ACIS Registration Form / Ficha de Registo
Please note that the completion and submission of this form to ACIS serves to indicate
your agreement to enter into a contractual relationship with the association for provision
of services by the association to your company, as a result of which you will be liable for
the payment of fees as indicated below.
Por favor, note que o preenchimento e envio deste formulário para ACIS serve para
indicar o seu acordo para entrar numa relação contratual com a associação para prestação
de serviços pela associação a sua empresa, como resultado de que você será responsável
pelo pagamento das quotas abaixo indicado.

About the Company / Sobre a Empresa
Company Name / Nome da
Empresa
Trading Name / Nome
Operacional
Company Logo (please either
put here or send separately as
JPEG image)
Logotipo (por favor, colocar
aqui ou enviar separadamente,
como imagem JPEG)
Address / Endereço

Tel.:

Fax:
Email (which will appear on
public profile and web site):
E-mail (que aparecerá no
perfil público e no site):
Web site
Products/Services – brief
description,. (please include
text of up to 100 words – this
will be used to create your
profile on the website) Text
should be in BOTH English
and Portuguese

Portugues

English

Produtos e Serviços descrição sucinta. (por favor
inclua texto de até 100
palavras - o que irá ser usado
para criar o seu perfil no site)
O texto deve ser em Inglês e
Português
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Company Representative in Association / Representante da Empresa na Associação
Name / Nome
Title (e.g. Director,
CEO etc)
Cargo (p.ex
Director, PCA etc)
Direct Tel. / Telef
directo
Direct Fax / Fax
directo
Mobile / Móvel
Email
Mailing List – other people on ACIS Mailing list / Lista de distribuição – outras pessoas a
incluir
Name / Nome

Title / Cargo

Email

Telef

Billing / Facturação
NUIT Nº
Contact Person: /
Pessoa de contacto
Tel.:
Email:
Frequency (The
only options
available are sixmonthly or
annually)
Frequencia de
facturação (opções
sao 6 em 6 meses
ou anual)
Provincial representative offices of your company (if your company has offices in more than
one province please list here for inclusion in our national business directory) /
Escritórios de representação provincial da sua empresa (se sua empresa tem escritórios em mais
de uma província por favor lista aqui para inclusão no nosso directório nacional de empresas)
Address / Endereço

Tel / Fax

Email

Maputo
Gaza
Inhambane
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Sofala
Manica
Tete
Zambezia
Nampula
Cabo Delgado
Niassa

Please indicate the category / categories which best describe your company: Por favor, indique
a categoria / categorias que melhor descrevem a sua empresa
Agriculture & fisheries /
Agricultura e pesca

Construction /
Construção

Manufacturing / Indústria

Services and consulting /
Serviços e consultoria
Forestry / Florestas

Auto, Plant & Equipment /
Auto, maquinaria pesada e
equipamento
Mining & Energy / Minas e
energia
Banking & Insurance / Bancos e
seguro
Retail / Retalho

Tourism &
Accommodation /
Turismo e alojamento
IT & Telecoms / TI e
telecomunicações
Transport & logistics /
Transporte e logistica

Fees:
Our fees are:
 2,000Mt to join
 1,200MT per month (Small company: turnover up to 14,700,000MT) and
2,200MT per month (Medium/Large company: turnover above
14,700,000MT)
 Fees are invoices in six month or annual blocks.
 All fees are subject to an official invoice and receipt issued electronically by
us, based on the details you provide above
Honorários:
As nossas quotas são:
• 2,000MT - Joia
• 1,200MT por Mês – quotas (Pequena empresa: faturação até 14,700,000MT) e
2,200MT por Mês – quotas (Empresa Média/Grande: faturação acima de
14,700,000MT).
• Quotas são facturadas em blocos de seis meses ou anuais.
• Todas as quotas estão sujeitas a uma factura e recibo oficial emitido
eletrónicamente por nós, com base nas informações que forneceu acima.
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