
Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos (SMNF) 

   

1 

    

Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos (SMNF) 
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I. Introdução: Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos  

Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos (SMNF) 

A Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos, também conhecida por ‘SMNF’, é uma 

plataforma que visa melhorar a disponibilidade, acessibilidade e consumo de alimentos 

nutritivos. O SMNF vai apoiar e catalisar negócios que aumentam a disponibilidade, 

acessibilidade, conveniência e qualidade de alimentos nutritivos que chegam nos mercados 

locais.  

O SMNF irá alcançar estes objectivos através da melhoria do acesso ao conhecimento, 

assistência técnica e financiamento, mediante as seguintes estratégias: 

a) Acelerador de Negócios para avaliar, dar apoio financeiro e serviços técnicos a 

empresas que demonstrem grande potencial de impacto nutricional positivo e solidez 

comercial. As empresas que pretendam receber apoio do SMNF devem responder à 

chamada de propostas. Este documento explica o processo de candidatura. 

b) Geração da Demanda para sensibilizar o consumidor sobre a nutrição e a necessidade 

de produtos nutritivos, como ovos. 

A Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos é gerida pela GAIN (Global Alliance for 

Improved Nutrition) com fundos do DFID (Department for International Development-UK). 
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II. SMNF Fundo Acelerador de Negócios: Chamada de Propostas 

Introdução ao Acelerador de Negócio 

O Acelerador de Negócio apoia empresas que possuem o potencial de aumentar a produção e 

consumo de alimentos nutritivos no mercado local, para o consumidor de baixa renda. 

Foco do Acelerador de Negócio em Moçambique 

O Acelerador de Negócio do SMNF apoia empresas sensíveis à questão da nutrição, dando 

assistência e direcionando investimento a bens e serviços que possam aumentar o acesso a – e 

consumo de – alimentos nutritivos pelos consumidores de baixa renda. 

 

Informação sobre o Processo de Candidatura ao fundo 

Instrumentos Financeiros: Os conceitos de negócios submetidos por empresas locais serão 

avaliados numa base competitiva. Os selecionados para o Acelerador de Negócios serão 

elegíveis para receber um dos seguintes tipos de apoio ou assistência:  

a) Subvenção Simples (100% de assistência financeira): assistência financeira destinada 

às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Esta irá também incluir a assistência 

técnica para o desenvolvimento de planos de negócios. A quantia da subvenção para 

este tipo de assistência específica vai até 100,000 USD (cem mil Dólares Americanos) 

para cada empresa beneficiária; 

b) Subvenção Parcial (Co-investimento): uma percentagem é fornecida pelo fundo da 

plataforma SMNF e a outra percentagem é responsabilidade do dono do projecto. Neste 

tipo de assistência, os custos do investimento são compartilhados. O valor de subvenção 

para este tipo de assistência será acima de 100,001 USD (cem mil e um Dólares 

Americanos). 

Queira, por favor, notar o seguinte: 

• Qualquer investimento da GAIN (sob forma de subvenção) que exceda 250,000 

USD (duzentos e cinquenta mil Dólares Americanos) está sujeito a uma auditoria 

externa e independente. Se uma auditoria foi concluída nos últimos seis meses, a 

empresa deve estar disposta a compartilhar com a equipa do SMNF. Se não, terá 

que ser feita antes de passar para o processo seguinte do Comité Consultivo 

Técnico (TAC). 

• O investimento coparticipado pela GAIN não irá exceder 50% (cinquenta por 

cento) no caso de subvenção parcial/coinvestimento. 

Em ambos tipos de subvenção, a assistência financeira será complementada pela componente 

de assistência técnica. Isto irá envolver o suporte ao desenvolvimento de negócios destinados a 
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expandir e acelerar o desenvolvimento de actividades comerciais colmatando, desta forma, 

lacunas específicas no sistema de gestão da empresa.  

 

Para as empresas selecionadas, de salientar que, uma percentagem do total de subvenção será 

alocada á assistência técnica (esta % será determinada pela necessidade da empresa, valor do 

fundo do SMNF, ajustado adequadamente na assinatura do contrato). 

 

A assistência financeira será atribuída com base na capacidade da empresa em apresentar 

argumentos económicos (plano de negócio com projeções financeiras saudáveis) para o 

desenvolvimento de um conceito de negócio que irá melhorar a disponibilidade e acesso a 

alimentos seguros e nutritivos para os consumidores de baixa-renda em Moçambique. 
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III. Critérios de Elegibilidade e Avaliação  

Os candidatos devem cumprir com todos os seguintes critérios por forma a serem considerados 

a receber apoio, sob forma de subvenção, do fundo de Expansão de Mercados de Alimentos 

Nutritivos (SMNF).  

 Empresa com fins lucrativos; 

• A sua empresa pode firmar parceria com outras organizações, incluindo 

organizações não governamentais e organizações governamentais; porém o 

candidato líder e implementador do conceito de negócio deve ser uma empresa 

comercial;  

• Associações e cooperativas são também elegíveis a candidatar-se desde que 

estas operem como uma empresa comercial. 

 A empresa deve ser uma entidade legalmente registada em Moçambique (capaz de 

demonstrar o N.U.I.T., N.U.E.L., Alvará, último pagamento do INSS e declaração de 

imposto sobre o rendimento). 

 A empresa não deve ter casos pendentes com bancos ou outras instituições 

financeiras. 

 A empresa deve notificar a GAIN de qualquer apoio sob forma de subvenção em 

curso. 

 A empresa deve actualmente operar e legal em Moçambique. 

 A empresa deve ter escalabilidade e sustentabilidade financeira. Ou seja, que é um 

negócio economicamente e financeiramente viável (o modelo de negócio conta com as 

receitas de venda para cobrir todas as despesas da empresa). 

 A empresa deve estar disposta a partilhar dados financeiros e de gerência da sua 

empresa, desde o início até o fim do projecto. 

 A proposta deve estar relacionada com conceitos de negócio nas cadeias de valor de 

alimentos nutritivos (incluindo produção, processamento e distribuição de produtos 

prioritários, como ovos, produtos fortificados, papinhas enriquecidas, frutas, vegetais e 

embalagens). 

 As cadeias de valor prioritárias para fundo do SMNF são as seguintes: 

a)   Ovos (ou a Cadeia de Valor, como poedeiras, ração ou equipamento) 

b)   Produtos Fortificados 

• Farinha de trigo 

• Farinha de milho 

• Óleo alimentar 

• Sal 

c)  Alimentos Complementares Fortificados: (ou a Cadeia de Valor, como papas 

enriquecidas direcionadas para alimentação infantil). 



Expansão de Mercados de Alimentos Nutritivos (SMNF) 

   

6 

    

d)  Alimentos Bio-Fortificados: (ou a Cadeia de Valor, como sementes de feijão, 

milho, trigo, mandioca, batata-doce e arroz). 

 

e)  Embalagem de Produtos: (ou a Cadeia de Valor, com preferência dada por 

embalagens menores aos produtos prioritários). 

 

f) Outros alimentos nutritivos que não tenham sido mencionados acima serão 

considerados, porém com uma ponderação inferior (para este critério específico) 

quando comparados com os produtos prioritários acima mencionados. 

  

 A implementação do conceito de negócio proposto deve enfatizar o impacto nutricional 

para os consumidores Moçambicanos: 

• Conceitos de negócios com foco principal em infraestruturas ou sem foco 

doméstico ou nutricional (estradas, exportações) não serão considerados para 

receber assistência 

 Conceito de negócio proposto será implementado em Moçambique. 

 Embora não seja um critério obrigatório, preferência será dada aos conceitos de negócio 

que utilizem matéria prima de origem local; 

 O fundo tem abrangência nacional. Neste sentido, conceitos de negócio implementados 

nas zonas prioritárias do fundo (Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Manica, 

Tete e Sofala) serão considerados prioritários. Empresas que operam fora da zona de 

influência (centro e norte) serão consideradas, apesar de possuírem menor ponderação 

neste critério. 

 

Todas propostas são avaliadas com base nos seguintes critérios:  

1. Capacidades Empresariais: a empresa e o empreendedor devem ser capazes de 

demonstrar capacidade (capital humano, sistemas, infraestrutura, etc.) essenciais ao 

desenvolvimento do negócio. 

2. Conceitos de Negócios Inovadores são preferidos. A GAIN define ‘inovação’ como 

um produto/serviço/modelo de negócio melhorado. 

3. Objectivos de Desenvolvimento:  

a. A proposta deve ter como alvo a população de baixa-renda localizada no norte e 

centro de Moçambique. 

b. A empresa empodera a mulher ou empreendedores jovens ou contribui para a 

criação de emprego. 

c. Não deve ter impacto negativo ao ambiente. 

4. Viabilidade: Os insumos devem ser obtidos em Moçambique de forma confiável. O 

processo de produção e modelo de distribuição devem ser apropriados para o contexto 

moçambicano e para o mercado e consumidor moçambicano. 
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5. Plano de Negócio: Deve cobrir o negócio actual, o projecto sendo apoiado / financiado 

pela GAIN e a combinação dos dois (negócio actual mais o projecto) como um Plano de 

Negócio final, demostrando a previsão histórica, actual e futura de 1 ano (2021), 

incorporando escalabilidade e demanda do produto ou serviço. 

6. Impacto Nutricional:  

a. Escala: o produto ou serviço deve ter o potencial de criar impacto num grande 

número de pessoas que irão beneficiar do aumento do consumo de alimentos 

nutritivos propostos, especialmente população de baixa renda que se encontra em 

zonas que estejam particularmente em risco de malnutrição;  

b. Significância: o produto ou serviço deve ter uma contribuição significativa no 

colmatar de lacunas nutricionais que os consumidores enfrentam.    
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IV. Processo de Candidatura 
  
A tabela abaixo delinea as actividades, cronograma e instruções para efectuar o processo de 

candidatura.   

Tabela 1:  Processo de Candidatura ao Acelerador de Negócios do SMNF  

 

Data limite Acções 

Passo 1: Chamada de Propostas 

 

5 Novembro 2018 

 

Chamada de Propostas Anunciada. 

 

Passo 2: Janela de Candidatura de Propostas 

5 Novembro 2018 

até 

7 Dezembro 2018 

Candidatos obtêm formulários de Candidatura: 

1. Baixar instruções (este documento), formulário de proposta e 

formulário de autoavaliação no website: 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento  

 

2. Alternativamente, pode-se enviar uma mensagem de correio 

electrónico solicitando os formulários para: smnf@gainhealth.org  

 

Questões podem ser submetidas via: 

3. Correio electrónico para: smnf@gainhealth.org 

 

O SMNF aceitará questões sobre o processo de candidatura até 25 de 

Novembro de 2018. As questões serão resumidas e a respostas às questões 

serão partilhadas como Perguntas Frequentes (ver 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento) 

 

Candidatos submetem as propostas. 

Os formulários da proposta e de autoavaliação devem ser preenchidos 

electronicamente e devem ser enviados por correio electrónico para   

smnf@gainhealth.org. É responsabilidade do candidato assegurar que a GAIN 

recebe a candidatura na data limite em referência. Candidatos são 

aconselhados a planear com antecedência o preenchimento dos formulários. 

 

Passo 3: Pré-selecção das candidaturas pela equipa do SMNF 

 A equipa do SMNF avalia as propostas  

As candidaturas são avaliadas pela equipa do SMNF, que irá fazer a pré-

seleção dos candidatos que irão receber visitas de campo. 

 

As empresas pré-selecionadas irão participar numa entrevista e receberão 

uma visita às suas instalações, durante a qual irão apresentar sucintamente o 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento
mailto:smnf@gainhealth.org
mailto:smnf@gainhealth.org
http://bit.ly/OportunidadesInvestimento
mailto:smnf@gainhealth.org
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seu conceito de negócio, lugar físico da sua empresa e clarificar quaisquer 

questões levantadas pela equipa do SMNF. Os candidatos terão uma semana 

para responder a quaisquer questões levantadas durante a entrevista e 

submeter qualquer documento adicional (se necessário). Se não o fizerem, os 

candidatos serão desqualificados para avançar para a fase seguinte de 

avaliação pelo Comité Técnico Consultivo (TAC). 

 

A equipa do SMNF lamenta informar que não será capaz de responder a todos 

candidatos. Apenas irá informar os selecionados para a próxima fase. 

 

Passo 4: Revisão das Propostas pelo TAC e Planos de Negócios Desenvolvidos 

 

 

As empresas pré-seleccionadas serão analisadas pelo TAC 

As listas dos pré-selecionados são obrigadas a preparar um Business Pitch 

que será apresentado a equipa do TAC.  

O TAC avalia os Business Pitch e decide qual negócio / apresentação passa 

para a fase de Plano de Negócio. 

 

As empresas selecionadas para receber assistência serão contactadas: 

 

Desenvolvimento de Planos de Negócios 

Consultores independentes serão contratados para desenvolver planos de 

negócios para as empresas candidatas. 

 

O TAC valida o Plano de Negócios e confirma qual empresa vai para o Comité 

de Investimento (FIC). 

 

É de notar que, qualquer candidato pré-seleccionado que não compareça na 

sua data de apresentação ao TAC será automaticamente desqualificada de 

avançar para a fase seguinte.  

 

[O TAC da GAIN é um grupo de especialistas internos e externos em Nutrição, Agricultura, 

Investimento/Risco, e Desenvolvimento de Negócios.] 

Passo 5: Comité de Investimento (FIC) 

 A equipa do TAC irá fazer um pitch para o Comité de Investimento (FIC) 

dos melhores candidatos. 

 

O FIC confirma os candidatos bem-sucedidos sobre a atribuição da 

assistência no desenvolvimento de Subvenção e Assistência Técnica, (100% 

Subvenção ou Coinvestimento) 

Passo 6: Anúncio da Atribuição da Subvenção 

 A equipa do SMNF notifica os candidatos bem-sucedidos sobre a 

atribuição da assistência no desenvolvimento de Subvenção. 

 

1. Via Telefone ou 
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2. Via Correio Electrónico ou 

3. Via Carta formal 

4. Os resultados serão notificados online 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento  

 

Passo 7: Contracto de Subvenção e Início do Suporte / Assistência 

 As empresas seleccionadas irão assinar contractos de compromisso e a 

assistência que se irá iniciar.  

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento
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V. Formulários da Proposta e Autoavaliação 

A candidatura tem duas partes: 

1. Formulário da Proposta, e 

2. Formulário de Autoavaliação. 

Ambas partes devem ser submetidas até a data limite. 

 

Formulário da Proposta e de Autoavaliação 

Por favor siga as instruções e limite de caracteres referenciados em cada secção, quando estiver 

a preencher o formulário de proposta e autoavaliação. Propostas incompletas, manuscritas ou 

que não sigam o guião acima serão desqualificadas e não serão consideradas.  

 

As propostas devem ser submetidas em PDF usando o formulário da proposta disponível em 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento ou solicite-o directamente pelo email 

smnf@gainhealth.org. 

Por favor guarde em PDF e submeta a sua candidatura devidamente preenchida de seguinte 

forma:  

Nome da empresa_PT_data, por exemplo,  

ToVeg_PT_30Novembro2018 ou MoageiraLda_PT_23Novembro2018.  

 

As empresas devem preencher o formulário por forma a providenciar uma avaliação sumária das 

suas operações comerciais actuais. Este formulário foi desenhado para dar uma avaliação breve 

do estágio actual da empresa e das necessidades de assistência. As empresas não serão 

desqualificadas com base neste formulário; pelo contrário, os resultados desta avaliação irão 

informar o tipo de apoio adequado para cada empresa. As submissões dos formulários de 

autoavaliação serão averiguadas quanto à sua veracidade, antes do apoio ser concedido.  

 

Caso tenha dificuldades em submeter o documento ou em convertê-lo no formato PDF, por favor 

contacte a equipa do SMNF através dos detalhes supramencionados. 

 

http://bit.ly/OportunidadesInvestimento
mailto:smnf@gainhealth.org
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VI. Declaração de Confidencialidade 

Reconhecemos que a informação fornecida durante o processo de candidatura ao fundo do 

SMNF é de carácter exclusivo, confidencial e mantida de forma segura.  Além do que está no 

domínio público, a informação será mantida de forma confidencial e usada exclusivamente pela 

GAIN, pelos seus assessores e pelo Comité Consultivo Técnico do SMNF para avaliar a sua 

proposta. A informação fornecida não será usada para outros fins ou partilhada com terceiros, 

sem o seu consentimento prévio e por escrito. 


