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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A COMPRA DE UMA CASA NO MARCO DO PROJETO 

“CASA MINHA NOSSO BAIRRO”  

 

COMPRADORES – INVESTIDORES  

(Fase IV – 2020) 

O Assinante: 

Apelido__________________ Nome_____________________________ 

Idade__________________  Sexo _____________________________ 

Data de nascimento_________________________________      

Estado Civil: Solteiro________ Casado_________ 

Documento de Identificação: BI/Passaporte nº___________________________________ 

Endereço eletrónico________________________________________________________ 

Número de telefone________________________________________________________  

 

Após o conhecimento das três tipologias de casas o Assinante manifesta o seu interesse na compra de 

uma casa do tipo: 

 

…. Modelo A. Unifamiliar Geminada  (a partir de 62.000 USD) 

…. Modelo B. Unifamiliar Superior  (a partir de 90.000 USD) 

…. Modelo C. Apartamento  Duplex evolutivo  (a partir de 70.000 USD) 

 

Se não for possível propor uma solução dentro das suas preferências, deseja reafirmar a manifestação 

de interesse para fases posteriores? Sim________ Não________ 

 

Outras considerações: 

- Número de quartos desejados:    2 / 3 / 4 / Flexível 

- Parqueamento:    Sim / não / flexível 

- Jardim:     Sim / não / flexível 

- Terraço:     Sim / não /flexível 

 

Outros comentários: 
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DECLARA 

 

Que compreende o projeto “Casa Minha Nosso Bairro” desenvolvido por meio da empresa 

Casa Minha Lda. 

 

TAMBÉM DECLARA 

 

Possuir meios ou capacidade financeira para fazer frente ao pagamento de um mínimo de 2/3 

do investimento, em três suprimentos, segundo um calendário estimativo de entre 6 a 8 meses 

a partir do início da construção.  

 

ACEITA 

 

Que em função das disponibilidades do projeto será proposto uma moradia conforme a um 

dos modelos da nota anexada.  

 

O modelo final será estabelecido pela Casa Minha Lda. em função de uma combinação de 

critérios técnicos e de oportunidade de investidores.  

 

Qualquer adaptação ou modificação da proposta de Casa Minha Lda. pode implicar uma 

contribuição financeira do participante.  

 

O presente documento tem a natureza de declaração de intenções e não estabelece direitos 

nem obrigações das partes.  
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A formulação contractual dos direitos e obrigações das partes serão estabelecidos pela Casa 

Minha Lda. nas etapas subsequentes do processo. 

 

Assinatura_________________________________ 

 

Maputo, ______de_______de 20____ 

Próximas etapas: 

 

 Etapa Data estimada 

1 A Casa Minha ira atualizar a base de talhões 

disponíveis. 

Novembro 2019 

2 Enquanto um talhão – construção responda os 

desejos manifestados no formulário a Casa Minha ira 

contactar o interessado. 

Dezembro 2019 

3 Se o interessado deseja avançar com o projeto ira 

assinar um compromisso de compra e depositar 3.000 

USD (ou montante equivalente en MZN) nas contas de 

Casa Minha. Este montante e reembolsável em caso 

de Casa Minha não cumprir a etapa a seguir. A Casa 

Minha ira a preparar o projeto, obter a sua aprovação 

e preparar o contrato de compra venda de bem 

futuro. 

Janeiro 2020 

4 No início dos trabalhos o comprador deposita um 

valor equivalente ao 35 % do montante estipulado no 

contrato. 

Marco 2020 

5 Inicio dos trabalhos Abril 2020 

6 Pagamento prestação em função do avançamento dos 

trabalhos. 

 

7 Entrega das chaves  Outubro 2020 
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8 Registro final da propriedade e pagamento do resto 

do montante acordado. 

Dezembro 2020 

 


