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1. Informações Preliminares 

  

 

1.1. Nota introdutória 

A presente Oferta Pública de Subscrição foi objecto de registo prévio junto do Banco de Moçambique, 

por Despacho do respectivo Governador de 19 de Setembro de 2022, em conformidade com o disposto 

no artigo 146º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, 

de 24 de Julho, e no n.º 1 do artigo 12º do Aviso n.º 4/GGBM/99, de 25 de Fevereiro (“Aviso 4”), que 

estabelece as condições de lançamento das ofertas à subscrição pública e das ofertas públicas de venda. 

A concessão do registo significa que o Banco de Moçambique considera a operação conforme com a 

legislação aplicável, mas não envolve por parte do mesmo qualquer garantia ou responsabilidade 

quanto à suficiência, veracidade, objectividade ou actualidade da informação prestada pela Entidade 

Oferente, nem qualquer juízo sobre a situação ou viabilidade económica e financeira da Entidade 

Oferente ou, ainda, a qualidade dos valores mobiliários em causa. 

A forma e o conteúdo do presente Anúncio de Lançamento obedecem ao preceituado no Código do 

Mercado de Valores Mobiliários, no Aviso 4 e demais legislação aplicável ao lançamento de ofertas 

públicas de valores mobiliários. 

A Entidade Oferente é a Tropigalia S.A. (“Tropigalia”), uma sociedade constituída à luz da legislação 

moçambicana e devidamente registada junto à Conservatória do Registo de Entidades Legais sob o 

número 16017, a folhas 159 do Livro C-39, com capital social, totalmente subscrito e realizado de 

MT 554.131.240 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e um mil duzentos e quarenta 

meticais), representado por 27.706.562 (vinte e sete milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e 

sessenta e duas) acções com um valor nominal de MT 20,0 (vinte meticais) cada, com sede na Av. de 

Angola, nº 2732, Cidade de Maputo, República de Moçambique. 

As acções representativas do capital social da Tropigalia encontram-se repartidas em 2 Classes:  

• Classe A, constituída por 24.006.562 (vinte e quatro milhões, seis mil, quinhentas e sessenta e 

duas) acções nominativas, ordinárias e escriturais,  

• e Classe B, constituída por 3.700.000 (três milhões, e setecentas mil) acções nominativas, 

preferenciais, sem direito de voto, não remíveis e escriturais que conferem aos seus titulares 

um dividendo prioritário, não cumulativo, de valor superior em, pelo menos 10% (dez por cento) 

ao dividendo atribuído às acções ordinárias e que poderão ser detidas por pessoas singulares 

ou colectivas, nacionais ou estrangeiras e que podem estar cotadas numa Bolsa de Valores.  

O presente Anúncio de Lançamento diz respeito à Oferta Pública de Subscrição de até 3.078.507 (três 

milhões, setenta e oito mil, quinhentas e sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de voto, 

não remíveis e escriturais, livres de quaisquer ónus ou encargos e com todos os correspondentes 
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direitos e obrigações inerentes, com o valor nominal de MT 20,0 (vinte meticais) cada, compreendidas 

na Classe B de acções da Tropigalia.  

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

Anúncio de Lançamento, considerando que a informação aqui incluída está sob a forma resumida e não 

pretende ser exaustiva. Assim, qualquer decisão de investimento nas acções que pela presente são 

objecto de Oferta Pública de Subscrição deverá basear-se numa análise do Anúncio de Lançamento no 

seu conjunto e não apenas nesta Nota. 

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

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

quando lida em conjunto com outras partes do Anúncio de Lançamento ou com outros documentos 

incorporados no mesmo. 

A presente Oferta, que se rege pelo disposto no Código do Mercado de Valores Mobiliários e no Aviso 

4, decorre exclusivamente no território moçambicano e tem como público-alvo a totalidade do universo 

dos Investidores, ou seja, qualquer que seja a natureza de Investidor, individual, colectivo, institucional, 

moçambicano ou estrangeiro, residente ou não em Moçambique.  

O Banco BiG Moçambique, S.A., com sede na Rua dos Desportistas, número 733, JAT 6-3, 2º Andar, na 

Cidade de Maputo, matriculado na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo sob o 

número 100547112, é o Intermediário Financeiro e Coordenador Global da OPS responsável pela 

prestação dos serviços de assistência à Entidade Oferente na preparação e lançamento desta Oferta, 

nos termos e para os efeitos do disposto no Código do Mercado de Valores Mobiliários, no Aviso 4, no 

Regulamento da CVM, nos Procedimentos Operacionais da CVM, nas Normas Operacionais da CVM e 

demais legislação aplicável. 

A Entidade Oferente é responsável pelo conteúdo da informação contida no presente Anúncio de 

Lançamento. 
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1.2. Advertências 

No Anúncio de Lançamento estão referidos riscos associados à actividade da Entidade Oferente e os 

factores de risco associados aos valores mobiliários objecto da Oferta. Os potenciais investidores devem 

ponderar cuidadosamente os riscos associados à subscrição e detenção de valores mobiliários, bem 

como as demais advertências constantes do Anúncio de Lançamento antes de tomarem qualquer 

decisão de investimento no âmbito da Oferta. Para quaisquer dúvidas que possam subsistir quanto a 

estas matérias, os potenciais investidores deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos e 

financeiros. Os potenciais investidores devem também informar-se sobre as implicações legais e fiscais 

existentes no seu país de residência que decorrem da aquisição, detenção ou alienação das acções da 

Entidade Oferente que lhes sejam aplicáveis.  

O Anúncio de Lançamento não configura uma análise quanto à qualidade dos valores mobiliários 

objecto da Oferta, nem uma recomendação à sua subscrição.  

Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação contida no Anúncio de Lançamento 

no seu conjunto e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação 

financeira e demais elementos relativos à Entidade Oferente. Nenhuma decisão quanto à intenção de 

investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais 

consultores, do Anúncio de Lançamento no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja 

prestada mediante a remissão para outra parte do Anúncio de Lançamento ou para outros documentos 

incorporados no mesmo.  

A distribuição do Anúncio de Lançamento ou a aquisição dos valores mobiliários aqui descritos pode 

estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o Anúncio de Lançamento se encontre 

deverão informar-se e observar essas restrições. 

A Oferta, que se rege pelo disposto no Código do Mercado de Valores Mobiliários e demais legislação 

aplicável, ocorre exclusivamente no território moçambicano, não se efectuando noutros mercados, 

designadamente, nos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália ou Japão, sem prejuízo de nela 

poderem participar todos os investidores cuja participação não seja objecto de proibição por lei que 

lhes seja aplicável.  

Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz 

respeito a pessoas qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a 

seguinte menção em língua inglesa:  

“This public offer is being made in the Mozambican market in accordance with the Mozambican Securities 

Code (“Código do Mercado de Valores Mobiliários”) and is only addressed to persons to whom it may 

lawfully be made. In particular, in order to comply with relevant securities laws, it is not being made by 

any means or instrumentally, directly or indirectly, in or into any other jurisdictions, in particular, without 

limitation, the United States, Canada, Australia or Japan.  

Neither the rights nor the shares offered pursuant to this Offer Announcement have been, or will be, 

registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or any state securities laws, and such 

ordinary shares may not be offered or sold within the United States. Accordingly, the offer is not being 
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extended into the United States. The shares are being offered outside the United States in accordance with 

Regulation S under the Securities Act.  

This document is not an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or in any 

jurisdiction in which such offer is unlawful. No person receiving a copy of this Offer Announcement and/or 

any other document or subscription form related hereto in any jurisdiction other than Mozambique may 

treat the same as constituting either an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe if, in the 

relevant jurisdiction, such an offer or solicitation cannot lawfully be made. In such circumstances, this Offer 

Announcement and/or any other document or subscription form related thereto are for informational 

purposes only and none other.” 
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1.3. Declarações ou menções relativas ao futuro 

O Anúncio de Lançamento inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Algumas destas 

declarações ou menções podem ser identificadas por palavras ou expressões como “antecipa”, 

“acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem intenção de”, “estima”, “projecta”, “irá”, “procura(-se)”, 

“antecipa(-se)”, “prevê(-se)”, “perspectiva(-se)” e similares. Com excepção das declarações sobre factos 

pretéritos constantes do Anúncio de Lançamento, quaisquer declarações que constem do Anúncio de 

Lançamento, incluindo, sem limitação, em relação à situação financeira, às receitas e rendibilidade 

(incluindo quaisquer projecções ou previsões financeiras ou operacionais), à estratégia da actividade, 

às perspectivas, planos e objectivos de gestão para operações futuras, constituem declarações ou 

menções relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro, ou quaisquer outras projecções 

contidas no Anúncio de Lançamento, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros 

factores que podem conduzir a que os resultados concretos, o desempenho efectivo ou a concretização 

de objectivos da Entidade Oferente ou os resultados do sector sejam significativamente diferentes dos 

que constam ou estão implícitos nas declarações ou menções relativas ao futuro. Estas declarações ou 

menções relativas ao futuro baseiam-se numa multiplicidade de pressupostos, convicções, expectativas, 

estimativas e projecções da Entidade Oferente em relação às suas actuais e futuras estratégias de 

negócio e do contexto em que a Tropigalia espera vir a desenvolver a sua actividade no futuro. Tendo 

em conta esta situação, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente estas declarações 

ou menções relativas ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão de investimento 

relativamente às Acções da Entidade Oferente.  

Diversos factores poderão determinar que o desempenho futuro ou os resultados da Entidade Oferente 

sejam significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente de declarações ou 

menções relativas ao futuro, incluindo os seguintes:  

• Alterações nas condições económicas e de negócio em Moçambique bem como nas condições 

económicas e de negócio no sector em que a Tropigalia opera; 

• Flutuações e volatilidade de índices de preços, de taxas de juro, dos spreads de crédito e das 

taxas de câmbio;  

• Alterações nas políticas governamentais e no enquadramento regulatório da actividade da 

Entidade Oferente;  

• Alterações no ambiente competitivo no sector de retalho e distribuição;  

• Flutuações dos mercados accionistas em geral e do preço das acções da Entidade Oferente;  

• Factores que não são actualmente do conhecimento da Entidade Oferente.  

 

Caso alguns destes riscos ou incertezas se concretizem desfavoravelmente, ou algum dos pressupostos 

venha a revelar-se incorrecto, as perspectivas futuras descritas ou mencionadas neste Anúncio de 

Lançamento poderão não se verificar total ou parcialmente e os resultados efectivos poderão ser 

significativamente diferentes dos antecipados, esperados, previstos ou estimados no Anúncio de 
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Lançamento. Estas declarações ou menções relativas ao futuro reportam-se apenas à data do Anúncio 

de Lançamento. A Entidade Oferente não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar 

quaisquer actualizações ou revisões a qualquer declaração relativa ao futuro constante do Anúncio de 

Lançamento de forma a reflectir qualquer alteração das suas expectativas decorrente de quaisquer 

alterações aos factos, condições ou circunstâncias em que os mesmos se basearam, salvo se, entre a 

data de aprovação do Anúncio de Lançamento e o fim do prazo da Oferta, for detectada alguma 

deficiência no Anúncio de Lançamento ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de 

qualquer facto anterior não considerado no Anúncio de Lançamento, que seja relevante para a decisão 

a tomar pelos destinatários da Oferta, caso em que a Entidade Oferente deverá imediatamente requerer 

ao Banco de Moçambique a revisão da Oferta nos termos do artigo 151º do Código do Mercado de 

Valores Mobiliários, ou a sua retirada ou suspensão nos termos do artigo 152º do mesmo Código. 
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1.4. Abreviaturas 

 

 

  

AG Assembleia Geral 

BdM Banco de Moçambique 

BiG Banco BiG Moçambique S.A. 

BVM Bolsa de Valores de Moçambique 

CA Conselho de Administração 

CMVM Código do Mercado de Valores Mobiliários 

CVM Central de Valores de Moçambique 

FMCG Fast Moving Consumer Goods 

HORECA Hotéis, Restaurantes e Cafés 

MT Meticais 

NUIT 
Número Único de Identificação Tributária atribuído pela Autoridade Tributária da 

República de Moçambique 

OPS Oferta Pública de Subscrição 

S.A. Sociedade Anónima 

TMCA Taxa Média de Crescimento Anual 
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1.5. Definições 

Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm no presente 

Anúncio de Lançamento os significados aqui referidos: 

Accionistas Pessoas jurídicas singulares e colectivas proprietárias de acções 

representativas do capital social da Entidade Oferente. 

Acções A totalidade, ou parte, das 3.078.507 (três milhões, setenta e oito mil, 

quinhentas e sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de 

voto, não remíveis e escriturais, com o valor nominal de MT 20,0 

(vinte Meticais) cada, a emitir, e que constituem o objecto da 

presente OPS. 

Anúncio de Lançamento 

(ou apenas Anúncio) 

Documento oficial que garante a prestação aos investidores de toda 

a informação necessária para uma tomada de decisão de 

investimento esclarecida e fundamentada. 

Aviso 4 Aviso 4/GGBM/99 de 25 de Fevereiro, do Banco de Moçambique que 

estabelece os termos e condições do lançamento das ofertas à 

subscrição pública e das ofertas públicas de venda. 

Código Comercial Código Comercial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de 

Dezembro, tal como alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009 de 24 de 

Abril e pelo Decreto – Lei n.º 1/2018 de 4 Maio ou o aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 1/2022 de 25 de Maio, consoante o que estiver em 

vigor a cada momento. 

Código do Mercado 

de Valores Mobiliários 

Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2009, de 24 de Julho, que 

rege a organização, funcionamento e as operações do Mercado de 

Valores Mobiliários. 
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Conta de Titularidade 

de Valores Mobiliários 

Conta titulada ou aberta a pedido dos interessados junto de um 

Intermediário Financeiro autorizado com a finalidade de materializar 

o registo de titularidade dos Valores Mobiliários escriturais mediante 

a respectiva inscrição. 

Coordenador Global da OPS O Banco BiG Moçambique, S.A. (“BiG”) 

Empresa, Entidade Emitente 

ou Entidade Oferente 

Entidade que oferece e simultaneamente emite as Acções objecto 

de Oferta Pública de Subscrição, neste caso a Tropigalia, S.A. 

Estatutos Contrato social de formação de sociedade comercial, que regula a 

estrutura e funcionamento da Empresa. 

Garantia de Subscrição Número de Acções máximo até ao qual está garantida a atribuição 

sequencial de Acções, de igual forma, entre todos os Investidores no 

respectivo Segmento da OPS. 

KYC (“Know Your Customer” ou “Conhecer o Cliente”) é um requisito legal 

a ser cumprido, em respeito às normas éticas operacionais, 

administrativas e legais de prevenção e combate ao branqueamento 

de capitais (“AML” ou “Anti-Money Laundering”), nacionais e 

internacionais, e/ou fraude, que consiste no processo de verificação 

da identidade dos clientes e avaliação dos riscos potenciais de 

intenções ilegais para o relacionamento comercial. Esse processo 

envolve quatro elementos principais de combate a fraudes ou AML: 

(i) políticas ao cliente, (ii) procedimentos de cadastro e identificação 

de clientes, (iii) monitorização de transacções e (iv) gestão de riscos. 

Intermediário Financeiro Entidade habilitada a exercer nos mercados de valores mobiliários, a 

título profissional, a actividade de intermediação financeira. 

Investidor Jovem Investidor Singular que tenha idade inferior a 30 anos, à data de 

31/12/2022; 
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Investidores Singulares Pessoas singulares com plena capacidade jurídica determinada nos 

termos da lei aplicável. 

Investidores Colectivos Pessoas colectivas com plena capacidade jurídica determinada nos 

termos da lei aplicável 

Lote mínimo Número mínimo de Acções que podem ser subscritas no respectivo 

Segmento da OPS. 

Mercado de Valores Mobiliários Conjunto dos mercados organizados ou controlados pelas 

autoridades competentes e onde esses valores se transaccionam. 

Normas Operacionais da CVM As normas operacionais de funcionamento da Central de Valores 

Mobiliários (CVM), aprovadas pelo Diploma Ministerial n.º 130/2013, 

de 4 de Setembro. 

Oferta Pública de Subscrição 

ou Oferta 

Proposta de negócio de subscrição de Acções, objecto do presente 

Anúncio de Lançamento, que a Entidade Oferente apresenta 

simultaneamente à generalidade dos Investidores. 

Preço de Venda da Oferta Preço de subscrição das Acções, conforme aplicável para os 

segmentos A e B. 

Procedimentos Operacionais 

da CVM 

Os procedimentos operacionais de funcionamento da CVM, 

estabelecidas pelo Regulamento n.º 01/GPCABVM, de 20 de 

Fevereiro. 

Público em Geral Investidores singulares, colectivos, institucionais, moçambicanos ou 

estrangeiros, residentes ou não residentes em Moçambique.  

Regulamento da CVM O Decreto n.º 25/2006, de 23 de Agosto, que cria a CVM e aprova o 

seu Regulamento de Funcionamento. 
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Sessão Especial de Bolsa As sessões especiais de bolsa realizam-se na data e hora que for 

publicado em Aviso de Realização de Sessão Especial de Bolsa, 

elaborado pela Bolsa de Valores de Moçambique e divulgado com a 

devida antecedência em Boletim Oficial de Cotações da BVM. 

Valores Mobiliários As acções, obrigações, fundos públicos, unidades de participação 

em fundos de investimento, 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 – na presente OPS, as Acções 

que constituem o seu objecto. 
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São m em bros do Conselho de 

Adm inistração da Tropigalia: 

Céu Reis 
Adm inistrador

Júlio Cardoso
Adm inistrador

Ivan Pereira
Adm inistrador

Thierry Hugnin
Adm inistrador

Sofia Rocha
Adm inistrador

Miguel P. Correa
Adm inistrador

Adolfo Correa
Presidente

1.6. Responsabilidade pelo Anúncio de lançamento da Oferta 
e seu conteúdo 

1.6.1. Responsáveis pelo Anúncio de Lançamento da Oferta 

O presente Anúncio de Lançamento da Oferta obedece às disposições do Código do Mercado de 

Valores Mobiliários e do Aviso 4 e, nos termos da mesma, os membros do Conselho de Administração 

da Tropigalia, abaixo indicados, são responsáveis pelo Anúncio de Lançamento e pela veracidade, 

actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação incluída à data da sua publicação, e 

declaram que as informações constantes do presente Anúncio de Lançamento estão em conformidade 

com os factos e não contêm omissões susceptíveis de impactar a sua compreensão. 

São membros do Conselho de Administração da Tropigalia os seguintes: 
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1.6.2. Declarações dos responsáveis pelo Anúncio de Lançamento 

As pessoas ou entidades responsáveis pela informação contida no presente Anúncio de Lançamento, 

ou em partes do mesmo, declaram que, após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se 

certificarem de que tal é o caso, e tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do 

Anúncio de Lançamento, ou das partes do mesmo pelas quais são responsáveis, está em conformidade 

com os factos e não contém omissões susceptíveis de afectar o seu alcance. 

A responsabilidade das entidades acima referidas é excluída se alguma delas provar que o destinatário 

tinha ou devia ter conhecimento da deficiência do conteúdo do Anúncio, à data da emissão da sua 

ordem de subscrição, ou em momento posterior, contando que a revogação da subscrição ainda fosse 

possível. 
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2. Informações relativas à Oferta 

 

 

2.1. Decisões ou deliberações que originaram a Oferta 

A presente Oferta Pública de Subscrição resulta da autorização concedida pela Assembleia Geral da 

Tropigalia, por meio de deliberação dos accionistas tomada em Assembleia Geral a 24 de Junho de 

2022, de um aumento de capital através de Oferta Pública de Subscrição de até 3.078.507 (três milhões, 

setenta e oito mil, quinhentas e sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de voto, não 

remíveis e escriturais, representativas de até 10,0% (dez por cento) do capital social da Tropigalia após 

a emissão, a ser realizada em território nacional e destinada ao Público em Geral nas condições definidas 

no presente Anúncio de Lançamento.  

 

2.2. Tipo, Montante, Natureza e Categoria das Acções objecto 
da Oferta 

As Acções objecto da OPS correspondem a 3.078.507 (três milhões, setenta e oito mil, quinhentas e 

sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de voto, não remíveis e escriturais, com o valor 

nominal de MT 20,0 (vinte meticais) cada e que conferem aos seus titulares um dividendo prioritário, 

não cumulativo, de valor superior em, pelo menos, 10% (dez porcento) ao dividendo atribuído às acções 

ordinárias.  

 

2.3. Preço da Oferta e condições da sua realização 

A presenta oferta destina-se à subscrição de 3.078.507 (três milhões, setenta e oito mil, quinhentas e 

sete) acções nominativas, preferenciais, sem direito de voto, não remíveis e escriturais, da Classe B ao 

preço unitário de MT 100 (cem meticais) relativamente ao Segmento A, e MT 120 (cento e vinte meticais) 

relativamente ao Segmento B.  

A Oferta terá lugar exclusivamente em Moçambique e destina-se ao Público em Geral, composta pelos 

segmentos (“Segmentos”) descritos em seguida: 

  

Informações relativas à 

Oferta 
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Segmento A: Trabalhadores da 

Tropigalia e Investidores Jovens 

Os Investidores que sejam trabalhadores da Tropigalia ou 

Investidores Jovens e pretendam adquirir Acções no Segmento 

A poderão apresentar ordens de subscrição para um mínimo de 

50 (cinquenta) Acções, sendo que acima desta quantidade as 

ordens serão apresentadas em quantidades múltiplas de 1 

(uma) Acção, com um limite máximo de subscrição de 10.000 

(dez mil) Acções por investidor. 

As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma 

Garantia de Subscrição de 10.000 (dez mil) Acções por 

investidor, sujeito às regras de atribuição previstas em 2.10.1. – 

Critérios de Atribuição da Oferta.  

Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A 

unicidade do investidor é garantida pelo seu NUIT. As 

quantidades de Acções subscritas acima do lote máximo de 

subscrição por investidor não serão consideradas válidas para 

efeitos de atribuição de Acções. 

Os Investidores do Segmento A poderão ainda adquirir Acções 

ao abrigo do Segmento B, nas condições definidas para o 

respectivo Segmento B. 

• Lote mínimo de subscrição:  

50 acções por ordem de 

subscrição. 

• Subscrição por múltiplos de 

acções:  

1 Acção. 

• Lote máximo de subscrição:  

10.000 Acções por investidor. 

• Garantia de Subscrição:  

10.000 Acções por investidor. 

• Preço: MT 100. 

Segmento B: Público em Geral 
Os Investidores singulares, colectivos, institucionais, 

moçambicanos ou estrangeiros, residentes ou não residentes 

em Moçambique que pretendam adquirir Acções no Segmento 

B poderão apresentar ordens de subscrição para um mínimo de 

50 (cinquenta) Acções, sendo que acima desta quantidade as 

ordens serão apresentadas em quantidades múltiplas de 1 

(uma) Acção, com um limite máximo de subscrição de 

3.078.507 (três milhões, setenta e oito mil, quinhentas e sete) 

Acções por investidor. 

As ordens de subscrição neste segmento beneficiam de uma 

Garantia de Subscrição de 10.000 (dez mil) Acções por 

investidor, sujeito às regras de atribuição previstas em 2.10.1. – 

Critérios de Atribuição da Oferta, e após a atribuição de acções 

no segmento A. 

Cada investidor pode apresentar várias ordens de subscrição. A 

unicidade do investidor é garantida pelo seu NUIT. As 

quantidades de Acções subscritas acima do lote máximo de 

subscrição por investidor não serão consideradas válidas para 

efeitos de atribuição de Acções. 

• Lote mínimo de subscrição:  

50 Acções por ordem de 

subscrição. 

• Subscrição por múltiplos de 

acções:  

1 Acção. 

• Lote máximo de subscrição:  

Limitado ao número de Acções 

em Oferta. 

• Garantia de Subscrição:  

10.000 Acções por investidor. 

• Preço: MT 120.  
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Para Investidores Colectivos que não possuam personalidade jurídica (e, consequentemente, NUIT), 

nomeadamente fundos de pensões nacionais, os Intermediários Financeiros receberão e transmitirão 

as respectivas ordens de subscrição à BVM associando-lhes um número único de identificação do 

investidor para efeitos de atribuição de Acções. 

2.4. Direitos inerentes às Acções a atribuir na Oferta 

2.4.1. Direitos principais 

Os titulares das Acções objecto da OPS, têm como principais direitos: 

a) o direito de participar nas reuniões da Assembleia Geral; 

b) Para além do direito na distribuição dos lucros resultado da actividade comercial da Entidade 

Emitente, o direito a um dividendo prioritário não cumulativo, de valor superior em, pelo 

menos, 10% (dez por cento) ao dividendo atribuído às acções ordinárias; 

c) O direito de eleger, em conjunto com outros accionistas da Classe B, caso existam, um membro 

efectivo do Conselho Fiscal, nos termos fixados nos Estatutos; e 

d) o direito de informação relativa à Entidade Emitente, e demais direitos atribuídos aos 

accionistas por lei ou pelos Estatutos. 

Em conformidade com o disposto no Código Comercial, os accionistas podem solicitar a convocação 

de uma Assembleia Geral desde que detenham, individual ou agrupados, pelo menos, a percentagem 

do capital social sobre a qual a lei dá o direito de convocação. 

2.4.2. Participação e votação nas reuniões da Assembleia Geral 

A Assembleia Geral será composta por todos os accionistas da Entidade Oferente, com ou sem direito 

a voto, para que possam discutir assuntos submetidos à Assembleia Geral. 

O direito de voto, quer dos accionistas detentores das Acções objecto da OPS, quer dos demais 

accionistas da Entidade Oferente, é conferido a cada 10.000 (dez mil) acções. 

Aos titulares da Acções objecto da OPS é conferido o direito de eleger um membro efectivo do 

Conselho e Fiscal sem prejuízo de, nos termos do Código Comercial, poderem vir a deter plenos direitos 

de voto. 

A participação nas Assembleias Gerais, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, deverá ser antecedido 

de uma apresentação de uma declaração ou um certificado emitido pelo Intermediário Financeiro onde 

as acções se encontram registadas, comprovando deste modo a sua titularidade das acções, devendo 

esta declaração ou certificado ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao décimo 

quinto dia que antecede o dia marcado na convocatória para a reunião da Assembleia Geral. 

Os Accionistas poderão fazer-se representar por quem estes designarem, nos termos da legislação em 

vigor, devendo indicar os poderes conferidos, mediante procuração outorgada por escrito ou por 



 21 

simples carta mandadeira dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e entregue na sede social 

até cinco dias antes da data marcada na convocatória para a reunião da Assembleia Geral. 

2.4.3. Participação na distribuição de lucros: 

Os Accionistas terão direito à participação nos lucros da Entidade Emitente nos termos previstos nos 

seus Estatutos. 

Nos termos dos Estatutos a Assembleia Geral anual ordinária de aprovação de contas deliberará sobre 

a aplicação dos resultados do exercício social sendo que: 

a) 5% (cinco por cento) serão destinados à constituição ou reintegração da reserva legal até ao 

limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 

b) Pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) do lucro distribuível serão distribuídos aos 

Accionistas a título de dividendo obrigatório; e  

c) Às acções preferenciais da Classe B é assegurado o pagamento de um dividendo prioritário, 

não cumulativo, de valor superior em, pelo menos, 10% (dez por cento) ao dividendo atribuído 

às acções ordinárias.  

No entanto, e nos termos do Código Comercial, sob proposta que venha a ser feita pela administração 

com parecer do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral pode decidir não pagar dividendos se houver 

justificado receio de que tal pagamento venha a criar graves dificuldades financeiras para a Entidade 

Emitente, caso em que o valor destinado a dividendos deverá ser registado como reserva especial e, 

caso não seja absorvido por prejuízos, pago aos Accionistas assim que a situação financeira da Entidade 

Emitente o permitir. 

2.4.4. Direito à informação 

Os Accionistas têm o direito a acesso à informação nos termos estabelecidos no Código Comercial, 

incluindo o de, entre outros: 

a) Consultar os livros obrigatórios da Entidade Emitente; 

b) Consultar todos os documentos que devem estar patentes aos Accionistas antes da Assembleia 

Geral; 

c) Solicitar aos administradores e aos membros do Conselho Fiscal quaisquer informações 

relevantes para as matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral antes de se 

proceder à votação; 

d) Solicitar cópias das deliberações ou lançamentos nos livros obrigatórios da Entidade Emitente. 
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2.5. Direito de Preferência na OPS e condições do seu 
exercício 

Não existe direito de preferência das Acções objecto da presente OPS nos termos da deliberação do 

aumento de capital, aprovado pela Assembleia Geral da Entidade Emitente.  

 

2.6. Período de Subscrição 

O período de subscrição das Acções objecto da Oferta Pública de Subscrição decorrerá a partir das 

08H00 do dia 17 de Outubro de 2022 até às 17H00 do dia 04 de Novembro de 2022. 

a) 1º Período de Subscrição da OPS: entre as 8h00 do dia 17 de Outubro até às 08h00 do dia 24 

de Outubro (exclusive). Caso a procura exceda a Oferta, e para a atribuição de acções acima da 

Garantia de Subscrição, as ordens de subscrição entregues durante este período beneficiarão 

de um factor de rateio que será de 200% relativamente ao factor de rateio que vier a ser definido 

para o 2º Período da Oferta da OPS. 

b) 2.º Período de Subscrição da OPS: Entre as 08h00 do dia 24 de Outubro (inclusive) até às 17H00 

do dia 04 de Novembro. 

Só serão consideradas como ordens de subscrição do 1º Período de Subscrição da OPS aquelas que 

forem registadas na plataforma da Bolsa de Valores de Moçambique antes do início do 2º Período de 

Subscrição da OPS. 

As ordens de subscrição transmitidas serão firmes e irrevogáveis a partir do dia 31 de Outubro de 2022, 

inclusive, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 133º do Código do Mercado de Valores 

Mobiliários, podendo os investidores, até esse dia, retirar a sua ordem de subscrição, através do 

cancelamento da mesma. 

Depois das 17H00 do dia 04 de Novembro de 2022 não poderão ser recebidas mais ordens de 

subscrição para a presente Oferta, excepto se ocorrerem factos extraordinários que o justifiquem. 

Nesses termos, compete à BVM decidir sobre a aceitação ou não das Ordens de Subscrição. 

A Entidade Emitente, poderá decidir por estender o Período de Subscrição, devendo a formalização 

desta comunicação ser feita pela Entidade Emitente à BVM, através do Coordenador Global, até 24 

(vinte e quatro) horas antes do fim do Período de Subscrição.  
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2.7. Instituições Financeiras de Colocação e Público-Alvo da 
Oferta 

2.7.1. Instituições Financeiras de Colocação 

O Coordenador Global da OPS, bem como os demais Intermediários Financeiros do sindicato de 

colocação, conforme publicado no Aviso da Sessão Especial de Bolsa de Lançamento da Oferta, 

responsabilizam-se pela colocação das Acções através da sua rede de agências bancárias, podendo, 

ainda, as ordens de subscrição serem apresentadas nas agências bancárias de outros Intermediários 

Financeiros autorizados na intermediação de valores mobiliários em Moçambique.  

Para além das agências bancárias, os investidores poderão submeter ordens de subscrição através de 

canais remotos dos bancos (quando disponíveis), nomeadamente, internet banking, aplicativos móveis 

e outros. 

2.7.2. Garantia de colocação 

O Coordenador Global da OPS garantiu à Entidade Emitente a colocação parcial das Acções, 

comprometendo-se a tomar para si as acções que não forem subscritas pelos Investidores, nos termos 

do disposto na alínea b) do Artigo 40 do CMVM, até a um valor máximo de MT 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de meticais). 

Esta subscrição pelo Coordenador Global da OPS apenas ocorrerá findo o período de subscrição e no 

dia útil anterior ao Dia de Apuramento de Resultados, em caso de subscrição incompleta da OPS, ou 

seja, caso o número total de Acções subscritas associadas às ordens de compra válidas dirigidas aos 

Intermediários Financeiros seja inferior à quantidade de Acções objecto da OPS. 

2.7.3. Aceitação de ordens de subscrição submetidas 

As ordens de subscrição submetidas apenas serão aceites após cativo na conta (ou outra forma 

alternativa aceite pelo Intermediário Financeiro), pelo Intermediário Financeiro receptor da referida 

ordem de subscrição, do valor total correspondente àquela ordem de subscrição (conforme ponto 2.15 

– Despesas, Taxas e Impostos suportados pelos Investidores). 

A aceitação de ordens de subscrição fica, ainda, sujeita à verificação do cumprimento do critério de 

elegibilidade conforme ponto 2.7.3. – Verificação do Critério de Elegibilidade. 

2.7.4. Verificação do Critério de Elegibilidade 

A verificação do critério de elegibilidade dos investidores do Segmento A processa-se da seguinte 

forma: 
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a) No caso dos Trabalhadores da Tropigalia, a verificação do critério de elegibilidade processa-se 

mediante apresentação de documento comprovativo emitido pela Tropigalia atestando a 

qualidade de Trabalhador da Tropigalia para efeitos da OPS. 

b) No caso de Investidores Jovens, a verificação do critério de elegibilidade processa-se mediante 

apresentação presencial, no acto de subscrição, de documento de identificação relevante 

(Bilhete de Identidade, Passaporte ou DIRE), válido, que ateste a idade inferior a 30 anos à data 

de 31 de Dezembro de 2022. Os Intermediários Financeiros poderão dispensar a referida 

apresentação presencial para aqueles investidores que já tenham apresentado previamente 

documento válido que permita ao Intermediário Financeiro atestar o cumprimento da condição 

de elegibilidade. 

2.7.5. Processo de KYC  

A qualquer momento, o Intermediário Financeiro receptor da ordem de subscrição poderá solicitar a 

actualização do Processo de KYC dos seus clientes mediante actualização dos elementos prestados no 

processo de abertura de conta bancária. 

2.7.6. Público-alvo 

A oferta é dirigida ao Público em Geral, ou seja, aos investidores singulares, colectivos, institucionais, 

moçambicanos ou estrangeiros, residentes ou não residentes em Moçambique. 

 

2.8. Valores mobiliários cotados em Bolsa, e admissão à 
cotação das Acções objecto da Oferta 

A Tropigalia não tem quaisquer valores mobiliários cotados em Bolsa. Não obstante, a Classe B das 

acções da Tropigalia, que será constituída por 6.778.507 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, 

quinhentas e sete) acções, caso todas as acções objecto da OPS sejam efectivamente subscritas, será 

cotada na BVM após a sua aprovação do respectivo prospecto e processo de admissão à cotação. 

 

2.9. Fim da Oferta e destino que se pretende dar ao produto 
da mesma 

As receitas resultantes da presente OPS serão destinadas ao financiamento das actividades operacionais 

da Entidade Emitente, com particular enfoque no suporte ao plano de expansão territorial na 

componente logística, investindo na construção, reforço e qualificação dos centros logísticos regionais 

e no aumento da capilaridade da rede de distribuição, especialmente nas províncias do Centro e Norte 
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do país, através do qual se perspectiva a atracção de novos fornecedores, parceiros e oportunidades de 

negócio. 

A Tropigalia pretende com esta operação consolidar a aderência às boas práticas de gestão corporativa 

internacionalmente aceites, ampliando a sua exposição ao escrutínio público. 

 

2.10. Critérios de Atribuição ou Rateio da Oferta 

Sem prejuízo do abaixo indicado, o Aviso da Sessão Especial de Bolsa de Lançamento da Oferta 

detalhará em pormenor a operacionalização dos critérios de atribuição ou rateio da Oferta. 

2.10.1. Critérios de Atribuição da Oferta  

A atribuição de Acções às ordens de subscrição que tenham sido transmitidas e registadas na BVM 

durante o Período da Oferta, agregadas em cada Segmento por Investidor, será efectuada, de acordo 

com as seguintes regras 

a) As quantidades de Acções subscritas, por cada Investidor, acima do (i) lote máximo de 

subscrição para o Segmento A e (ii) número máximo de Acções em Oferta para o Segmento B, 

não serão consideradas válidas para efeitos de atribuição de Acções. 

b) Em primeiro lugar, a atribuição de Acções às ordens de subscrição válidas que tenham sido 

transmitidas e registadas na BVM durante o Período da Oferta, agregadas em cada Segmento 

por Investidor, será efectuada de forma prioritária ao Segmento A. Desta forma, as acções 

disponíveis para o Segmento B corresponderão às acções correspondentes à totalidade da 

Oferta deduzido das acções que tenham sido atribuídas no Segmento A.  

c) Em cada segmento, serão satisfeitas em primeiro lugar, as ordens abaixo ou até ao limite de 

Garantia de Subscrição; 

d) Caso, num segmento, as acções disponíveis não sejam suficientes para satisfazer integralmente 

as ordens desse segmento, até ao limite de Garantia de Subscrição, o limite será reduzido, 

sucessivamente, em lotes de 1 (uma) acção, até ser possível a atribuição de um lote de garantia 

mínima de acções a todos os investidores desse segmento; 

e) Em cada segmento, caso sejam satisfeitos os lotes de Garantia de Subscrição, e se o número de 

acções sobrantes da Oferta for inferior às quantidades das ordens de subscrição ainda não 

satisfeitas no segmento que está a ser processado, a atribuição de acções será feita aplicando 

um coeficiente de rateio ao valor das ordens de subscrição acima do lote de Garantia de 

Subscrição.  

f) O número de Acções atribuídas será calculado por defeito.  

g) Quando não for possível o rateio das acções remanescentes nos termos anteriormente 

referidos, as acções remanescentes serão atribuídas por sorteio.  



 26 

2.11. Condicionamento da Venda à colocação de um 
montante mínimo da Oferta 

A presente OPS não está condicionada à colocação de um montante mínimo da Oferta. 

 

2.12. Suspensão ou Retirada da Oferta 

Os artigos 47º e 48º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, por remissão do artigo 152º do 

mesmo Código, bem como o artigo 151º do referido Código, estabelecem o regime aplicável às 

vicissitudes das Ofertas Públicas. Caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas 

circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registo da Oferta Pública de 

Subscrição, que resulte num aumento relevante nos riscos inerentes àquela, pode a Entidade Oferente, 

mediante autorização do BdM, modificar a Oferta ou revogá-la. 

A modificação da Oferta constitui fundamento de prorrogação do respectivo prazo e, nessa situação, 

os investidores que já tenham transmitido ordens de subscrição têm o direito de revogar a sua ordem 

após a disposição ao público da revisão da Oferta, sendo-lhes restituídos integralmente os valores 

dados em contrapartida às Acções. 

Nos casos em que o BdM verifique que a Oferta enferma de alguma ilegalidade ou violação de 

disposições legais insanáveis pode ordenar a sua suspensão ou retirada. 

 

2.13. Data e local do apuramento dos resultados da Oferta 

O apuramento dos resultados da Oferta será realizado em Sessão Especial de Bolsa, a ser organizada 

pela BVM, em data e local a ser divulgado no Aviso da Sessão Especial de Bolsa referente a esta Oferta. 

Prevê-se que o apuramento dos resultados ocorra 2 (dois) dias úteis após o fim do Período da Oferta, 

possivelmente no dia 8 de Novembro de 2022. 

O resultado da Oferta será objecto de publicação no Boletim de Cotações da BVM, bem como em um 

jornal de grande divulgação em Moçambique. 
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2.14. Liquidação Física e Financeira da Oferta 

2.14.1. Liquidação Física e Financeira da Oferta 

A liquidação financeira da Oferta ocorrerá no dia útil seguinte ao da realização da Sessão Especial de 

Bolsa destinada a apurar os resultados da OPS. 

Na liquidação financeira desta Oferta, o montante provisionado pelos investidores na OPS, 

correspondente ao valor das Acções subscritas e não atribuídas ficará disponível, junto do Intermediário 

Financeiro onde as ordens tenham sido apresentadas, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da 

liquidação financeira da OPS.  

2.14.2. Registo na Conta de Titularidade de Valores Mobiliários 

Na liquidação física da Oferta, as Acções subscritas no âmbito da OPS serão objecto de registo nas 

Contas de Registo de Titularidade dos respectivos investidores junto dos Intermediários Financeiros 

onde as ordens de subscrição correspondentes foram colocadas, bem como em Contas de Titularidade 

de Valores Mobiliários na CVM.  

2.14.3. Sanções 

As seguintes sanções são aplicáveis aos investidores independentemente de qualquer decisão judicial, 

sem prejuízo de outras medidas sancionatórias que a Entidade Emitente possa entender desenvolver. 

Não elegibilidade do investidor 

Caso se demonstre que um investidor não cumpria estritamente os critérios de elegibilidade (conforme 

previsto em 2.7.3. – Verificação do Critério de Elegibilidade, relativamente aos investidores do Segmento 

A), no momento de colocação da ordem de subscrição, e sem prejuízo de outras medidas 

sancionatórias, o mesmo será sancionado com a alienação potestativa das Acções adquiridas à 

Tropigalia ao preço correspondente a 50% (cinquenta por cento) do menor entre: (i) Preço de Venda 

da Oferta e (ii) valor de mercado à data relevante, sendo o respectivo valor, deduzido de taxas e 

comissões aplicáveis à alienação potestativa, entregue ao investidor, não havendo lugar à restituição 

de taxas e comissões que tenha suportado com a aquisição das mesmas. 
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2.15. Despesas, Taxas e impostos suportados pelos 
investidores 

Além do Preço de Venda das Acções, em cada ordem de subscrição o investidor suportará os encargos 

eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde venha a colocar a referida ordem de 

subscrição, bem como as taxas da BVM, designadamente: 

a) Comissão de processamento da ordem de subscrição, de acordo com o preçário em vigor no 

Intermediário Financeiro receptor da ordem de subscrição. 

b) Comissão de Corretagem, de acordo com o preçário em vigor no Intermediário Financeiro 

receptor da ordem de subscrição. 

c) Outros encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde a ordem de 

subscrição tenha sido apresentada. 

d) Taxa de Bolsa devida à BVM pela subscrição de acções escriturais, calculada à taxa de 0,10% 

sobre o Preço de Venda da Oferta multiplicado pelo número de Acções a subscrever. 

Com a manutenção da carteira de Acções, o investidor suportará os encargos eventualmente cobrados 

pelo Intermediário Financeiro onde a carteira de títulos estiver colocada sob custódia, nomeadamente, 

sem limitação, a comissão de guarda de títulos ou a comissão de processamento de dividendos, de 

acordo com o preçário em vigor no referido Intermediário Financeiro. 

Com a venda, parcial ou total, das Acções em mercado secundário através da BVM, o investidor 

suportará os encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde a carteira de títulos 

estiver colocada sob custódia, nomeadamente, sem limitação, a Comissão de Corretagem, de acordo 

com o preçário em vigor no referido Intermediário Financeiro. 

Para os investidores sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento em Moçambique, os rendimentos 

decorrentes da titularidade das Acções objecto da OPS, admitidas à cotação na BVM, estão sujeitos a 

uma taxa liberatória de 10% do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (conforme alínea b) 

do número 3 do artigo 57º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

aprovado pela Lei n.º 33/2007, de 31 de Dezembro e sucessivamente alterado pela Lei n.º 20/2013, de 

23 de Setembro e pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro) e colectivas (conforme alínea d) do número 

4 do artigo 62º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pela Lei 

n.º 34/2007, de 31 de Dezembro e sucessivamente alterado pela Lei n.º 4/2012, de 23 de Janeiro, e pela 

Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro), e as suas transacções estão isentas do imposto de selo (conforme 

artigo 6º do Código do Imposto de Selo, aprovado pelo Decreto n.º 6/2004, de 1 de Abril). 
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3. Informações relativas à emissão ou venda de Obrigações 

 

 

 

Não aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações relativas à 

emissão ou venda de 

Obrigações 
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4. Identificação da Entidade Emitente 

4.1. Identificação, Duração e Objecto Social da Entidade 
Emitente 

A Entidade Emitente denomina-se Tropigalia, S.A., uma sociedade anónima de direito moçambicano 

que se rege pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e pelos seus estatutos. A Tropigalia 

encontra-se matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo sob o número 

16017, a folhas 159 do Livro C-39, com sede na Av. de Angola, nº 2732, Cidade de Maputo, República 

de Moçambique. 

A Tropigalia foi constituída a 14 de Abril de 2004 e iniciou as suas actividades em 01 de Julho de 2004. 

Nos termos dos Estatutos em vigor, a Tropigalia tem por objecto:  

a) Comércio a grosso e retalho de productos alimentares, materiais de construção, artigos para o 

lar e de uso pessoal; 

b) Agenciamento e representação de empresas e marcas estrangeiras; 

c) Actividade de importação e exportação; 

d) Actividades de logística e transporte; 

e) Actividades relacionadas com a área de saúde na máxima amplitude permitida por lei; e 

f) Actividades afins ou conexas daquela, com a latitude permitida por lei. 

 

4.2. Legislação especial a que a Entidade Emitente esteja 
sujeita 

A Entidade Emitente está sujeita à seguinte legislação: 

a) Código Comercial; 

b) Código do Mercado de Valores Mobiliários; 

c) Regulamento da CVM. 

Identificação da  
Entidade Emitente 
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4.3. História sobre o funcionamento e a actividade da 
Entidade Emitente 

4.3.1. Introdução 

A Tropigalia é uma empresa líder a nível nacional na distribuição logística e comercial de produtos de 

grande consumo (FMCG – Fast Moving Consumer Goods).  

O modelo de negócio da Entidade Emitente assenta num conjunto de características-chave: 

• Distribuição e gestão exclusiva de um portefólio de marcas reconhecidas e de confiança no 

mercado moçambicano, com o objectivo de aumentar a penetração das mesmas no território 

nacional e maximizar a sua proposta de valor para com o consumidor final; 

• Relação de proximidade e confiança com uma rede de mais de 12.000 clientes de diversas 

tipologias a nível nacional, com uma cobertura geográfica superior a 95% do país, desde o 

segmento informal até às maiores cadeias de hipermercados a operar em Moçambique;  

• Inovação constante nas gamas de produtos representadas, na modernização dos canais de 

distribuição, no relacionamento com clientes e consumidores, acompanhando a evolução do 

mercado e as preferências dos consumidores finais. 

A Entidade Emitente tem sido caracterizada por iniciativas pioneiras como o lançamento do primeiro 

cartão de crédito dedicado a grossistas e retalhistas nacionais, em parceria com uma instituição de 

crédito nacional, e a criação da marca própria (Gourmet®) com o maior portefólio de produtos 

alimentares entre as marcas nacionais do sector. 

A cultura da Entidade Emitente é pautada pela transparência, pelo profissionalismo e pela exigência. 

Esta cultura está traduzida num modelo de governação que promove a clareza na comunicação e a 

transparência total das decisões tomadas. Desde a sua fundação, a Entidade Emitente adoptou um 

modelo de corporate governance aberto, submetendo as suas contas a auditorias externas realizadas 

por entidades internacionalmente reconhecidas, desde o primeiro ano de actividade. 

Os actuais accionistas estão firmemente comprometidos com o crescimento da actividade, de modo a 

alavancar a posição de liderança da Entidade Emitente num sector que deverá beneficiar directamente 

do crescimento do consumo interno da economia.  

O crescimento da Tropigalia está assente numa estratégia de expansão assente em: 

I. Expansão da rede nacional de distribuição, com a criação de centros logísticos regionais e o 

alargamento da frota de distribuição de forma a melhorar a penetração e capilaridade da rede, 

especialmente nas províncias do Centro e Norte do país.  

II. Investimento em recursos humanos, tecnologia e activos produtivos de forma a suportar a 

estratégia de expansão num contexto de maior eficiência e qualidade do serviço prestado.  
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III. Reforço da presença das suas marcas próprias no mercado, integrando tanto quanto possível 

conteúdo nacional nestas mesmas marcas. 

4.3.2. Visão e Missão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3. História sobre o funcionamento e actividades 

A Tropigalia iniciou as suas actividades tendo como objecto social a importação e distribuição de 

produtos alimentares e não alimentares identificando desde cedo um elevado potencial no sector da 

logística e distribuição em Moçambique.  

Desde uma fase inicial, a Entidade Emitente implementou um modelo de negócio baseado em parcerias 

com empresas internacionais, detentoras de marcas reconhecidas de diversos produtos alimentares e 

não alimentares de grande consumo, representando as mesmas em regime de exclusividade em 

Moçambique, de forma a oferecer uma plataforma complementar à distribuição destes parceiros, que 

têm dificuldade em distribuir os seus produtos no mercado Moçambicano que é caracterizado por uma 

elevada fragmentação e dispersão geográfica dos clientes.  

As relações estabelecidas com os fornecedores são baseadas na confiança e na valorização das marcas, 

e com os clientes são baseadas na fiabilidade da qualidade dos produtos fornecidos, constituindo estas 

relações as bases principais para a expansão da Tropigalia no mercado moçambicano. 

A Entidade Emitente iniciou a sua actividade em Maputo, mas rapidamente expandiu a sua actividade 

para o Centro e Norte do país, criando centros logísticos ao longo dos principais corredores de 

desenvolvimento de Moçambique. 

Fundada em 2004 como uma empresa familiar, a Entidade Emitente abriu em 2014 o seu capital a um 

conjunto de colaboradores de referência, e em 2017, negociou a entrada de um fundo de investimento 

internacional no seu capital (Kibo Capital Partners), participado por investidores de referência 

internacional como o IFC (International Finance Corporation), o Banco Africano de Desenvolvimento, e 

a DEG (Instituição Financeira de Desenvolvimento Alemã), que apoiou a Entidade Emitente no seu 

processo de expansão e modernização. 

Ser uma empresa 
reconhecida 
comercialmente pela 
qualidade dos seus 
produtos, líder na 
distribuição em 
Moçambique e referência 
na África Austral. 

Garantir um serviço de 
qualidade, compatível 
com a excelência das 
marcas que 
representamos, 
consolidando uma relação 
contínua com os nossos 
clientes. 
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Actualmente, a Entidade Emitente é uma empresa líder na distribuição em Moçambique e a sua insígnia 

é reconhecida em todo o território nacional, associada estrategicamente a marcas de consumo líderes 

de mercado. 

A Entidade Emitente prevê que o sector da distribuição em Moçambique continuará a crescer a taxas 

superiores ao crescimento do PIB, alavancado pelo desenvolvimento do sector sobretudo na região 

norte do país, pela emergência de uma classe média urbana, melhoria das condições básicas de vida 

das populações rurais e pela melhoria global das infraestruturas de transporte. 

4.3.4. Desempenho económico-financeiro 

A Entidade Emitente tem apresentado crescimentos do volume de vendas a uma TMCA acima de 25% 

nos últimos 7 anos, num período particularmente desafiante para a economia moçambicana, que 

apresentou um crescimento económico abaixo das médias históricas na sequência de uma crise 

económica profunda, desastres naturais, e mais recentemente num contexto de pandemia, mostrando 

elevada resiliência, comprometimento e capacidade para aumentar a sua penetração e quota de 

mercado, mesmo em períodos de elevada incerteza. 

O crescimento acelerado do volume de vendas, na sequência dos investimentos efectuados, permitiu à 

Entidade Emitente atingir os seus melhores resultados operacionais de sempre nos últimos 3 anos, 

evidenciando a robustez da operação e ganhos de economias de escala. 

Este crescimento tem exigido investimentos em activos fixos, através da expansão da rede de 

distribuição e em fundo de maneio, que têm sido financiados de forma prudente e equilibrada por uma 

combinação de retenção de resultados, fundos accionistas e capitais alheios.  

Em particular, o crescimento da actividade da Tropigalia implica um crescimento significativo de 

investimento em fundo de maneio, necessário para responder ao aumento da procura e de forma a 

garantir a satisfação das encomendas de todos os seus clientes, em qualquer parte do país e em 

qualquer altura do ano. De forma a atenuar o impacto do investimento em fundo de maneio com o 

crescimento da actividade, a Entidade Emitente desenvolveu mecanismos internos de controlo de 

crédito rigorosos, aproveitando ao máximo os instrumentos criados para o apoio à tesouraria, como o 

Cartão Tropigalia. Adicionalmente, a Tropigalia possui uma política de descontos financeiros para 

incentivar o pagamento atempado das facturas dos seus clientes, o que permite manter controlado o 

risco de crédito, bem como reduzir as necessidades de fundo maneio associados aos activos correntes.  
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4.3.5. Indicadores de Gestão estratégicos 

No exercício económico de 2021, a Entidade Emitente apresentou os seguintes indicadores financeiros 

principais: 

 

Indicadores Chave (em meticais) 2021 

Vendas de bens e serviços 3.233.697.312 

Margem Bruta 22,9% 

Resultado Operacional 239.486.644 

Resultados Líquidos 148.776.494 

4.3.6. Prémios e reconhecimentos 

A Entidade Emitente é uma das 100 maiores empresas do país, de acordo com a publicação anual 

realizada pela KPMG, e a 10º maior do seu sector. A performance da Entidade Emitente é reconhecida 

a nível nacional e internacional, tendo sido distinguida, em 2014 com o prémio de melhor fornecedor 

africano da cadeia Sul-Africana Shoprite, e em 2016 e 2017 como melhor distribuidor Africano da 

Colgate-Palmolive, líder mundial no mercado FMCG. 

Apresentam-se abaixo uma selecção de prémios e distinções atribuídos à Tropigalia nos últimos anos: 

• Companhia com maior crescimento no sector em 2010 – Premiada pela KPMG Moçambique 

em 2010 pelo seu crescimento no ano. 

• Fornecedora do ano 2011 – Reconhecida pela Shoprite & Checkers. 

• Melhor distribuidora dos produtos da Colgate-Palmolive 2016 e 2017 – Distinguida como 

melhor distribuidora dos produtos na zona East Hub Africa nos anos de 2016 e 2017. 

• Revelação do ano e Melhor Execução em Trade Marketing 2017 – 2 prémios atribuídos a nível 

mundial entre distribuidoras da marca Ceres. 

• Best go to Market Excellence of East Hub Africa 2018 e 2019 – Premiação em 2 anos consecutivos 

pela distribuição dos productos da Colgate-Palmolive na África oriental. 

4.4. Cotação em Bolsa 

A Tropigalia não tem quaisquer valores mobiliários cotados em Bolsa. 

Não obstante, a Classe B das acções da Tropigalia, a ser constituída por 6.778.507 (seis milhões, 

setecentos e setenta e oito mil, quinhentas e sete) acções, caso todas as acções objecto da OPS sejam 

efectivamente subscritas, será cotada na BVM após a sua aprovação do respectivo prospecto e processo 

de admissão à cotação. 



 35 

 

5. Funcionamento da Entidade Emitente. 

5.1. Repartição estatuária de Lucros e de Activo Líquido em 
caso de dissolução 

O ano social da Entidade Emitente coincide com o ano civil e o balanço fecha-se com referência a 31 

de Dezembro de cada ano. Dos lucros apurados: 

a) A Entidade Emitente constituirá os fundos de reserva legalmente determinados e os que a AG, 

por proposta do Conselho de Administração, vier a determinar; 

b) 5% (cinco por cento) serão destinados à constituição ou reintegração da reserva legal até ao 

limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 

c) Pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) do lucro distribuível serão distribuídos aos accionistas 

a título de dividendo ordinário obrigatório, depois de deduzidas as quantias necessárias à 

cobertura de eventuais prejuízos acumulados e à constituição ou reintegração da reserva legal; 

Sem prejuízo dos números anteriores, aos accionistas da Classe B será assegurado um dividendo 

prioritário, não cumulativo, de valor superior em, pelo menos, 10% (dez por cento) ao dividendo 

atribuído às acções ordinárias. 

A dissolução e liquidação da sociedade regem-se pelas disposições da lei aplicável que estejam 

sucessivamente em vigor e, no que estas forem omissas, pelo que for deliberado em assembleia geral. 

A liquidação do património em consequência da dissolução da sociedade será feita pelos membros do 

Conselho de Administração em exercício ou por uma comissão de liquidatários, conforme for 

deliberado em Assembleia Geral.  

 

5.2. Participação na Assembleia Geral e Direitos de Voto 

A Assembleia Geral é constituída por todos os Accionistas da sociedade, de modo que possam discutir 

matérias submetidas à apreciação da Assembleia Geral. 

A participação nas Assembleias Gerais, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, deverá ser antecedido 

de uma apresentação de uma declaração ou um certificado emitido pelo Intermediário Financeiro onde 

as acções se encontram registadas, comprovando deste modo a sua titularidade das acções, devendo 

esta declaração ou certificado ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao décimo 

quinto dia que antecede o dia marcado na convocatória para a reunião da Assembleia Geral. 
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Conforme previsto no artigo 15º dos Estatutos, o direito de voto é conferido a todos os accionistas da 

Classe A que possuam ou representem, pelo menos, 10.000 (dez mil) acções ordinárias representativas 

do capital social. Os accionistas da Classe A que se agrupem de forma a somarem 10.000 (dez mil) 

acções, devem designar quem, de entre eles, os represente, por meio de comunicação escrita dirigida 

ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.  

Os accionistas titulares de acções da Classe B, poderão votar nas matérias que os estatutos da Entidade 

Emitente e a legislação comercial moçambicana permita. O direito de voto aos accionistas da Classe B 

é conferido a cada 10.000 (dez mil) acções. 

Os Accionistas poderão fazer-se representar por quem estes designarem, nos termos da legislação em 

vigor, devendo indicar os poderes conferidos, mediante procuração outorgada por escrito ou por 

simples carta mandadeira dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, recebida por este até 

cinco dias antes da data marcada na convocatória para a reunião da Assembleia Geral. 

Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos 

dos accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que disposição legal imperativa exija 

maioria qualificada. 

 

5.3. Regime de transmissão de títulos 

O capital social da Entidade Emitente está actualmente repartido em duas Classes cabendo à: 

a) Classe A: 24.006.562 (vinte e quatro milhões, seis mil, quinhentas e sessenta e duas) acções 

nominativas, ordinárias e escriturais, representativas de 86,65% do capital social; 

b) Classe B: 3.700.000 (três milhões e setecentas mil) acções nominativas, preferenciais sem direito 

de voto, não remíveis e escriturais, representativas de 13,35% do capital social.  

Conforme previsto no artigo 6.º dos Estatutos, as acções da Entidade Emitente são livremente 

transmissíveis. 
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6. Capital Social da Entidade Emitente 

6.1. Montante do capital social autorizado, subscrito e 
realizado, bem como a sua representação 

O capital social da Entidade Emitente é de MT 554.131.240 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, 

cento e trinta e um mil, duzentos e quarenta meticais), tendo sido totalmente subscrito e realizado. 

O capital social encontra-se representado em 27.706.562 (vinte e sete milhões, setecentas e seis mil, 

quinhentas e sessenta e duas) acções com o valor nominal de MT 20,0 (vinte meticais) cada. 

Apresenta-se abaixo a estrutura accionista actual da Entidade Emitente: 

 

Nome de accionistas 
Classe 

de acções 
% do Capital Social Nº de Acções 

Adolfo Manuel da Silva Correia A 61,91% 17.153.802 

Tropifoods Mozambique Limited A 11,58% 3.208.734 

Tropifoods Mozambique Limited B 13,35% 3.700.000 

José Alexandre da Silva Melo Conceição A 1,80% 500.000 

Miguel Pereira Correia A 1,00% 277.066 

Ivan Cláudio de Carvalho Pereira A 1,00% 277.066 

Dinis Augusto Madeira Martins A 1,00% 277.066 

Outros accionistas(1) A 5,73% 1.586.250 

Acções próprias A 2,62% 726.578 

TOTAL  100,00% 27.706.562 

(1) Accionistas particulares, com participação inferior a 1,00% cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Social da 
Entidade Emitente 
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6.2. Modificações do Capital Social e Direitos Especiais 

O capital social poderá ser aumentado uma ou mais vezes, mediante novas entradas ou por 

incorporação de reservas disponíveis, bem como por qualquer outra modalidade ou forma legalmente 

permitida, mediante deliberação da Assembleia Geral, ouvidos o Conselho de Administração e o 

Conselho Fiscal. 

 

6.3. Acções próprias 

A Entidade Emitente é detentora de 726.578 (setecentas e vinte seis mil, quinhentas e setenta e oito) 

acções próprias nominativas, ordinárias e escriturais, todas da Classe A. Estas acções foram adquiridas 

pela Sociedade para futura transmissão das mesmas, a título de prémio de produtividade, a 

colaboradores seus que cumpram os seguintes requisitos:  

a) Não tenham nenhum registo de sanções disciplinares mais gravosas do que a admoestação 

verbal e/ou repreensão registada; e 

b) Outras condições de atribuição de prémios de produtividade a serem determinados pelo 

Conselho de Administração da Sociedade. 

 

6.4. Quadros Indicativos da evolução no último triénio dos 
resultados, da repartição de lucros e dividendos e da 
evolução do capital social e reservas 

Em meticais Capital Social 
Reserva 

Legal 

Excedente de 

Revalorização 

Resultados 

Transitados 

Resultado 

líquido do 

Período 

Prémios de 

emissão de 

acções 

 

Total do 

capital 

próprio 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018 500.000.000 8.229.959 1.361.373 4.479.487 6.370.783 0 520.441.602 

Transferência para reservas 0 318.539 0 6.052.244 (6.370.783) 0 0 

Transferência para resultados 

transitados 
0 0 (1.361.373) 1.361.374 0 0 0 

Resultado líquido do exercício 0 0 0 0 83.565.331 0 83.565.330 

Saldo a 31 de Dezembro de 2019 500.000.000 8.548.498 0 11.893.105 83.565.331 0 604.006.934 

Transferência para reservas 0 4.178.266 0 0 (4.178.266) 0 0 

Transferência para resultados 

transitados 
0 0 0 79.387.065 (79.387.065) 0 0 

Emissão de novas acções 26.424.680 0 0 0 0 100.586.656 127.011.336 

Resultado líquido do exercício 0 0 0 0 0 0 78.737.022 

Saldo a 31 de Dezembro de 2020 526.424.680 12.726.764 0 91.280.169 78.737.022 100.586.656 809.755.291 

Transferência para reservas 0 3.936.851 0 0 (3.936.851) 0 0 

Dividendos 0 0 0 0 (74.800.171) 0 (74.800.171) 

Resultado líquido do exercício 0 0 0 0 148.776.494 0 148.776.494 

Saldo a 31 de Dezembro de 2021 526.424.680 16.663.615 0 91.280.169 148.776.495 100.586.656 883.731.614 
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7. Actividade da Entidade Emitente. 

7.1. Evolução dos efectivos nos últimos três anos 

A Entidade Emitente tem nos seus talentos o seu principal activo e conta actualmente com mais de 500 

colaboradores. Como resultado do crescimento da actividade e consciente de que os recursos humanos 

são o principal alicerce do crescimento, a Entidade Emitente tem vindo a reforçar as equipas de 

distribuição, logística e vendas, especialmente ao nível dos centros distritais de distribuição. 

O reforço destas equipas aumentou significativamente a eficácia e rapidez da actividade de distribuição 

comercial e logística e melhorou o ritmo e resultados da implementação do seu modelo de negócio. 

A política de recrutamento incentiva a igualdade de oportunidades e de género. Actualmente, 30% da 

força laboral é constituída por mulheres, com uma participação efectiva em cargos de direcção. 

7.1.1. Evolução do Quadro de Pessoal 

Apresenta-se a variação do quadro do pessoal nos anos 2021, 2020, e 2019. 

 

Departamento 2019 2020 2021 

Administração 4 5 5 

Administrativo 10 9 7 

Armazém 56 45 48 

Contabilidade/Fiscal 11 10 11 

Distribuição 56 42 30 

Facturação 8 8 7 

Jurídico 2 2 2 

Importação 4 4 5 

Informática 4 4 8 

Marketing 11 8 7 

MHS 35 32 33 

Recursos Humanos 2 2 3 

Qualidade 2 2 2 

Tesouraria 7 7 7 

Trade Marketing 26 26 26 

Vendas 90 80 91 

Sucursal Beira 42 35 43 

Sucursal AV. Angola 43 28 25 

Sucursal Chimoio 0 0 16 

Sucursal Cuamba 0 0 13 

Sucursal Maxixe 0 0 16 

Sucursal Nampula 35 31 42 

Actividade da Entidade 

Emitente 
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Sucursal Pemba 0 0 15 

Sucursal Quelimane 0 0 15 

Sucursal Tete 0 0 18 

Sucursal Xai-Xai 0 0 18 

Total 448 380 513 

 

7.2. Principais instalações 

7.2.1. Centros de distribuição  

A Entidade Emitente opera 11 centros de distribuição em território nacional. Estas instalações 

constituem infraestruturas logísticas que permitem armazenagem de produtos, a circulação e 

parqueamento de viaturas ligeiras e pesadas e incluem áreas de trabalho e lazer para os profissionais 

da Entidade Emitente. 

No centro logístico de Maputo estão concentradas funções operacionais (compras, importação, entre 

outras) e de suporte (marketing, finanças, gestão de recursos humanos, legal, informática, entre outras). 

Em 2021 a Entidade Emitente iniciou e completou o seu mais importante programa de expansão da sua 

rede de centros de distribuição. A Entidade Emitente passou de 3 centros de distribuição no final do 

exercício de 2020 (em Maputo, Beira e Nampula), para 11 centros de distribuição, somando novas 

instalações regionais em Xai-Xai, Maxixe, Chimoio, Tete, Quelimane, Nacala, Pemba e Lichinga, no final 

do exercício de 2021.  

Adicionalmente, a Entidade Emitente iniciou a construção de um novo centro de distribuição no Sul, 

localizado em Marracuene, uma obra que resultará numa área logística total de 11 hectares, contando 

com cerca de 17.400 m2 de área coberta, constituindo-se, uma vez completo, um dos maiores centros 

logísticos da sua categoria em território nacional.  

 

Figura 1: Localização geográfica das principais instalações da Entidade Emitente 
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As instalações fora de Maputo são predominantemente detidas por terceiros, arrendadas pela Entidade 

Emitente através de contratos com duração nunca inferior a 2 anos. As actuais instalações em Maputo 

são próprias e contemplam mais de 10.000 m2 de área logística no centro da cidade.  

7.2.2. Meios de logística e transporte 

No domínio do transporte de mercadorias, a Entidade Emitente constituiu, através de uma joint-venture 

com a empresa Transitex Moçambique, Lda. (subsidiária em Moçambique de um dos maiores grupos 

mundiais na área da logística e transporte), uma empresa dedicada ao transporte de curto, médio e 

longo curso (Tropitex, S.A.), a qual especializa a gestão e desenvolvimento desta vertente da actividade 

da Tropigalia. A Tropitex, S.A., que já conta com mais de 200 veículos, desenvolveu com a Tropigalia a 

maior rede nacional de cash-vans (veículos de transporte de mercadorias que também efectuam 

cobranças aos clientes em tempo real) e prevê a sua rápida expansão no mercado nacional e sub-

regional. 

7.3. Actividade comercial 

7.3.1. Enquadramento do mercado 

No entender da Entidade Emitente, a estrutura nacional do mercado de distribuição apresenta potencial 

amplo para estratégias de crescimento baseadas numa cobertura extensiva e prestação de serviços de 

distribuição comercial e logística de qualidade: 

• No canal formal, o retalho moderno é caracterizado pela presença de cadeias sul-africanas com 

uma baixa penetração de mercado, dimensão reduzida das grandes cadeias internacionais e 

das cadeias locais, com poucos centros comerciais e empreendimentos de retalho. 

• No canal informal, onde se concretizam a maioria das vendas, os operadores preferem produtos 

de elevada rotação e conhecidos pelo consumidor. Este canal apresenta elevados índices de 

fidelização a marcas que são familiares aos consumidores (incluindo nos segmentos de 

consumo de baixo rendimento). Os mercados informais são áreas de grande dimensão, centrais 

e de fácil acesso pedonal ou de transporte semi-colectivo, e apresentam um portefólio de 

produtos alargado. 

Neste contexto, atendendo à dimensão e actividade dos principais operadores logísticos nos segmentos 

de comércio por grosso, retalho e distribuição, a Entidade Emitente estima para os próximos anos: 

• Um aumento da densidade da oferta formal moderna; 

• Um alargamento e modernização dos portefólios do sector informal; 

• Um aumento progressivo da formalização das actividades de comércio, quer por iniciativa 

própria, quer por exigência da Autoridade Tributária e dos sectores financeiro e de 

comunicações. 
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• Que o mercado informal continuará a representar a maioria do mercado e garantirá a maior 

cobertura e satisfação das necessidades dos consumidores nacionais; 

• Que as grandes marcas e líderes globais de bens de consumo procurarão as formas mais 

eficientes de aproveitar a capacidade instalada na distribuição nacional para o desenvolvimento 

deste potencial de mercado, à medida que o mercado nacional se moderniza e os hábitos de 

consumo se normalizam em todo o país. 

7.3.2. Modelo de negócio 

A Entidade Emitente apresenta soluções integradas de distribuição, logística e comercialização de forma 

a apoiar as grandes marcas e fabricantes internacionais que pretendam abordar o mercado 

moçambicano, através da prestação de serviços de logística, distribuição, marketing, trade marketing, 

gestão e valorização das marcas.  

A Entidade Emitente distribui marcas líderes de bens de consumo, entre as quais se contam marcas das 

maiores multinacionais do sector, como a Unilever, a Colgate-Palmolive, a BAT, a Energizer entre muitas 

outras marcas reconhecidas de produtos alimentares e não alimentares. 

A Entidade Emitente privilegia a representação de marcas líderes de elevado reconhecimento no 

mercado internacional, factores que potenciam o seu sucesso no mercado moçambicano. A liderança 

da marca no seu segmento e a exclusividade da sua representação em Moçambique são os critérios 

fundamentais para que a mesma seja representada pela Entidade Emitente. 

A Entidade Emitente conta com um portefólio de mais de 12.000 clientes activos, localizados por todo 

o país, através de canais especializados, entre os quais hipermercados, supermercados, armazenistas e 

retalhistas de produtos alimentares e não alimentares, sector HORECA e numerosos mini-armazenistas 

e operadores do mercado informal.  

A Entidade Emitente promove as suas marcas no mercado através de publicidade institucional 

multimeios, na imprensa, televisão, rádio e redes sociais, e na associação a instituições e eventos 

públicos que valorizam as marcas. Esta presença tem sido pautada por uma aposta na criatividade, 

procurando sempre gerar novas possibilidades e novos espaços de divulgação que agreguem valor 

quer às marcas quer à própria Entidade Emitente. A Entidade Emitente é um dos maiores anunciantes 

nacionais nos canais de TV e multimédia. 

A representação de marcas fortes, a confiança dos consumidores e relações estáveis e mutuamente 

benéficas para a Entidade Emitente e os seus clientes são as principais propostas de valor da Entidade 

Emitente, que são reconhecidas pelo mercado, colocando a confiança, a qualidade do serviço e a 

fiabilidade das operações da Entidade Emitente num patamar que se destaca face aos seus 

concorrentes. 
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7.3.3. Operações 

A actividade da Tropigalia assenta na distribuição comercial e logística das marcas representadas.  

A distribuição comercial é realizada por profissionais das áreas de vendas, trade & marketing (promoção 

e activações), gestão de marcas e gestão de canais, e apoiada pelas estruturas internas de logística ao 

nível das compras/importação, inbound, armazenamento, outbound e transporte. 

O sistema de informação da Entidade Emitente está organizado de forma a monitorizar em tempo real 

o desempenho dos produtos e marcas representadas, de forma a responder de forma eficaz às suas 

expectativas, através de indicadores tais como a cobertura e a disponibilidade dos produtos nos pontos 

de venda. 

A actividade de transporte da Entidade Emitente é efectuada através de uma empresa participada, a 

Tropitex, S.A., na qual a Entidade Emitente detém uma participação de 49,99% do capital social, bem 

como através de empresas externas especializadas no transporte de mercadorias entre os centros 

logísticos da Entidade Emitente. 

7.3.4. Marcas próprias e vendas por unidade de negócio 

a) Marcas próprias 

A marca “TROPIGALIA” é uma das marcas mais reconhecidas no país, o que permite a valorização pelos 

seus clientes e pelos consumidores de todas as marcas por si representadas.  

A Entidade Emitente desenvolveu e lançou em 2010 a sua própria marca de produtos de consumo, a 

Gourmet®, uma marca moçambicana registada para toda a África Austral, que é líder de vendas entre 

as marcas próprias em Moçambique e que já conta com mais de 200 referências de produtos 

alimentares. 

 

 

 

    

Figura 2: Logótipo da marga “Gourmet´´   

 

A logomarca Gourmet® encontra-se registada para os países África do Sul, Lesotho, Botswana, Zâmbia, 

Angola, Libéria, Malawi, Namíbia, Swazilândia, Tanzânia, Uganda, Zimbabwe, Alemanha, França, Grécia, 

Itália e Portugal. 

 

b) Vendas por unidade de negócio 

Nos últimos 3 exercícios económicos, as vendas por unidade de negócio apresentaram a seguinte 

evolução: 
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Unidade de negócio 2019 2020 2021 

Unilever 638.798.347 991.130.956 1.051.057.863 

Colgate-Palmolive 501.597.126 584.749.728 634.647.189 

Tabaco 0 0 616.975.635 

Food & Beverage 486.044.275 435.954.347 552.556.363 

Bebidas alcoólicas 954.767.058 437.027.439 372.295.262 

Total 2.581.206.806 2.448.862.470 3.227.532.312 

 

Em 2021, a unidade de negócio que representou a maior percentagem do volume de vendas da 

Tropigalia foi a Unilever, com vendas correspondentes a cerca de 33% do total. 

7.4. Orientações e perspectivas futuras para os dois 
anos seguintes 

7.4.1. Vectores de crescimento 

No entendimento do CA, a Tropigalia encontra-se bem posicionada para captar as oportunidades de 

crescimento no mercado de distribuição em Moçambique, e estima que o aumento do ritmo de 

urbanização deverá acelerar o crescimento e modernização do sector da distribuição, com o surgimento 

de mais e maiores superfícies comerciais de média e grande dimensão, a progressiva modernização dos 

mercados informais peri-urbanos e a modernização do mercado informal, deverão gerar novas 

oportunidades de negócio.  

7.4.2. Estratégia de crescimento 

A estratégia de crescimento da Tropigalia para os próximos anos encontra-se definida em torno de 3 

pilares-base: 

1. Expansão territorial: com o alargamento e aumento da capilaridade da rede nacional de 

distribuição e a presença em todas as províncias com soluções logísticas integradas (armazém, 

frota de distribuição, soluções logísticas, financeiras e tecnológicas próprias), a Entidade 

Emitente conseguirá oferecer soluções integradas que irão permitir a qualquer grande marca 

internacional o acesso imediato a uma capacidade instalada e prontamente mobilizável com 

um elevado potencial de aproveitamento de economias de escala. 

2. Criação de valor através das marcas próprias: reforçando o investimento nas marcas próprias 

como a Gourmet®, que é actualmente a marca do segmento alimentar mais vendida pela 

Tropigalia. A valorização desta marca passa pelo aumento da sua visibilidade no mercado, e 

pela produção nacional em categorias-chave. A Tropigalia pretende mobilizar o tecido 

empresarial agro-industrial do país para o aumento do conteúdo nacional, e para a mobilização 

de investidores nacionais e internacionais interessados em produzir Made in Mozambique.  
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3. Eficiência organizacional: investindo em eficiência operacional e organizacional, tecnologias 

de ponta de gestão logística, assim como investimentos em capital humano e talentos que são 

o factor chave da criatividade e agilidade da Entidade Emitente desde a sua fundação. 

7.4.3. Projecções económico-financeiras 

Os quadros seguintes ilustram as projecções da Entidade Emitente subjacentes ao seu plano de 

negócios e que englobam os pressupostos referidos no enquadramento acima. 

a) Balanço:  

Em meticais 2022 2023 2024 

ACTIVOS    

Activos não correntes 1.015.420.573 1.076.044.808 1.055.813.921 

Activos tangíveis 980.260.482 1.046.873.662 1.033.247.842 

Activos intangíveis 27.711.447 21.889.528 14.804.491 

Investimentos em associadas e subsidiárias 1.907.500 1.907.500 1.907.500 

Activos por impostos diferidos 5.541.144 5.374.118 5.854.089 

Activos correntes 1.847.065.418 2.050.449.734 2.380.152.396 

Inventários 796.094.114 914.939.826 995.793.820 

Clientes 669.458.804 761.769.406 818.271.260 

Outros activos correntes 89.095.784 129.903.045 129.778.592 

Caixa e bancos 292.416.716 243.837.457 436.308.724 

Total do activo 2.862.485.991 3.126.494.542 3.435.966.317 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS    

Capital Social 615.701.380 615.701.380    615.701.380    

Acções Próprias (14.531.560) (14.531.560) (14.531.560) 

Reservas 24.102.487    31.762.221 45.679.802 

Prémios de emissão de acções ou quotas 396.123.328    396.123.328    396.123.328    

Resultados transitados 152.840.075    244.756.878 411.767.848 

Resultado líquido do exercício 153.194.670 278.351.617 321.782.917    

Total do Capital Próprio 1.327.430.380 1.552.163.864 1.776.523.714 

PASSIVOS    

Passivos não correntes 472.272.000    365.913.000    365.913.000  

Empréstimos 472.272.000    365.913.000    365.913.000    

Passivos por impostos diferidos 0  0 0 

Passivos correntes 1.062.783.611 1.208.417.678 1.293.529.603 

Fornecedores 826.399.519 936.762.835 1.015.124.703 

Empréstimos 109.897.045 87.917.636 70.334.109 

Impostos a pagar 79.024.424 128.838.104 147.339.875 

Outras contas a pagar 47.462.623 54.899.103 60.730.917 

Total dos passivos 1.535.055.611 1.574.330.678 1.659.442.603 

Total do Capital Próprio e dos Passivos 2.862.485.991 3.126.494.542 3.435.966.317 
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Demonstração de Resultados:  

Em meticais 2022 2023 2024 

Venda de bens e serviços 5.808.026.974 6.835.204.597 7.555.519.026 

Custo dos inventários vendidos ou consumidos    (4.842.905.859)   (5.660.220.957)      (6.266.633.524) 

Gastos com o pessoal         (292.792.440)         (330.624.085)         (357.440.688) 

Fornecimentos e serviços de terceiros         (313.262.079)         (303.819.423)         (330.954.020) 

Imparidade de contas a receber (10.170.973) (11.904.101) (13.163.140) 

Outros ganhos e perdas operacionais           (3.855.832)         (3.489.197)           (3.396.799) 

EBITDA 345.039.791 525.146.834 583.930.854 

Depreciações e Amortizações           (55.521.036)          (65.835.133)           (73.367.543) 

Resultado operacional 289.518.755 459.311.700 510.563.311 

Rendimentos financeiros 16.402.021 20.779.849 24.655.299              

Gastos financeiros         (80.634.496)          (70.750.937)           (62.008.438) 

Resultado antes de imposto 225.286.280 409.340.613 473.210.172 

Imposto sobre o rendimento           (72.091.610) (130.988.996)         (151.427.255) 

Resultado líquido do exercício 153.194.670 278.351.617 321.782.917 
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8. Situação financeira e rentabilidade. 

8.1. Balanços referentes aos últimos três exercícios 

A Entidade Emitente tem registado, de forma consistente, uma situação financeira bastante robusta, 

caracterizada pela geração de resultados líquidos positivos, que lhe têm permitido pagar dividendos 

aos seus accionistas, cumprir na íntegra com as suas responsabilidades fiscais e com as contrapartes do 

sector financeiro, e realizar investimentos de manutenção, reparação e modernização dos seus activos, 

bem como a remuneração pontual e integral da sua massa laboral. 

Os quadros seguintes demonstram a evolução económico-financeira da actividade da Entidade 

Emitente referente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 à data de 31 de Dezembro. 

As informações foram extraídas dos Relatórios e Contas auditados da Entidade Emitente, relativos aos 

exercícios económicos de 2020 e 2021. 

A Entidade Emitente tinha no final do exercício económico de 2021 aproximadamente 71,5% do total 

dos seus activos centrados em activos tangíveis e inventário. O aumento dos mesmos, em 2021, resultou 

do investimento efectuado no início da construção do novo centro de distribuição em Marracuene, e a 

constituição de inventários para o arranque da nova unidade de negócio de Tabaco. 

Os valores abaixo representam as respectivas rubricas a 31 de Dezembro de cada exercício económico. 

 

Em meticais 2019 2020 2021 

ACTIVOS    

Activos não correntes 582.383.284 584.660.039 805.408.235 

Activos tangíveis 558.594.425 552.368.092 760.866.362 

Activos intangíveis 17.182.225 28.028.087 29.817.271 

Investimentos em associadas e subsidiárias 6.601.379 3.707.405 3.707.405 

Activos por impostos diferidos 5.225 556.455 11.017.197 

Activos correntes 697.511.189 792.720.767 1.347.560.048 

Inventários 380.506.344 446.391.871 749.338.845 

Clientes 259.584.686 238.604.851 369.066.686 

Outros activos correntes 23.853.816 20.394.238 123.947.437 

Caixa e bancos 33.566.343 87.329.807 105.207.080 

Total do activo 1.279.894.473 1.377.380.806 2.152.968.283 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS    

Capital Social 500.000.000 526.424.680 526.424.680 

Reservas 8.548.498 12.726.764 16.663.615 

Prémios de emissão de acções ou quotas 0 100.586.656 100.586.656 

Resultados transitados 11.893.105 91.280.169 91.280.169 
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Resultado líquido do período 83.565.331 78.737.022 148.776.494 

Total do Capital Próprio 604.006.934 809.775.291 883.731.614 

PASSIVOS    

Passivos não correntes 245.607.172 231.444.158 405.574.230 

Empréstimos 245.423.196 231.373.755 404.406.754 

Passivos por impostos diferidos 183.976 70.403 1.167.476 

Passivos correntes 430.280.367 336.181.357 863.662.439 

Fornecedores 323.790.393 275.035.700 650.142.677 

Empréstimos 31.663.829 1.291.766 132.236.552 

Impostos a pagar 54.377.395 45.815.766 50.007.626 

Outras contas a pagar 20.448.750 14.038.125 31.275.584 

Total dos passivos 675.887.539 567.625.515 1.269.236.669 

Total do Capital Próprio e dos Passivos 1.279.894.473 1.377.380.806 2.152.968.283 

 

8.2. Demonstração de resultados referentes aos últimos três 
exercícios 

Os valores das vendas de bens e serviços têm apresentado uma tendência crescente nos últimos anos. 

Em 2021, as vendas cresceram em 31,8% face ao ano anterior, em virtude do crescimento nas vendas 

das marcas já existentes, assim como o início de distribuição de marcas de tabaco. 

Os valores abaixo representam as respectivas rubricas a 31 de Dezembro de cada exercício económico. 

 

Em meticais 2019 2020 2021 

Vendas de bens e serviços 2.588.314.784 2.457.882.706 3.233.697.312 

Custo dos inventários vendidos ou consumidos (2.061.111.965) (1.921.905.170) (2.487.024.722) 

Gastos com o pessoal (169.580.224) (178.171.127) (240.961.049) 

Fornecimentos e serviços de terceiros (134.426.609) (154.713.082) (222.885.700) 

Imparidade de contas a receber (4.188.057) (4.067.379) (6.378.209) 

Outros ganhos e perdas operacionais (19.756.836) 2.045.897 229.784 

EBITDA 199.251.093 201.071.844 276.667.417 

Amortizações (29.558.919) (31.887.241) (37.190.772) 

Resultado operacional 169.692.174 169.184.604 239.486.644 

Rendimentos financeiros 3.076.708 13.819.203 76.956.171 

Gastos financeiros (44.639.778) (57.738.573) (94.358.943) 

Resultado antes de imposto 128.129.105 125.265.234 222.083.873 

Imposto sobre o rendimento (44.563.774) (46.528.212) (73.307.379) 

Resultado líquido do período 83.565.331 78.737.022 148.776.494 
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8.3. Origem e Aplicação de Fundos, referentes aos últimos 
três exercícios 

Nos três anos em análise observa-se uma flutuação na geração de fluxos de caixa das actividades 

operacionais com uma tendência descrente em 2020 e um crescimento significativo em 2021.  

Nos fluxos de caixa das actividades de investimento, destaca-se em 2021 o investimento mais 

significativo em activos tangíveis e intangíveis, compreendendo o investimento em curso sobre o 

terreno e os trabalhos de construção que irão culminar no novo centro de distribuição em Marracuene. 

Os fluxos de caixa de financiamento espelham as variações de capital e empréstimos nos últimos 3 anos, 

com maior materialidade aos empréstimos obtidos em 2021.  

 

Em meticais 2019 2020 2021 

Fluxos de caixa das actividades operacionais     

Resultado líquido do exercício 83.565.331 78.737.022 148.776.494 

Ajustamento ao resultado relativo a:    

Amortizações 29.558.919 31.887.241 37.190.772 

+/- valias na venda de activos (32.802.589) (18.786.812) (8.290.241) 

Ajustamentos dos activos fixos 0 3.809.405 0 

Imparidades 0 4.067.379 6.378.209 

Juros e similares (líquidos) 38.559.646 30.190.545 18.893.878 

Imposto sobre o rendimento 26.682.647 (8.561.629) 4.191.860 

Aumento/redução de inventários 69.799.455 (65.885.527) (302.946.974) 

Aumento/redução de clientes (38.198.982) 16.912.455 (136.840.044) 

Aumento/redução de outras contas a receber (4.497.894) 2.908.348 (114.013.941) 

Aumento/redução de fornecedores (112.865.780) (48.754.693) 375.106.976 

Aumento/redução de outra contas a pagar (24.537.315) (6.524.198) 18.334.532 

Caixa líquida gerada pela actividade operacional 35.263.438 19.999.537 46.781.521 

Fluxos de caixa das actividades de investimento    

Pagamentos respeitantes a:    

Aquisição de activos tangíveis e intangíveis (37.404.109) (49.220.641) (250.543.956) 

Recebimentos respeitantes a:    

Alienação de outros investimentos 75.050 2.893.974 0 

Alienação de outros tangíveis 39.736.917 27.691.307 11.355.971 

Juros e rendimentos similares 414.098 868.066 516.546 

Caixa líquida usada nas actividades de investimento 2.821.956 (17.767.294) (238.671.439) 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento    

Recebimentos respeitantes a:    

Realização de aumentos de capital social e de 

outras contribuições dos accionistas 
0 127.011.336 0 

Empréstimos e outros financiamentos 

obtidos 
24.000.000 20.000.000 449.573.902 

Pagamentos respeitantes a:    

Reembolso dos empréstimos obtidos (20.639.362) (64.421.504) (145.596.117) 

Dividendos 0 0 (74.800.170) 
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Juros e gastos similares (38.973.744) (31.058.611) (19.410.424) 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento (35.613.106) 51.531.221 209.767.191 

Variação de caixa e equivalentes de caixa 2.472.288 53.763.464 17.877.273 

Caixa e equivalentes da caixa no início do período 31.094.055 33.566.343 87.329.807 

Caixa e equivalentes da caixa no fim do período 33.566.343 87.329.807 105.207.080 

 

8.4. Factores de Risco relacionados com a Oferta e com os 
Valores Mobiliários objecto de oferta, e com a actividade 
de Entidade Oferente 

Todo o investimento em acções, incluindo em Acções da Entidade Oferente, envolve riscos pelo que 

deverá ser tida em consideração toda a informação aqui contida no Anúncio de Lançamento antes de 

ser tomada qualquer decisão de investimento. Qualquer dos riscos que aqui se destacam poderá ter 

um efeito significativamente negativo na actividade, resultados operacionais, situação financeira, 

perspectivas futuras da Entidade Oferente ou na capacidade para atingir os seus objectivos. 

Adicionalmente, qualquer dos riscos que aqui se destacam poderá afectar de forma negativa o preço 

de mercado das Acções representativas do capital social da Entidade Oferente e, em resultado, os 

investidores poderão perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

Os potenciais investidores deverão estar cientes de que os riscos aqui descritos não são os únicos a que 

a Entidade Oferente está sujeita. A Entidade Oferente apenas descreve aqueles riscos e incertezas 

relativos à actividade, resultados operacionais, situação financeira ou perspectivas futuras que considera 

serem significativos e de que actualmente tem conhecimento. Poderão existir riscos e incertezas 

adicionais que a Entidade Oferente actualmente considere como não significativos ou de que não tenha 

conhecimento, que poderão vir a tornar-se relevantes no futuro, podendo qualquer desses riscos ter 

um efeito significativamente negativo sobre a actividade, resultados operacionais, situação financeira e 

perspectivas futuras ou capacidade para atingir os seus objectivos, assim como a evolução futura da 

cotação das Acções que representam o capital social da Entidade Oferente. 

Muitos dos factores de risco assinalados não são controláveis pela Entidade Oferente. Os factores 

genéricos de mercado e do sector podem afectar fundamental e desfavoravelmente o preço de 

mercado das Acções da Entidade Oferente, independentemente do seu desempenho. 

A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação relativamente 

à probabilidade da sua ocorrência. Face ao exposto, deverão ser consideradas as informações relativas 

aos factores de risco específicos, nomeadamente as que se reportam a seguir. 
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8.5. Factores de risco relacionados com a Oferta e com os 
Valores Mobiliários objecto da Oferta 

Riscos associados à volatilidade no preço das Acções da Entidade Oferente 

O preço de transacção das Acções da Entidade Oferente pode ser volátil e estar sujeito a flutuações, em 

virtude da ocorrência de eventos tais como: (i) alterações na avaliação do mercado de outras entidades 

que se encontram inseridas no mesmo sector de actividade que a Entidade Oferente, alterando os 

múltiplos de avaliação; (ii) condições ou tendências verificadas nesse mesmo sector de actividade; (iii) 

variações efectivas ou previstas nos resultados de exploração semestrais ou anuais; (iv) alterações nas 

estimativas financeiras dos analistas de valores mobiliários; e (v) anúncios efectuados pela Entidade 

Oferente de lançamento de novos projectos, aquisições envolvendo montantes significativos, parcerias 

estratégicas ou joint-ventures. 

A ocorrência de muitos destes eventos não depende da vontade da Entidade Oferente, a qual poderá 

não os controlar. Os factores genéricos de mercado e da indústria podem afectar fundamental e 

desfavoravelmente o preço de mercado das Acções representativas do capital social da Entidade 

Oferente, independentemente do seu desempenho. A Entidade Oferente não pode assegurar aos 

investidores que a cotação das Acções não irá descer abaixo do Preço de Venda. Caso tal se verifique 

após a subscrição da Oferta, os investidores sofrerão uma perda imediata ainda que não realizada. Por 

outro lado, a Entidade Oferente não pode assegurar aos investidores que, na sequência da subscrição 

das Acções, estes consigam vender as suas Acções a um preço igual ou superior ao Preço de Venda. 

Até que as Acções sejam inscritas nas respectivas Contas de Registo de Titularidade após o termo da 

Oferta, os investidores não poderão vender as Acções que subscreverem na Oferta. 

A admissão à negociação no mercado bolsista gerido pela BVM das Acções da Entidade Oferente 

depende do registo das Acções na Central de Valores Mobiliários, na sequência da liquidação da Oferta, 

e ao cumprimento de um conjunto de requisitos do processo documental associado ao pedido de 

admissão à cotação, incluindo o Prospecto de Admissão à Cotação. A Entidade Oferente não pode 

assegurar aos investidores que o registo das Acções na Central de Valores Mobiliários e a admissão à 

negociação das Acções tenha lugar nas datas previstas. 

8.5.1. Factores de risco relacionados com a Entidade Oferente 

O desenvolvimento da actividade da Entidade Oferente consubstancia-se, hoje, na importação e 

distribuição de bens alimentares e não alimentares de grande consumo (FMCG), e encontra-se 

essencialmente exposta a riscos de conjuntura económica, operacionais, comerciais e cambiais, que 

passamos a detalhar. 

 

a) Riscos associados à conjuntura económica 

A situação financeira e os resultados da Entidade Oferente encontram-se dependentes da evolução 

futura da economia moçambicana, sendo afectado nomeadamente pela respectiva conjuntura 

económica. Na medida em que a actividade da Entidade Oferente é essencialmente desenvolvida em 
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Moçambique, esta está exposta à evolução da economia. Como tal, a evolução da actividade económica 

em Moçambique, que, por sua vez, é afectada pelos acontecimentos políticos e económicos a nível 

doméstico e internacional, continua a ser determinante para o desempenho da Entidade Oferente e 

para a respectiva capacidade em cumprir com as suas metas e objectivos. Com efeito, um 

enfraquecimento da economia pode ter um efeito material na situação financeira da Entidade Oferente, 

na qualidade do cash flow gerado e nos resultados das suas operações. 

 

b) Risco cambial 

A Tropigalia está exposta ao risco de evolução de taxa de câmbio nas transacções relativas a compras 

de mercadorias de fornecedores em Euros, Rands e Dólares Americanos. Os contratos celebrados com 

fornecedores estrangeiros, como por exemplo da África do Sul e Portugal, são pagos em moeda 

estrangeira.  

Neste contexto, variações na taxa de câmbio poderão ter impactos significativos nos valores pagos aos 

fornecedores da Entidade Oferente, e, consequentemente, nos seus resultados financeiros.  
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9. Composição dos Órgãos Sociais 

9.1. Indicação das pessoas, singulares ou colectivas que 
constituem os Órgãos Sociais 

O Conselho de Administração da Tropigalia é composto por: 

 

Órgão social Cargo Membro 

Mesa da Assembleia Geral 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dinis Martins 

Secretária da Mesa de Assembleia Geral Bianca Ó da Silva 

Conselho de Administração 

Presidente Adolfo Correia 

Administrador Céu Reis 

Administrador Júlio Cardoso 

Administrador Ivan Pereira 

Administrador Thierry Hugnin 

Administrador Miguel Correia 

Administrador Sofia Rocha 

Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal José Alexandre Ascensão 

Membro efectivo do Conselho Fiscal Mutchine Nhanzimo 

Membro efectivo do Conselho Fiscal (Vago) 

Membro suplente do Conselho Fiscal Luís Carvalho 

 

9.2. Indicação dos eventuais representantes do Estado nos 
Órgãos Sociais 

Até à data da elaboração do presente Anúncio não existiam representantes do Estado nos órgãos sociais 

da Tropigalia.  


