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Missão 
EMprEsarial

28 agosto | 3 setembro 2014

MoçaMbique  

MoçaMbique: porta de entrada 
na África austral

Moçambique é hoje um mercado em expansão com mais 
de 24 milhões de consumidores,  que tem vindo a registar 
encorajadores indicadores de crescimento, Está integrado 
na SADC, um espaço económico de 170 milhões de potenciais 
consumidores, devendo ser Moçambique encarado enquanto 
plataforma de acesso. 

Recentemente, o país tem sofrido reformas que visam facilitar 
o ambiente de negócios e reduzir a burocracia, tendo o 
resultado dessas políticas transformado o país num dos 
principais recetores de investimento direto estrangeiro. 
Um plano ambicioso de projetos governamentais em curso 

para a construção de infraestruturas permite uma nova 
dinâmica de desenvolvimento ao país, sendo previsível 
uma forte procura de bens e serviços para os mesmos.

Maputo, a sua capital, é o seu porto de mercadorias por 
excelência e principal centro de comércio. 

Atualmente, são mais de 2 mil as empresas portuguesas 
que já exportam para Moçambique, faturando mais de 280 
milhões de euros anuais. Apesar das fortes afinidades 
históricas, da partilha de uma língua comum e de um 
reconhecimento da oferta nacional, Portugal apenas  
representa 5% das importações moçambicanas

Com este quadro favorável, Moçambique representa um 
dos países estratégicos para o relacionamento internacional 

das empresas portuguesas, quer para exportar, investir ou 
criar parcerias de sucesso. 

No âmbito do projeto “Export Contact”, a Associação Industrial 
Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) irá 
realizar uma “Missão Empresarial a Moçambique” focada 
em Maputo e com ações na FACIM - Feira Internacional 
de Maputo, entre os dias 28 de Agosto e 3 de Setembro.  
Nesta Missão as empresas portuguesas terão a possibili-
dade de contactar diretamente com empresas e entidades  
decisoras moçambicanas, através de reuniões previamente 
agendadas de acordo com o seu perfil, e efetuar in loco uma 
adequada prospeção do mercado, tomando contacto com 
as oportunidades e as potencialidades para novos negócios.

A SUA EMPRESA NÃO DEVERÁ PERDER ESTA OPORTUNIDADE!
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CONDIçõES DE 
PARTICIPAçÃO

 Mercado partida chegada

 Moçambique 28-08-2014  03-09-2014

1 | descrição 

A Missão eMpresarial a MoçaMbique é uma ação financiada pelo FEDER, no âm-
bito do QREN, ao abrigo do Programa Operacional Fatores de Competitividade (Com-
pete), integrada no projeto conjunto “Export Contact” (37.929), sendo que às empresas 
participantes será atribuído um incentivo sobre os custos associados.

A viabilidade operacional desta ação e valores que a seguir se apresentam pressupõem 
a participação mínima de 12 empresas. 

Neste sentido, à AIP-CCI reserva-se o direito de cancelar esta ação ou apresentar nova 
proposta caso as condições não se verifiquem.

2 | data:

inclui:

 a. Passagens aéreas;

 b. Estadia em hotel, em quarto individual, com regime de alojamento e pequeno-almoço;
 c. Transporte para deslocações internas em grupo entre as 9h00 e as 18h00;
 
 d. Reuniões bilaterais com empresas locais previamente agendadas;

 e. Reunião de grupo com Embaixada portuguesa, AICEP e Câmaras de Comércio e
  Indústria;

 f. Acompanhamento permanente por técnico da AIP e consultor;

 g. Taxas e serviços;

 h. Seguro de assistência em viagem;

 i. Workshop de preparação a realizar previamente a cada Missão.
 

exclui:

 a. Almoços e jantares;

 b. Despesas de caráter pessoal;

 c. Deslocações para reuniões individuais.

4 | pagaMento: 

 a. Taxa de inscrição:  2.000,00 € + IVA (a deduzir ao custo global da Missão) com a  
  formalização da inscrição.  Em caso de cancelamento da participação por parte da 
  empresa após data limite para pagamento, não haverá lugar a reembolso da taxa 
  de inscrição.
 
 b. Liquidação integral do montante restante até 30 dias antes da Missão. Em caso de  
  cancelamento da participação por parte da empresa, após data limite para  

3 | custos:

 MoçaMbique custo total               comparticipações
   empresa incentivo

Inscrições até 1 de Agosto 5.450,00 € 2.997,50 € 2.452,50 €

Inscrições até 10 de Agosto 6.540,00 € 4.087,50 € 2.452,50 €

 Viagem: lisboa | Maputo | lisboa   +   alojamento: 6 noites
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  pagamento, não haverá lugar a reembolso deste montante. 

 c. Após reembolso pelo QREN, devolução à empresa de 45% dos custos totais.
 
 d. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado por transferência bancária para:
  • Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) 

  • NIB: 0079 0000 53533112101 20

  O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado para o e-mail  
  internacionalizacao@aip.pt. 

5 | para beneficiar dos incentivos qren, as eMpresas terão de preencher
 os seguintes requisitos: 

 
 a. Encontrarem-se legalmente constituídas; 
 
 b. Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da atividade;

 c. Possuírem a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social e às 
  entidades pagadoras dos incentivos; 
 
 d. Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 
 
 e. Cumprirem os critérios de PME - para efeitos de comprovação do estatuto de PME 
  as empresas deverão registar-se no site do IAPMEI para obtenção da Certificação 
  Eletrónica prevista no Decreto-Lei nº 3372/2007, de 6 de novembro, alterado 
  pelo Decreto-Lei nº 143/2009, de 16 de junho.

6 | as eMpresas participantes deverão proceder à entrega dos seguintes 
 docuMentos: 

 a. Acordo de Adesão ao Projeto Conjunto SI Qualificação nº 37.929; 
 
 b. Cópias das certidões comprovativas da ausência de dívidas à Segurança Social,  
  Fazenda Pública e IAPMEI; 

 c. Certificação Eletrónica de PME, no site do IAPMEI (www.iapmei.pt), de acordo com o 
  definido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 372/2007, de 6 de novembro. 

7 | outras condições de elegibilidade das eMpresas para efeitos de  
 cofinanciaMento qren: 

 
 a. São elegíveis pequenas e médias empresas nas seguintes atividades, de acordo 
  com a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE), revista pelo  
  Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro: 
   
  i. Indústria - atividades incluídas nas divisões 05 a 33 da CAE; 

  ii. Energia - atividades incluídas na divisão 35 da CAE (só atividades de produção); 
  
  iii. Comércio - atividades incluídas nas divisões 45 a 47 da CAE, apenas para PME; 
   
  iv. Turismo - actividades incluídas na divisão 55, nos grupos 561, 563, 771 e 791 e  
  as atividades declaradas de interesse para o turismo nos termos da legislação  
  aplicável e que se insiram nas subclasses 77210, 90040, 91041, 91042, 93110,  
  93192, 93210, 93292, 93293, 93294 e 96040 da CAE;

  v. Transportes e Logística - atividades incluídas nos grupos 493 e 494 e divisão 52 da CAE;

  vi. Serviços - atividades incluídas nas divisões 37 a 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 a 74, 77, 
  com exclusão do grupo 771 e da subclasse 77210, 78, 80 a 82, 90, com exclusão da  
  subclasse 90040, 91, com exclusão das subclasses 91041, 91042, e 95, nos grupos 
  016, 022, 024 e 799 e na subclasse 64202;

  vii. São ainda susceptíveis de apoio: atividades incluídas no grupo 412 e nas 
  divisões 42 e 43. 

 
 b. Não são enquadráveis as empresas cujas atividades (CAE Rev.3) incidam sobre: 

  i. 64202 - Atividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras; 
   
  ii. 74200 - Atividades fotográficas; 
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 1º dia             2º dia 3º dia               4º dia          5º dia 6º dia

Manhã viagem 
 Lisboa/Maputo

tarde

noite

encontros b2b em sala 
no hotel em Maputo 

encontros com empresas 
Moçambicanas na FACIM 

encontros com empresas 
Moçambicanas na FACIM 

reuniões AICEP 
+ Embaixada

 visitas a infraestruturas 
de apoio logístico e zonas 
comerciais e industriais 
organizado pela AIMO 

viagem Maputo/Lisboa 

encontros b2b 
no hotel em Maputo

encontros b2b 
no hotel em Maputo

 visitas 
individuais a empresas

PROgRAMA PROVISóRIO | MoçaMbique

  iii. 74300 - Atividades de tradução e interpretação; 

  iv. Divisão 77 - Atividades de aluguer; 

  v. Divisão 78 - Atividades de emprego; 

  vi. Divisão 80 - Atividades de investigação e segurança; 

  vii. Divisão 81 - Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção 
  de jardins; 

  viii. Divisão 91 - Atividades das bibliotecas, arquivos,  museus e outras atividades 
  culturais; 

  ix. Nas atividades de comércio (Divisões 45 a 47 CAE Rev.3), são apen as enquadráveis 
  as empresas participantes nos projectos conjuntos, cujas vendas no mercado externo 
  valorizem a oferta nacional, traduzida no efeito de arrastamento que essa atividade 
  comercial possa ter ao nível da produção noutras empresas localizadas em território  
  nacional. 

 c.  Não são elegíveis empresas sediadas nas regiões de Lisboa e do Algarve, nem nas 
  regiões autónomas dos Açores e da Madeira. 

 d. As empresas não PME poderão ser admitidas desde que se comprove que da sua 
  presença resulte uma maior eficácia geral do projeto e que não ultrapasse 20% do 
  número total de empresas participantes. 
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O presente acordo de adesão visa regular a participação na Missão Empresarial a 

                     e           moç     ambique de 12 a 18 de Janeiro de 2014, em que a AIP, ao abrigo do 

Regulamento anexo à Portaria nº1463/2007 de 15 de novembro, alterado e republicado 

pelas Portarias nºs 353-A/2009, de 3 de abril, 1101/2010, de 25 de outubro e 47-A/2012 

de 24 de fevereiro, e alterado pelas Portarias nºs 233-A/2012, de 06 de agosto e 369/2012, 

de 6 de novembro, no âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização 

de PME – Projetos Conjuntos do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional, pro-

moverá a participação de empresas portuguesas nesta missão empresarial. 

A empresa                                                                                                                      ,  NIPC nº                   

com sede em                                                                                                                                                , 

Código Postal                        -

declara, sob compromisso de honra reunir as condições de elegibilidade exigidas para 

participar na referida missão empresarial, nomeadamente: 

 a. Encontrar-se legalmente constituída; 

 b. Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade; 

 c. Possuir a situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e

  às entidades pagadoras dos incentivos; 

 d. Possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos necessários ao desenvolvimento 

  da ação; 

 e. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

 f. Cumprir quando aplicável os critérios de PME – para efeitos de comprovação  

  do estatuto de PME as empresas devem obter ou atualizar a Certificação 

  Eletrónica prevista no Decreto-Lei nº 372/2007, de 6 de novembro, alterado 

  pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho, através do site do IAPMEI  

  (www.iapmei.pt); 

 g. Ter a situação regularizada com a AIP. 

Data:                 /               / 

 

O Responsável (assinatura e carimbo)  

(Na qualidade de                                                                                            )

ACORDO DE ADESÃO

Digitalizar e enviar para: internacionalizacao@aip.pt


