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MEMBRO CORRESPONDENTE 
 
A categoria de Membro Correspondente 
está aberta a qualquer organização ou 
indivíduo, estejam ou não registadas ou a 
viver em Moçambique. Até agora a 
afiliação tem estado apenas aberta a 
empresas incorporadas e registadas em 
Moçambique.  
 
A afiliação como Membro Correspondente 
está aberta, por exemplo, a: 

 Empresas fora de Moçambique 
 Indivíduos em Moçambique  
 Embaixadas e ONGs 

 
Os Membros Correspondentes irão 
beneficiar: 

 De serviços de notícias e 
informações em Inglês com 
destaque para os negócios em 
Moçambique  

 Da oportunidade de estabelecerem 
ligações e de conhecerem o 
ambiente de negócios em 
Moçambique  

 Da oportunidade de apresentarem 
questões e preocupações 
relacionadas com os negócios e o 
investimento em Moçambique  

 De até cinco endereços de correio 
electrónico na lista de endereços dos 
Membros Correspondentes da ACIS  

 
Serão cobrados os seguintes valores aos 
Membros Correspondentes: 2,000Mt por 
mês facturados e pagáveis em blocos de seis 
ou 12 meses. O pagamento é exigido em 
adiantado e a ACIS emitirá uma factura 
electrónica legal Moçambicana e um recibo 
para todos os pagamentos. O registo será 
activado na data em que o Membro 
Correspondente fornecer à ACIS o 
comprovativo do pagamento.  
 
Registo: Para beneficiar desta 
oportunidade de estabelecer ligações com as 

CORRESPONDENT MEMBERSHIP 
 
The category of Correspondent Member is 
open to any organization or individual, 
whether or not they are registered or reside 
in Mozambique. Until now membership has 
only been open to companies incorporated 
and registered in Mozambique.  
 
 
Correspondent Membership is for example 
open to: 

 Companies outside Mozambique 
 Individuals within Mozambique 
 Embassies and NGOs 

 
Correspondent Members will benefit from: 

 News and information services in 
English with a focus on business in 
Mozambique 

 The opportunity to link with and 
find out about business in 
Mozambique 

 The opportunity to raise issues and 
concerns related to business and 
investment in Mozambique 

 Up to five email addresses on ACIS 
Correspondent Members mailing 
list 

 
 
 
 
 
Correspondent Members will be charged as 
follows: 2,000Mt per month billed and 
payable in blocks of six or 12 months. 
Payment is required in advance and ACIS 
will issue a legal Mozambican electronic 
invoice and receipt for all payments. 
Registration will be activated on the date 
on which the Correspondent Member 
provides ACIS with proof of payment. 
 
 
Registration: To benefit from this 
opportunity to link with Mozambican 
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empresas Moçambicanas envie 
simplesmente um correio electrónico para 
acis@acismoz.com incluindo:  
 

 Nome (organização ou individual – 
o nome em que será emitida a 
factura) 

 Endereço físico 
 Número Fiscal de Contribuinte  
 Até 5 endereços de correio 

electrónico para serem incluídos na 
lista de endereços  

 
Note que, devido à natureza do trabalho da 
ACIS, alguns direitos encontram-se 
reservados aos membros de pleno direito 
(ou seja, as empresas registadas e 
incorporadas em Moçambique). Estes 
direitos são:  
 

 Votação 
 Ser incluído como um membro na 

lista do sítio web e na base de dados 
da ACIS  

 Opções preferenciais pelo 
patrocínio de eventos e 
participação em eventos  

 Outros direitos conforme definidos 
pela Assembleia Geral ou pelo 
Comité de Gestão conforme as 
circunstâncias  

 
Para saber mais sobre a ACIS e os nossos 
membros visite www.acismoz.com  
 
Caso tenha algumas dúvidas ou questões a 
colocar não hesite em contactar-nos. 
Aguardamos o seu contacto com o maior 
interesse.  

 

business simply email acis@acismoz.com 
with: 
 
 

 Name (organization or individual – 
the name in which the invoice will 
be issued) 

 Physical address 
 Tax registration number 
 Up to 5 email addresses for 

inclusion on the mailing list 
 
 
Please note that due to the nature of ACIS’ 
work certain rights are reserved to full 
members (i.e. companies registered and 
incorporated in Mozambique). These rights 
are: 
 
 

 Voting 
 Listing as a member on ACIS web 

site and data base 
 Preferential options for sponsorship 

of events and participation in 
events 

 Other rights as defined by the 
General Assembly or Management 
Committee as circumstances arise 

 
 
 
To learn more about ACIS and our 
members please visit www.acismoz.com  
 
If you have any questions or doubts please 
don’t hesitate to get in touch. We look 
forward to hearing from you 

 

 
 

 
 
 
 


