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Formulário 2 
FORMULÁRIO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES - CLUBES 

Declaração Jurídica De Propriedade E Controle De Clubes  
Época 2020  

 

Candidato à Licença (Clube): ______________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

O email: ______________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________________ 

Presidente: ____________________________________________________________________ 

Secretário Geral/Director Executivo ________________________________________________ 

Diretor Jurídico: ________________________________________________________________ 

 

Confirmamos que nenhuma pessoa física ou moral envolvida na gestão, administração e / ou 

desempenho desportivo do Clube, directa ou indirectamente: 

 

1. Detém valores mobiliários ou acções de qualquer outro Clube que participe na mesma 

Competição, ou 

2. Detém a maioria dos accionistas dos direitos de voto de qualquer outro clube à mesma 

Competição; ou 

3. Tem o direito de nomear ou retirar a maioria dos membros do Conselho de Administração, os 

órgãos de administração ou fiscalização de qualquer outro clube que participe na Competição; 

ou 

4. É um accionista e sozinho controla os direitos de voto de maioria dos accionistas de qualquer 

outro Clube participante na mesma Competição, nos termos de um acordo celebrado com 

outros accionistas do Clube em questão; 

5. É membro de qualquer outro clube que participe na mesma competição; 

6. Está envolvido, seja qual for, na gestão, administração e / ou desempenho desportivo de 

qualquer outro clube que participe na mesma competição; 

7. Tem algum poder na gestão, administração e / ou desempenho desportivo de qualquer outro 

clube que participe na mesma competição. 
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 Confirmamos que esta declaração foi validada por uma Entidade Autorizada, o mais tardar três 

meses antes do prazo correspondente para a sua apresentação à Federação Moçambicana de 

Futebol. 

 

 Presidente      Secretário Geral/Director Executivo 
 
 
 

_____________________      ______________________ 
 
 

Data: _____/_____/_____     Data: _____/_____/_____ 
 


