2 do artigo 192 do Código Comercial; 

b) Os juros de obrigações emitidas por qualquer sociedade; 
c) Os juros de suprimentos ou de outros abonos feitos por sócios às sociedades, bem como o 

rendimento dos lucros que, tendo-lhes sido atribuídos, por eles não sejam levantados até ao fim 
do ano da respectiva atribuição; 

d) Os saldos dos juros apurados em conta-corrente nos termos previstos no artigo 344º e seguintes 
do Código Comercial, e bem assim, os juros escriturados em conta-corrente por comerciantes, 
nos demais casos; 

e) Os lucros auferidos em resultado do regime de conta em participação, previsto no artigo 244º e 
seguintes do Código Comercial; 

f) Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais, quando o seu 
pagamento se possa imputar a estabelecimento estável situado no território nacional.  

 

2.9 Data em Que se Prevê Admissão à Cotação 

A admissão ao Mercado de Cotações Oficiais da BVM acontecerá assim que for aprovado o presente 

prospecto e respectivo processo de submissão. 

2.10 Admissão à Cotação de Outros Valores Mobiliários 

 

A Ceta- Construções e Serviços, SARL não tem outros valores mobiliários admitidos na Bolsa de 
Valores de Moçambique. 
 

 
2.11 Ofertas Públicas de Transacção Efectuadas Por Terceiros e Pelo Emitente 
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A Insitec Constrói, na qualidade de accionista da Ceta – Construções e Serviços, SARL colocou em 
Oferta Pública a Venda 25% das acções, no período entre 27 de Março e 16 de Abril de 2012, com a 
seguinte estrutura: 
 

 Colocação privada em 20%; 

 Dispersão ao público investidor de 5%. 
 

2.12  Subscrição ou Colocação de Acções numa Data Recente à Solicitação  
 
Foram colocadas de forma privada 20% das acções representativas do capital da Ceta – Construções 
e Serviços SARL, através de uma oferta global conforme supracitado em 2.10, pela Insitec Constrói. 

 
 

2.13 Ofertas Públicas de Subscrição de Valores Mobiliários pela Emitente ou por Participadas  
 
Não é aplicável. 
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CAPÍTULO 3 
 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMITENTE 
 

3.1 Identificação, Duração e Objecto Social  
 

Sendo jurídica e comercialmente designada por CETA – Construção e Serviços, S.A., a CETA é uma 
empresa de construção civil e obras públicas, dedicando-se a edificações (Construção e 
Reabilitação), infra-estruturas rodoviárias (Estradas e Pontes), obras de hidráulica (Abastecimento 
Água, Saneamento e Drenagens) e produção de materiais (Pedra, Blocos e Travessas para a 
Indústria Ferroviária), operando em toda a extensão do território da Republica de Moçambique.  
 
Encontra-se matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo sob o número 
13.032, folhas 14, livro C – 32 e possui um capital social de 17.500.000,00 MT (Dezassete milhões, 
quinhentos mil Meticais), integralmente subscrito e realizado, representado por 350.000 
(trezentas e cinquenta mil) acções, cada uma com o valor nominal de 50,00 MT (cinquenta 
Meticais), das quais 343.348 (trezentas e quarenta e três, trezentas e quarenta e oito) acções são 
pertencentes a Oferente, e 6.652 (seis mil, seiscentos e cinquenta e duas) acções dos restantes 
accionistas da sociedade. 
 
 
Em 25 de Novembro de 2011 apresentava a seguinte estrutura accionista: 
 

Accionistas Acções Ordinárias 

 Nº de Acções % 

Insitec Constrói 343.348 98,1 

Outros Accionistas 6.652 1,9 

 350.000 110,0 

 
Dos 98,1% das acções tituladas pela Insitec foram alienados vinte e cinco por cento, no âmbito da 
OPV ocorrida entre Março e Abril corrente que passaram a pertencer a pessoas singulares e pessoas 
colectivas, todas nacionais. 
 
3.2 Legislação e Regulamentação 

 
A CETA S.A. encontra-se sujeita ao Regulamento do Exercício da Actividade de Empreiteiro de 
Construção Civil aprovado pelo Decreto nº 38/2009 em Publicação Oficial da República de 
Moçambique. 
 
Encontra-se matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo sob o número 
13.032, folhas 14, livro C – 32 e possui um capital social de 17.500.000,00 MT (Dezassete milhões, 
quinhentos mil Meticais), integralmente subscrito e realizado, representado por 17.500.000 
(Dezassete milhões, quinhentos mil Meticais) acções, cada uma com o valor nominal de 1,00 MT 
(um Metical), das quais 17.167.400 (dezassete milhões cento e sessenta e sete mil e quatrocentos) 
acções são pertencentes a Oferente, e 332.600 (trezentos e trinta e dois mil e seiscentos) acções 
dos restantes accionistas da sociedade. 
 
 

 
3.3 Montante do Capital Subscrito e Categorias 

O capital social da CETA é de 17.500.000,00 MT (Dezassete milhões, quinhentos mil Meticais), 
integralmente subscrito e realizado, representado por 350.000 (trezentas e cinquenta mil) acções 
ordinárias. O capital social da CETA poderá ser aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, 
sob proposta do Conselho de Administração. Nos aumentos de capital os accionistas gozarão do 
direito de preferência na subscrição das novas acções, proporcionalmente ao número das que já 
possuírem. 
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Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito de preferência não quiserem subscrever as 
acções que lhes devessem caber, serão tais acções divididas pelos outros, na mesma proporção. 
 

 
3.4 Alterações do Capital Social e Operações no Decurso dos Dois Últimos Anos 

 
Por via de um processo de negociação que iniciou em 2009, a Insitec Constrói celebrou em 27 de 
Julho de 2010 um contrato com os accionistas da CETA – Construção e Serviços para a aquisição de 
100% do capital (total das acções), num quadro de evolução estratégica do adquirente e tendo em 
vista a integração regional na SADC. 
 
A concretização do negócio entre a CETA e a Insitec Constrói implicou alto grau de alavancagem ao 
nível da carteira de obras, permitindo antever acréscimo de valor para os accionistas. Por um lado, 
a Insitec Constrói com potencial de angariação de grandes obras e, por outro lado, a CETA, com 
presença tecnológica e massa crítica no mercado, conferiram a esta transacção o papel de 
catalisador na criação de valor no futuro. 
 

 
3.5 Nome dos Órgãos de Administração, Direcção e Fiscalização 

 
A CETA detém quatro órgãos sociais: 
 

Órgão Social e Função Nome 

Assembleia Geral  

Presidente Mariano Matsinhe 

Secretária Idália Magane 

  

Conselho de Administração  

Presidente Celso Ismael Correia 

Administrador Delegado Nelson Sebastião Muianga 

  

Administradores Abdul Razaque Daúde Faquir 

 Eugênio Osman Abu Bacar 

 António Aleixo Romeu Rodrigues 

 João Osvaldo Machatine 

 Luís António de Lobão Soeiro 

Comissão Executiva  

Administrador Delegado Nelson Sebastião Muianga 

Administrador Abdul Razaque Daúde Faquir 

Administrador Eugênio Osman Abu Bacar 

  

Fiscal Único  

 Ernst & Young Moçambique 

 
 

3.6 Remunerações e Benefícios em Espécie 
As remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização da empresa relativamente ao 
exercício de 2011, foram as seguintes: 
 

Órgão 2011 

Conselho de Administração  MT 2.603.618 

Conselho Fiscal N/A 

 
Não existiram benefícios em espécie atribuídos a qualquer título, durante o exercício de 2011, 
ao Conselho Fiscal sendo que se trata de um Fiscalizador Único. 
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3.7 Acções da Sociedade Detidas Pelos Membros dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização 
 

Membro do Órgão de Administração  Nº de Acções 

Celso Ismael Correia 50 
Nelson Sebastião Muianga 50 
Abdul Razaque Daúde Faquir 50 
Eugênio Osman Abu Bacar 50 
António Aleixo Romeu Rodrigues 50 
João Osvaldo Machatine 50 
Luís António de Lobão Soeiro 50 
 
 
Não existem acções da Empresa detidas pelos Órgãos de Fiscalização da empresa. 
 

3.8 Indicação dos Esquema de Participação do Pessoal 
Não existem esquemas de participação do pessoal no capital da empresa. 
 

3.9 Pessoas Singulares ou Colectivas Com Posição de Controlo 
A Insitec Constrói, SA detém 75% das acções da CETA. 
 

3.10 Acções Próprias Adquiridas 
  A CETA – Construções e Serviços, SARL não detém em carteira acções próprias. 
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CAPÍTULO 4 
 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA EMITENTE 

 

4.1 Principais Actividades 

A CETA S.A. tem registado volumes de produção e venda crescentes, nos últimos 3 anos, com 
destaque para o aumento significativo de 72% de 2008 para 2009. Para 2010, verificou-se um 
aumento gradual no volume de negócio que representa a consolidação de um crescimento em 
flecha mencionado entre 2008 e 2009. Estes volumes de venda representam maioritariamente a 
prestação de serviços ao que diz respeito a construção de infra-estruturas rodoviárias, escolas e 
hospitais por todo território nacional. Sendo uma menor parte representativa de vendas de 
mercadoria, essencialmente de pedra e outras materiais a empresas congéneres.  
 
4.2 Estabelecimentos Principais da Sociedade 

A CETA detém actualmente escritórios e estaleiros regionais estrategicamente localizados pelo 
País, nomeadamente: 
 

 Maputo – escritórios em Maputo, estaleiro central, composto por armazéns centrais de 
materiais de construção e material de oficina, abastecendo os restantes estaleiros 
regionais. 

 Beira, Tete e Nampula – estaleiros regionais, que dispõem de armazém e oficina de apoio as 
obras localizadas em cada região. 

 Quelimane – escritórios em Quelimane. 

 Pemba – estaleiro de pequenas dimensões prendado de um armazém e oficina simples. 
 

4.3 Efectivo do Pessoa e Sua Evolução nos Três Últimos Exercícios 

 
Evolução do número de trabalhadores no último triénio é evidenciada no quadro abaixo: 

Categoria/Ano 2010 2009 2008 

Efectivos 279 249 2.357 

Eventuais 2.815 3.406 258 

Estrangeiros 30 30  

Total 3.124 3.685 2.647 

 
4.4 Dependência de Patentes e Licenças 

 
A CETA Construção e Serviços, SA tem Licença de Construção emitida pelas entidades competentes 
e não possui registo de propriedade de qualquer tecnologia nesta matéria e nem está em 
dependência de qualquer patente para o exercício da sua actividade normal. 

 
4.5 Acontecimento Excepcional nos últimos Dois Anos Com Impacto Negativo 

 
Não há registo de acontecimento excepcional com impacto negativo na situação financeira da 
empresa. A CETA, como qualquer outra empresa no mercado Moçambicano, está sujeita ao risco 
sistemático ou de mercado sendo afectado por acontecimentos exógenos decorrentes de situações 
anómalas e extraordinárias. 
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4.6 Política de Investigação e Desenvolvimento 

 
A CETA Construção e Serviços SA privilegia a consolidação do conhecimento e o domínio das 
tecnologias, trabalhando em parceria com o laboratório da Universidade Eduardo Mondlane, assim 
como outros parceiros no complemento de know-how como forma de transferência de tecnologia 
para a empresa e seus colaboradores. 

 
4.7 Procedimento Judicial com Impacto na Situação Financeira 

 
A CETA não tem qualquer procedimento judicial ou arbitral que tenha ou possa vir a ter uma 
incidência importante sobre a sua situação financeira. 

 
4.8 Interrupção com Incidência sobre a Situação Financeira 

 
Não ocorreu nenhuma interrupção das actividades correntes e normais da empresa com impacto 
negativo sobre a situação financeira da mesma. 

 
4.9 Principais Investimentos 

 
Entre 2009 e 2010, a CETA Construção e Serviços SA apresentou investimentos em imobilizado 
corpóreo na ordem de 185 milhões de meticais em razão do desenvolvimento das suas actividades 
em obras de construção: 

 
Descrição Valor em 2009 Investimentos Abates Valor em 2010 

Construções 429.147.507   429.147.507 

Equipamento básico 523.960.856 173.883.116 -3.994.927 693.849.045 

Equip. Adimin Social 15.412.037 6.922.555  22.334.592 

Ferramentas  7.852.607 3.515.611  11.368.218 

Outros activos  5.377.919   5.377.919 

Investim em curso 6.548.702   6.548.702 

 988.299.628 184.693.816  1.168.998.517 
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CAPÍTULO 5 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA EMITENTE 

 

5.1 Balanços e Contas de Resultados dos Últimos dois Exercícios 

O desempenho económico da CETA evidencia a libertação de margens operacionais e capacidade de 
cobertura dos custos financeiros, num cenário de crescimento do volume de negócios em linha com 
as tendências da economia Moçambicana. A rendibilidade dos capitais próprios em 2010 situou-se 
acima de 25%, um crescimento de 3% em relação a 2009, o que atesta a capacidade de 
remuneração muito acima de oportunidades alternativas no mercado, suportada por margens de 
lucros de 8%, boa rotação dos activos e os efeitos positivos do grau de alavancagem por cada 
unidade monetária investida pelos accionistas. Do ponto de vista do balanço, os índices de liquidez 
geral aumentaram de 1.05 para 1.11, a par de um equilíbrio financeiro que atesta não só a 
capacidade de honrar compromissos de curto prazo, como também, o financiamento de activos de 
longa duração por fontes de financiamento de natureza permanente. Em resumo, a empresa 
apresenta bons níveis de rentabilidade e estabilidade na situação financeira. 
 

 
Desempenho Económico e Financeiro, 2009-2010 

 

 
2009 

 
2010 

Variação do Volume de Negócios 72% 3% 

Margem EBITDA1 16% 23% 

Margem EBIT 9% 15% 

Passivo Médio e Longo Prazo /( Passivo MLP + FP)2 43% 37% 

ROE (análise Du Pont)   

  . Rotação do Activo 111% 90% 

  . Margem de Lucro 5% 8% 

  . Equity Multiplier 4.01X 3.79X 
NB: 1) EBITDA: resultados antes de juros, depreciações e amortizações. 

              2) FP: fundos  

Demonstração de Resultados 

(em 31 de Dezembro de 2009 e em 31 de Dezembro de 2010) 

Valores expressos em MZN 

Demonstração de Resultados 2009 2010

  Vendas e prestação de serviços 1.619.879.961  1.674.735.854  

  Custo dos inventários vendidos ou consumidos (423.434.542)   (486.296.172)   

Margem bruta ########### ###########

  Investimentos realizados pela própria empresa 11.849.805      -                  

  Rendimentos suplementares 3.469.294        4.165.075        

  Gastos com pessoal (468.583.788)   (377.323.823)   

  Fornecimento e serviços de terceiros (445.422.130)   (417.879.762)   

  Amortizações e depreciações (97.166.432)     (117.762.879)   

  Imparidade de contas a receber (18.896.153)     (30.910.155)     

  Provisões (6.456.537)       -                  

  Outros ganhos e perdas operacionais (31.687.069)     (4.340.305)       

143.552.409   244.387.833   

  Rendimentos e ganhos financeiros 45.915.900      44.497.544      

  Gastos e perdas financeiras (68.005.627)     (110.548.811)   

  Resultado antes do Imposto 121.462.682   178.336.566   

  Imposto sobre o rendimento (40.468.438)     (51.554.016)     

Resultado líquido do exercicio 80.994.244    126.782.550   
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Balanços 

(em 31 de Dezembro de 2009 e em 31 de Dezembro de 2010) 
Valores expressos em MZN 

 

Balanços

Descrição 2009 2010

Activo Não Corrente

  Activos tangiveis 594.867.649 657.092.903

  Activos intangiveis 2.432.687 1.960.375

  Activos financeiros disponiveis para venda 313.500 313.500

Activo Não Corrente 597.613.836 659.366.778

Activo Corrente

  Inventarios 22.912.831 58.519.597

  Clientes 650.318.924 923.855.402

  Outros activos financeiros 21.640.437 53.989.728

  Outros activos correntes 81.341.288 79.621.673

  Caixa e bancos 95.393.011 96.829.714

Activo Corrente 871.606.491 1.212.816.114

Total do Activo 1.469.220.327 1.872.182.892

  Capital Proprio e Passivo

  Capital social 17.500.000 17.500.000

  Premio de emissão de acções 3.150.000 3.150.000

  Reservas 50.671.596 50.671.596

  Resultados Transitados 214.268.175 295.262.419

  Resultados liquidos do periodo 80.994.244 126.782.550

Total do Capital Proprio 366.584.015 493.366.565

  Passivo não Corrente

  Emprestimos obtidos 26.983.361 19.305.983

  Outros passivos financeiros 88.584.809 123.543.414

  Provisões 6.456.537 6.456.537

  Outros passivos não correntes 68.203.491 61.937.273

  Passivos por impostos diferidos 84.413.848 77.355.398

Total do Capital Próprio 274.642.046 288.598.605

  Passivo corrente

  Fornecedores 231.819.602 256.790.018

  Emprestimos obtidos 79.594.646 279.927.009

  Outros passivos financeiros 209.379.933 326.425.870

  Outros passivos correntes 307.200.085 227.074.825

Total do Passivo 827.994.266 1.090.217.722

Total do Capital Próprio e Passivo 1.469.220.327 1.872.182.892
 

 

5.2 Mapa de Origem e Aplicação de Fundos 

 

A CETA – Construção e Serviços SA gerou meios libertos líquidos das operações em 2010 no valor de 
244,5 milhões de MT (aproximadamente, USD 9,0 milhões), representando um acréscimo de 37% em 
termos nominais em relação ao exercício económico de 2009. Quando corrigido pelas contas do 
balanço e em razão do aumento das necessidades do fundo de maneio traduzidas pelo acréscimo de 
cerca de 11% das contas de clientes, o fluxo gerado das actividades operacionais foi negativo, sem 
contudo, significar baixa rentabilidade operacional – reflecte, tão-somente, os prazos médios de 
recebimento dilatados típicos do sector. O saldo negativo das actividades operacionais aumentou 
como consequência dos investimentos efectuados em cerca de 179 milhões de MT. Deste modo, o 
défice decorrente das actividades operacionais e aplicações em investimentos foi suprido por 
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recurso a fontes de financiamento no valor de 192,6 milhões de MT em termos líquidos. O quadro 
seguinte evidencia os detalhes dos movimentos ocorridos durante o período sob consideração: 

 

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos 

(em 31 de Dezembro de 2009 e em 31 de Dezembro de 2010) 
Valores expressos em MZN 

 

 

Fluxos de Caixa - Origem e Aplicações 2009 2010

Fluxo de caixa das actividaes operacionais

  Resultado líquido do exercicio 80.994.244    126.782.550 

Ajustamentos ao resultado relativo a:

  Depreciações e amortizações 97.166.432    117.762.879 

  Aumento/redução de provisões -                -               

  Variação de inventários 40.053.679    (35.606.766)  

  Variação clientes e outros activos finan (276.397.284) ###########

  Variação de outros activos correntes 233.234         1.719.615     

  Variação fornec e outros passivos financeiros 90.931.458    176.974.958 

  Variação de outros passivos correntes 13.948.527    (93.449.928)  

  Cash Gerados das Operações 46.930.290    (11.702.461)  

Fluxo de caixa das activid de investº

  Aquisição de activos tangiveis e intangiveis (147.842.083) ###########

  Juros e rendimentos similares 34.341.711    -               

Cash das Actividades de Investimento (113.500.372) ###########

Fluxo de caixa das activid de financº

  Empréstimos obtidos 15.578.155    257.129.559 

  Dividendos (14.890.236)   -               

  Juros e gastos similares 34.341.711    (64.474.574)  

Cash das Actividades de Financiamento 35.029.630    192.654.985 

Variação de caixa e equivalentes de caixa (31.540.452)   1.436.703     

Caixa e equival de caixa no inicio do periodo 126.933.463  95.393.011   

Caixa e equivals de caixa no fim do periodo 95.393.011    96.829.714   
 

 

5.3 Quadro Indicativo das Cotações Médias 

Não é aplicável em virtude de a empresa não estar ainda cotada. 

 

5.4 Informações Relativas às Participações da CETA 

A empresa não tem participações de relevo noutras sociedades com efeitos sobre a sua situação 
financeira em termos de contas consolidadas, sendo que os activos financeiros adquiridos foram na 
óptica de optimização de tesouraria e de um investidor passivo. 
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CAPÍTULO 6 
 
 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
6.1 Perspectivas Para os Próximos Anos 
 
A CETA Construção e Serviços S.A. é uma empresa com experiência operacional por todo o território 
nacional, que tem como a prestação de serviços na edificação, obras hidráulicas e estradas quer 
para empresas privadas, quer para entidades do estado, que foi, recentemente, adquirida pelo 
grupo empreendedor moçambicano Grupo Insitec.  
 
Ressalte-se que as perspectivas de crescimento da economia moçambicana apontam para níveis 
acima de 7.5% entre 2012-2014 tendo por base a expansão de mega projectos nos sectores das 
indústrias extractivas, energia, transportes e comunicações, além dos sectores de turismo e infra-
estruturas públicas cuja concretização envolvem o recurso a grandes obras de construção.  
 

Descrição 2011 2012 2013 2014 

Crescimento real do PIB (%) 7.5 7.8 7.9 7.8 

Inflação (fim do período, em %) 8.4 5.6 5.6 5.6 

BTC/PIB (%)1 -12.0 -12.0 -12.2 -12.4 

Reservas / Importações (em meses) 4.5 4.9 5.3 5.4 
NB: 1) BTC = balança de transacções correntes. 

 
Estima-se que o sector de construção registe uma taxa média entre 2011-2014 na ordem de 12.4%, 
incluindo a procura derivada de outros sectores, nomeadamente, transportes e comunicações, 
energia e água, cuja concretização passa pela edificação de infra-estruturas de suporte. Como uma 
mera lista indicativa, refira-se ao seguinte:  
 

 Ponte Maputo – Catembe, Central de Moamba, Central de benga, Hidroeléctrica de Mpanda 
Nkuwa, Refinaria Nacala-Velha, Refinaria Matutíne, Recinto da FACIM, Complexo 
Aeroportuário de Nacala, Complexo Aeroportuário de Tete, Barragem de Moamba, HCB 
Norte, Gigamethanol, Linha de Transmissão CESUL, Barragem Corumana, Rodovias, 
Aerporto de Pemba – num total estimado de USD 34.744.000.000,00. 

 
Neste contexto de crescimento benigno da economia, muito recentemente impulsionado pelos 
investimentos nos sectores primário de minas e energia (gás), ressalta o efeito sinergético com o 
accionista de referência, a Insitec Constrói, inserida no Grupo Insitec, com envolvimento nos 
sectores de energia, gás e indústria de cimento, constituindo um factor fundamental na 
configuração das perspectivas de geração de negócio e cash-flows futuros da CETA – Construção e 
Serviços, SA. A CETA S.A. tem a data uma carteira de obras em curso e asseguradas para os 
próximos dois anos, de USD 159 milhões, apresentada abaixo: 
 

Carteira de Obras – Março 2012 Em USD 

Edifícios 73.420.000,00 

Estradas 48.746.000,00 

Obras Hidráulicas 33.800.000,00 

Produção de Pedra 2.705.000,00 

Total 158.671.000,00 

 
Refira-se que situação corrente apresenta, em termos de indicadores de mercado, um rácio 
Price/BookValue na ordem de 106.4X, o que reflecte as boas perspectivas de crescimento da 
economia, do sector e da empresa, assim como bons níveis de rendibilidade perante alternativas de 
risco comparável no mercado de capitais. A capitalização bolsista representa cerca de 1,8 mil 
milhões de Meticais ou USD 69 milhões, à taxa de câmbio de referência de 27 MZN/USD. 
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CAPÍTULO 7 
 
 

INFORMAÇÕES FINAIS 

 

7.1 Aos Investidores 

A elaboração do presente Prospecto pretende disponibilizar aos investidores nacionais um conjunto 
de informações, de forma a assegurar os necessários níveis de transparência e clareza na divulgação 
das características da operação, e deve ser lido em conjugação com todos os elementos de 
informação que no mesmo sejam incorporados através de remissão para outros documentos, os 
quais, para todos os efeitos, se consideram como fazendo parte integrante. 

Todas as declarações constantes deste Anúncio, com excepção das que respeitam a factos 
históricos, constituem declarações relativas ao futuro, designadamente, as declarações sobre a 
situação financeira, receitas e rendibilidade (incluindo quaisquer projecções ou previsões 
financeiras ou operacionais), estratégia empresarial, perspectivas, planos e objectivos de gestão 
para operações futuras da CETA – Construções e Serviços, S.A. Tais declarações relativas ao futuro 
reportam-se apenas à data do presente Anúncio.  

Tendo em conta esta situação os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente estas 
declarações relativas ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão de investimento no 
âmbito da Oferta. 
 
Os potenciais investidores nestas Acções devem, igualmente, certificar-se que conhecem e 
compreendem o risco associado à aquisição das mesmas. Para quaisquer dúvidas que possam 
subsistir a este propósito, os potenciais investidores deverão informar-se junto dos seus consultores 
financeiros.  
 

7.2 Documentação Acessível ao Público e Locais de Consulta 

O presente Anúncio pode ser consultado, mediante solicitação e sem encargos, nos seguintes locais: 

 

 No Millennium BIM, e em outros Intermediários Financeiros autorizados na intermediação de 
valores mobiliários. 

 Na Insitec Constrói – Avenida 25 de Setembro, Prédio JAT nº 420 – 4º Andar. 

 No website da Bolsa de Valores de Moçambique: www.bvm.co.mz. 
 

 

 

 

 

 

 

 


