
GUIÃO DE CANDIDATURA

 
A Competição Scaling Up Nutrition (SUN) Pitch, é organizada
pela SUN Business Network (SBN), tem como objetivo
mostrar o fluxo de negócios de investimentos relacionados à
nutrição para as pequenas e médias empresas (PMEs) que
podem catalisar e inovar nos sistemas alimentares locais e
melhorar o acesso a alimentos nutritivos e seguros para
consumidores de baixa renda em toda a África e Ásia.
A Competição SUN Pitch aproveita soluções inovadoras
para melhorar a nutrição, conectando PMEs a assistência
técnica e oportunidades de investimento por meio de uma
série de competições nacionais de pitch, que antecedem a
competição Global SUN Pitch. 
O tema do concurso SUN Pitch 2019/2020,
"Repensando as inovações em nutrição", tem como objetivo
identificar e ampliar soluções inovadoras, disruptivas,
apropriadas e comercialmente viáveis, relacionadas a:
▪    criação/formulação de novos produtos alimentares,
▪    redução de perdas pós-colheita, 
▪    ligações de mercado e 
▪    segurança dos alimentos. 
 
Todas as inovações devem abordar os constrangimentos
do sistema alimentar local e melhorar o acesso a alimentos
nutritivos. Isso será apoiado pelo aglomerado nas
comunidades mais amplas de investimento e
desenvolvimento para canalizar investimentos para o
aumento de inovações transformadoras em sistemas
alimentares que podem desencadear uma mudança
fundamental na maneira como os alimentos são cultivados e
fornecidos aos cidadãos pelas PMEs.

COMPETIÇÃO SUN
PITCH 2019/2020

O QUE É A
COMPETIÇÃO SUN

PITCH



COMO A
COMPETIÇÃO SUN
PITCH FUNCIONA?

A Competição SUN Pitch realiza uma

série de competições nacionais de pitch,

para selecionar um finalista de cada país

que irá participar na competição Global

SUN Pitch, a realizar-se a Abril de 2020

em Singapura.

Durante esse evento, os finalistas

competirão por vários prêmios e o

vencedor final receberá um prêmio em

dinheiro e assistência técnica para incubar

a sua ideia de negócio ao longo de 2020.

A Competição local do SUN Pitch procura PMEs inovadoras que

atendam aos seguintes critérios de elegibilidade:

a empresa deve ser uma empresa com fins lucrativos. A

empresa pode fazer parceria com outras organizações;

a empresa deve ser uma entidade legalmente registrada;

a empresa produz e /ou distribui produtos nutritivos e / ou

serviços para os mercados locais e para o consumo humano

como parte de seu principal modelo de negócio nas seguintes

cadeias de valor alimentar: frutas, legumes e leguminosas;

proteínas de qualidade (ovos, laticínios, aves, peixes); proteínas

alternativas (por exemplo de insectos); alimentos de base

fortificados e alimentos compostos fortificados; nozes e

sementes; carne vermelha magra; cereais e grãos refinados;

a empresa deve ser financeiramente viável (ou seja, o modelo

de negócio conta com receitas de vendas de modo a cobrir

todas as despesas da empresa);

a empresa é uma PME em fase de pós receita que gerou

receitas e / ou volume de negócios inferior a US $ 3 milhões’

a empresa está apresentando uma proposta de investimento

que visa desenvolver ou adoptar soluções tecnológicas que

abordam um dos desafios desta competição;

a empresa deve aderir aos princípios de engajamento do

SBNMOZ;

a empresa não deve ter competido anteriormente na final

regional da competição SUN Pitch que ocorreu no Fórum de

Investimento para a Nutrição em Africa, a outubro de 2018.

QUEM PODE CONCORRER A
COMPETIÇÃO
LOCAL DO SUN PITCH



PROCESSO DE CANDIDATURA PARA A
COMPETIÇÃO LOCAL DE SUN
PITCH

 

  Passo 1: Lançamento da Competição
  

  29-10-2019-  Lançamento da Competição 

  O lançamento será feito pelo SBN e CTA (através de uma conferência de imprensa) 
  

  Passo 2: Periodo de candidatura
  

De 29-10-2019 a 27-11-2019- O candidato obtém os documentos para candidatura: 

  1.   Os documentos ( critérios de elegibilidade, formulário de aplicação e a nota de orientação

do tema) podem ser descarregados no website do SBN e CTA. 

  2.   Alternativamente, pode solicitar os formulários ao enviar um email para o endereço

electrónico: sbnmoz@gainhealth.org / udari@cta.org.mz 
  

  Passo 3: Prazo de submissão da candidatura
  

27-11-2019,as 23:59 (Horário da África Oriental) -Os candidatos submetem as propostas.

A submissão dos formulários de aplicação preenchidos electrónicamente e salvo em formato

PDF deve ser feita por email para sbnmoz@gainhealth.org. É da responsabilidade do candidato

garantir que o SBNMOZ recebeu a sua candidatura em tempo útil.

Os candidatos devem se organizar com antecedência.
  

  Passo 4: Pré-classificação de candidatos 
  

De 27-11-2019 a 10-12-2019- O SBNMOZ avalia as propostas para pré-selecionar as empresas

de cada provincia.

  As candidaturas são avaliadas pela equipa do SBN. Será feita uma pré-selecção dos

candidatos.

  As empresas pré-selecionados passam por uma sessão de orientação e posteriormente serão

convidados para apresentar a proposta em formato de pitch para um painel de selecção local

que irá definir os vencedores a nivel de cada provincia.
 

  Passo 5: Anúncio do vencedor 
  

De 17-12-2019 - Os vencedores a nivel das provincias fazem um pitch virtual final para um

painel principal.

O SBN e o painel de selecção anunciam a empresa vencedora que irá para a competição

global. Os resultados serão publicados online 

A equipa da Competição fará seguimento com o vencedor para fornecer informação detalhada

sobre a competição, logística e mais.
  

  Passo 6: Assistência técnica as PMEs pré- selecionadas
 

De 01-01-2020 a 31-03-2020- O SBN e seus parceiros internacionais prestam assistência

técnica a PME vencedora a fim de prepará-la para a competição global em Abril

de 2020 em Singapura.

COMO
CONCORRER   A
COMPETIÇÃO
LOCAL DO SUN
PITCH?

As empresas interessadas deverão baixar os formulários (disponíveis em

www.sbn.org.mz / www.cta.co.mz). Alternativamente, poderão solicitar os

formulários ao enviar um email para o endereço electrónico:

sbnmoz@gainhealth.org / udari@cta.co.mz. O preenchimento dos formulários deve

ser feita electrónicamente, salvo em formato PDF e enviado por email para

sbnmoz@gainhealth.org / udari@cta.co.mz. Uma vez que a competição global será

em duas linguas (inglês e francês), as empresas seleccionadas deverão estar

preparadas para apresentar o seu pitch em uma das linguas.



SESSÕES DE ORIENTAÇÃO

  Cidade                                   Data                             
  

   Beira                                3 de Dezembro                   

   Pemba                             10 de Dezembro                  

   Chimoio                           13 de Dezembro                  

   Nampula                          3 de Dezembro                  

   Tete                                  5 de Dezembro                  

   Quelimane                       10 de Dezembro                  

AGENDA DA SESSÃO DE
ORIENTAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DO PITCH

 

    Hora                                 Descrição                             
  

 08h30 – 09h00               Coffee Break

 

 09h00 –12h00                 Sessão de Orientação

 

 15h00– 18h30                 Competição de Pitch   

 

 18h30                              FingerLunch

                  

Para mais informações,contacte a equipe do SBNMOZ
Cel: +258845190424
       +258 849908174
T.:   +258 21 498292
     www.sbn.org.mz
     sbnmoz@gainhealth.org
     Rede de empresas para expansão da nutrição-              
 sbnmoz
    SunBizNetMoz
    Sbnmoz

Organizadores: Apoio:


