
     REQUISITOS PARA
  ABERTURA DE CONTAS
COLECTIVAS



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos Representantes, solicitando a abertura de conta, mencionando a moeda, assi-

nantes, condições de movimentação e compromisso da empresa em submeter a restante documen-

tação num período de 90 dias para regularização do Processo;

Documento de identificação dos representantes da empresa, nomeadamente, BI ou passaporte para 

os nacionais, DIRE e passaporte para estrangeiros residentes e não residentes;

Projecto de estatutos da sociedade (Draft);

Cópia autenticada da certidão negativa do registo comercial/Reserva de Nome;

________________________________#______________________________________

Estatutos publicados no Boletim da República ou sua fotocópia com assinatura dos sócios reconheci-

das e, devidamente, autenticadas;

Cópia autenticada da certidão do registo comercial actualizada há menos de 90 dias;

Cópia autenticada do alvará ou licença de actividade, mencionando o nr. de Código Classificador das 

Actividades Económicas(CAE), se aplicável;

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação e certificado de registo de todos os sócios detentores de 

mais de 20% de acções;

- Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de residência, para os sócios com capacidade 

individual.

 Comprovativo de morada dos assinantes:

• Residente: - Original ou cópia autenticada de uma factura de água, energia, telefone ou outro 

documento, que comprove a veracidade do domicílio, emitida há menos de 1(um) mês.

• Não residente: Carta da Empresa confirmando o endereço de residência do assinante acompanhado 

de um documento que comprove a veracidade do domicílio emitido há menos de 1(um) mês. 

1

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

SOCIEDADE EM CONSTITUIÇÃO - CONTA RESIDENTE

Nenhum débito será autorizado e a fim de converter a conta à operacional serão necessários
os seguintes documentos:

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

f) 

g)    

NB: 1º e) f) - Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado 
pelo notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, confirmado à posterior 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique, e traduzido para português por um 
tradutor oficial ajuramentado.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

b) Carta assinada pelos Representantes, solicitando a abertura de conta, mencionando a moeda, 

assinantes e condições de movimentação;

Documento de identificação dos representantes da empresa, nomeadamente, BI ou passaporte 

para os nacionais, DIRE e passaporte para estrangeiros residentes e não residentes;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação e certificado de registo de todos os sócios detentores 

de mais de 20% de acções;

- Accionistas com capacidade individual - Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de 

residência.

Estatutos publicados no Boletim da República ou fotocópia com assinatura dos sócios reconhecidas 

e, devidamente, autenticadas;

Cópia autenticada da certidão do registo comercial actualizada, emitida há menos de 90 dias;

Cópia autenticada do alvará ou licença de actividade, mencionando o nr. de Código Classificador das 

Actividades Económicas (CAE), se aplicável;

Cópia do comprovativo de Número de NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Comprovativo de morada dos assinantes:

• Residente: - Original ou cópia autenticada de uma factura de água, energia, telefone ou outro 

documento que comprove a veracidade do domicílio, emitido há menos de 1(um) mês.

• Não residente: Carta da Empresa confirmando o endereço de residência do assinante acompanhado 

de um documento que comprove a veracidade do domicílio, emitido há menos de 1(um) mês. 

2

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

SOCIEDADE EM CONSTITUIDA - CONTA RESIDENTE

f) 

g) 
h) 

i) 
j) 

NB: d) e) – Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado 
pelo notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, confirmado à posterior 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique, e traduzido para português por um 
tradutor oficial ajuramentado.
 



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representantes da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documento de identificação dos representantes da empresa, nomeadamente, BI ou passaporte, para 

os nacionais; DIRE e passaporte para estrangeiros residentes e não residentes;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

Declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, autorizando a Organi-

zação a operar em Moçambique, mencionando o nome do  Representante Legal;

Estatutos publicados no Boletim da República ou fotocópia com assinatura dos sócios reconhecidas 

e, devidamente, autenticadas;

Cópia autenticada da certidão do registo comercial actualizada, emitida há menos de 90 dias;

Cópia autenticada da licença de actividade ou alvará mencionando o nr. de Código Classificador das 

Actividades Económicas(CAE), se aplicável;

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;              

Comprovativo de morada dos assinantes:

• Residente: - Original ou cópia autenticada de uma factura de água, energia, telefone ou outro documen-

to que comprove a veracidade do domicílio emitida há menos de 1(um) mês.

• Não residente: Carta da Empresa confirmando o endereço de residência do assinante acompanha-

do de um documento que comprove a veracidade do domicílio, emitido há menos de 1(um) mês.

3

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

COOPERATIVAS, ONG’S, ASSOCIAÇÕES, ORGANIZAÇÕES, 
FUNDAÇÕES E INSTITUIÇÕES

f) 

g) 

h) 
i) 

j) 

i) 

NB:  d) - Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado pelo 
notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, confirmado à posterior pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique e traduzido para português por um tradutor 
oficial ajuramentado.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representantes da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas, nomeadamente, BI para os nacionais, DIRE 

/cartão diplomático e passaporte para estrangeiros residentes, e Passaporte para estrangeiros não 

residentes;

Declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, autorizando a Organi-

zação a operar em Moçambique, mencionando o nome do  Representante Legal;

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Carta a confirmar o endereço residencial dos assinantes da Embaixada..

Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representantes da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas, nomeadamente, BI para os nacionais, 

DIRE /cartão diplomático e passaporte para estrangeiros residentes e Passaporte para estrangeiros 

não residentes;

Declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, autorizando a Organi-

zação a operar em Moçambique, mencionando o Representante Legal;

Carta a confirmar o endereço residencial dos assinantes da Embaixada.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

4 EMBAIXADAS

5 ONG’s ESTRANGEIRAS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

f) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Estatutos publicados em Boletim da República/Decreto;

Declaração emitida pela Direcção Nacional do Tesouro ou das Direcção Provincial das Finanças, 

mencionando os assinantes autorizados e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas – BI, Passaporte, talão de BI acompanhado 

de cédula pessoal ou certidão narrativa completa;

Títulos de provimento/Despacho de nomeação dos assinantes;

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Comprovativo de residência dos assinantes:

• Residente:- caso não esteja mencionado no ponto c) solicitamos  uma declaração do bairro 

emitida pelas autoridades administrativas da área de residência há menos de 1(um) mês;

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

6 INSTITUIÇÕES DO ESTADO

f) 
g) 

Nota: # A Direcção Nacional do Tesouro e as Direcções Provinciais das Finanças são co-titulares
de todas as contas bancárias do Estado.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representantes da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documento de identificação dos representantes da empresa, nomeadamente, BI ou passaporte para 

os nacionais; DIRE, passaporte para estrangeiros residentes e não residentes;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estatutos ou Certidão do Registo Comercial da Empresa-mãe do país de origem (Holding Company);

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação  e certificado de registo de todos os sócios detentores de 

mais de 20% de acções ;

- Accionistas com capacidade individual - Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de residência.

Cópia autenticada da licença de representação Comercial emitida pelo Ministério de Tutela 

(válida por 3 anos ou mais);

Cópia autenticada da certidão do registo comercial válida, emitida há menos de 90 dias;  

Comprovativos de registo de Investimento Estrangeiro, se aplicável;

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Comprovativo de morada dos assinantes:

• Residente: - Original ou cópia autenticada de uma factura de água, energia, telefone ou outro 

documento que comprove a veracidade do domicílio emitida há menos de 1(um) mês.

• Não residente: Carta da Empresa confirmando o endereço de residência do assinante acompanhado 

de um documento que comprove a veracidade do domicílio, emitido há menos de 1(um) mês. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS COM SEDE NO ESTRANGEIRO 
(LOCAL BRANCH, SUCURSAIS, SUBSIDIÁRIAS) - CONTA RESIDENTE

f) 

g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

NB:  d) e) – Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado 
pelo notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, confirmado à posterior 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique e traduzido para português por um 
tradutor oficial ajuramentado.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

 Carta assinada pelos representantes da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas, nomeadamente, Passaporte para 

estrangeiros não residentes;

Declaração do Ministério de tutela local, que autoriza a sua actividade em Moçambique, mencionando 

o nome do representante Legal ou autorização do Banco Central, Comprovativo de registo de Investi-

mento Estrangeiro;

Carta abonatória emitida pelo banqueiro do cliente sociedade, no seu país de origem de preferência 

a ser enviada via swift;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estatutos ou Certidão do Registo Comercial da Empresa-mãe do país de origem (Holding Company);

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação e certificado de registo de todos os sócios detentores de 

mais de 20% de acções;

- Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de residência, para os sócios com capacidade 

individual;

Comprovativo de residência dos assinantes:

• Não residente: Carta da Empresa confirmando o endereço de residência do assinante acompanhado 

de um documento que comprove a veracidade do domicílio, emitida há menos de 1(um) mês.

a) 

b) 

c) 

d) 

8 SOCIEDADE COM SEDE NO ESTRANGEIRO - CONTA NÃO RESIDENTE

e) 

g) 

f) 

h) 

i) 

j) 

NB: f) g) h) – Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado 
pelo notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, confirmado à posterior 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moçambique, e traduzido para português por um 
tradutor oficial ajuramentado.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representantes, solicitando a abertura de conta, mencionando a moeda, assi-

nantes e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas, nomeadamente, BI para os nacionais; DIRE 

e passaporte para estrangeiros residentes e Passaporte para estrangeiros não residentes;

Acta ou procuração que, inequivocamente, confira os poderes atribuídos às quaisquer pessoas para 

representar a empresa perante o banco ou para movimentar quaisquer contas em nome da mesma, 

sendo dispensável se nos estatutos constar o nome dos Representantes da Empresa;

Estrutura accionista (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação e certificado de registo de todos os sócios detentores de 

mais de 20% de acções;

- Accionistas com capacidade individual - Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de 

residência.

Cópia autenticada da licença Bancária;

Cópia autenticada da certidão do registo comercial válida (menos de 90 dias);  

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

AML questionário;

Formulário do FATCA;

Relatório Anual de contas auditadas ou extracto do Almanac Bancário;

Comprovativo de residência dos assinantes:

• Residente:- caso não esteja mencionado no ponto c) solicitamos  uma declaração do bairro 

emitida pelas autoridades administrativas da área de residência há menos de 1(um) mês;

• Não residente: Comprovativo de morada - cópia autenticada ou original de uma factura de água ou 

energia ou outro documento que comprove  a veracidade do domicílio.

a) 

b) 

c) 

d) 

9 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU BANCOS CORRESPONDENTES

e) 

g) 

f) 

h) 

i) 
j) 

k) 

l) 

NB: d) e) - Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado 
pelo notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, traduzido para português 
por um tradutor oficial ajuramentado e confirmado à posterior pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros em Moçambique.



Formulários do Banco (Pessoas colectivas, cliente individual, moeda estrangeira, ficha de assinatura, 

convenção de cheques, formulário de FATCA - pessoas singulares-, se aplicável, W9 ou W8-BEN);

Carta assinada pelos representante da Empresa, solicitando a abertura de conta, mencionando a 

moeda, assinantes e condições de movimentação;

Documentos de identificação dos assinantes das contas, nomeadamente, BI para os nacionais, DIRE 

/cartão diplomático e passaporte para estrangeiros residentes e Passaporte para estrangeiros não 

residentes;

Escrow Agremment;

Estrutura accionista da empresa (organigrama) até ao último beneficiário;

- Estatutos ou certificado de incorporação  e certificado de registo de todos os sócios detentores de 

mais de 20% de acções;

- Accionistas com capacidade individual - Cópia autenticada do passaporte e comprovativo de 

residência.

Cópia autenticada da licença de representação Comercial emitida pelo Ministério de Tutela (válida por 

3 anos ou mais);

Cópia autenticada da certidão do registo comercial válida (menos de 90 dias);  

Cópia do comprovativo do NUIT da Instituição e dos assinantes da conta;

Comprovativo de residência dos assinantes:

• Residente:- caso não esteja mencionado no ponto c) solicitamos  uma declaração do bairro 

emitida pelas autoridades administrativas da área de residência há menos de 1(um) mês;

• Não residente: Comprovativo de morada - cópia autenticada ou original de uma factura de água ou 

energia ou outro documento que comprove  a veracidade do domicílio.

a) 

b) 

c) 

d) 

10 ESCROW ACCOUNT

e) 

g) 

f) 

h) 
i) 

NB: Se o documento original for emitido no estrangeiro, deve ser devidamente legalizado pelo 
notário, confirmado pela embaixada Moçambicana no País de origem, traduzido para português
por um tradutor oficial ajuramentado e confirmado à posterior pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros em Moçambique.



      OBRIGADO
    THANK YOU


