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Ficha Técnica - Linha de Crédito BCI Eco Ambiental 
Especificações Linha de Crédito BCI Eco Ambiental 

Descrição da Oferta 

e Finalidade da 

Linha 

Linha de Crédito com condições atractivas para Clientes Particulares, Micro, 

Pequenas e Médias Empresas, Empresários em Nome Individual, e Grandes 

Empresas para o financiamento de projectos de produção de energia com fontes 

renováveis, e ainda para a aquisição de equipamentos com eficiência energética 

(EE) ou envolvam a utilização de energias renováveis (ER). 

Os projectos financiados devem ser de energias renováveis, ou representar um 

investimento em eficiência energética com uma poupança de energia ou redução 

de emissões CO2 de pelo menos 15%. 

Produtos de 

Financiamento 

disponíveis 

 Crédito ao Consumo (para Clientes Particulares);  

 Empréstimo a Médio e Longo Prazo;  

 Leasing Mobiliário; 

 Conta Corrente Caucionada (desde que as receitas da Empresa sejam em 75% 
ligadas a actividades de ER/EE); 

As Condições específicas dos Produtos podem ser consultadas em Intranet> Apoio 

à Venda> Produtos e Serviços> Financiamento a Particulares / Empresas. 

Montante da Linha 

de Crédito 

3 Milhões de Euros, a desembolsar em Meticais. 

Segmento-alvo Actuais e Potenciais Clientes Particulares, Micro, Pequenas, Médias Empresas, 

Empresários em Nome Individual e Grandes Empresas.  

Disponibilidade Comercialização: 17 de Julho de 2018 a 20 de Dezembro de 2024.  

Até atingir o montante disponível para financiamento. 

Pré-condições de 

Abertura 

(de acordo com as 

Normas em vigor no 

Banco) 

1) Ser titular de uma Conta à Ordem no BCI em Meticais; 

2) Auferir rendimentos suficientes para responder às responsabilidades do 

financiamento; 

3) Os Clientes sem conta bancária no BCI deverão abrir uma Conta à Ordem e 

apresentar extractos das suas principais contas nos outros Bancos, dos últimos 6 

meses para Clientes Particulares, ou dos últimos 12 meses para Clientes Empresas, 

de modo a facultar ao BCI informação histórica que permita avaliar a sua 

capacidade financeira; 

4) Não ter crédito em situação irregular na Central de Registo de Crédito do Banco 

de Moçambique e/ou mais de uma devolução de Cheques por insuficiência de 

fundos nos últimos 3 meses; 

5) Apresentar informação para avaliação de elegibilidade de eficiência energética 

(e-Save). 

Moeda MZN 

Prazo De 12 a 60 meses, variável de acordo com o produto subscrito. Ver a Lista de 

Produtos disponíveis.  

Renovações  Possível efectuar renovações de Conta Corrente Caucionada. 

Máximo de uma renovação por Operação. 

Montante de 

Financiamento 

Clientes Particulares: De MZN 5.000 até MZN 5 Milhões; 

Clientes Empresas: Até MZN 20 Milhões.  

As operações de montante acima de MZN 6 Milhões necessitam de uma justificação 

da DNC-Desk de Energia através de um relatório a ser enviado ao BM. 

Taxa de 

Juros 

Tipo Fixa 

Taxa 15,00% 
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Comissões e 

Despesas 

Conforme Preçário em vigor. 

Garantias Conforme as características de cada produto. 

Amortização 

Antecipada 

De acordo com as Normas em vigor no Banco 

Regime Fiscal O financiamento atribuído assim como juros, as comissões e as penalizações 

cobradas, são sujeito a Imposto de Selo que acrescenta ao custo financeiro do 

empréstimo. 

Seguros Conforme Normativo em vigor 

Argumentos de 

venda 

 Taxa de juro extremamente competitiva; 

 Rapidez na decisão do Crédito; 

 Flexibilidade em termos de contratação; 

 Investimento amigo do ambiente. 

 


