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comparticipadas para Empresas   
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Contexto
O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS) promove iniciativas que 
contribuem para a redução do desmatamento 
através do uso sustentável dos recursos naturais. 

O “Sustenta Bio” é uma oportunidade de acesso 
a subvenções comparticipadas para empresas 
e pequenos empreendedores desenvolverem 
actividades sustentáveis. 

Para o presente edital, o FNDS convida as 
empresas que desenvolvem e/ou com interesse 
de desenvolver negócios nas áreas elegíveis, 
a manifestarem interesse a esta oportunidade 
de co-financiamento.  
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Áreas 
Eleg íveis

Sussundenga

Matutuine

Marromeu
— Cheringoma
— Muanza
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Paisagem de Matutuine 
Esta paisagem contém importantes habitats marinhos, costeiros e terrestres que fazem desta 
uma das áreas mais ricas em termos de diversidade ecológica. É neste sentido, que a paisagem 
engloba a Área de Protecção Ambiental de Maputo, a Reserva Especial de Maputo, a Reserva 
Marinha Parcial da Ponta de Ouro, a Reserva da Ilha de Inhaca e a área ao redor destas no in-
terior do Distrito de Matutuíne. 

O turismo, a pesca, a pecuária e a agricultura de subsistência são as principais fontes de renda 
para as comunidades locais. A paisagem tem um elevado potencial turístico (natureza, vida sel-
vagem, praia e actividades recreativas associadas), promovidas pelo acesso à cidade de Maputo, 
África do Sul e eSwatini, e impulsionado pela estrada circular de Maputo.
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CADEIAS DE VALOR

 APICULTURA 

Produção de colmeias, mel, própolis, cera,  
e outros produtos da cadeia de valor do mel.

 FLORESTA E FAUNA 

Briquetes, Farmacopeia, Pecuária,  
Madeira de florestas plantadas, Gestão  
de fauna bravia, etc.

O “Sustenta Bio” promove o desenvolvimento integrado no meio rural, priorizando acções que 
contribuíem para a conservação da biodiversidade. Apresentamos à seguir as cadeias de valor 
elegíveis ao financiamento para cada paisagem: 
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Paisagem de Chimanimani 
A paisagem de Chimanimani engloba a Reserva Nacional de Chimanimani, a sua zona tampão 
(a qual inclui as reservas florestais de Marronga, Moribane e Zomba) e as áreas terrestres adja-
centes no Distrito de Sussundenga. Esta área montanhosa, onde se encontra o ponto mais alto 
do país – o Monte Binga, possui um rico património histórico cultural com pinturas rupestres e 
locais sagrados, assim como habitats. A agrossilvicultura e a agricultura, constituem as principais 
fontes de rendimento para as comunidades locais assim como de desenvolvimento no Distrito.
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CADEIAS DE VALOR

 APICULTURA 

Produção de colmeias, mel, própolis, cera,  
e outros produtos da cadeia de valor do mel.

  FLORESTAS E FAUNA 

Agrossilvicultura, Madeira de florestas  
plantadas, Gestão de fauna bravia, etc.
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Paisagem de Marromeu 
A paisagem de Marromeu engloba a Reserva de Marromeu e as coutadas 10, 11 e 14 e constitui a 
maior parte da área húmida de importância internacional do Delta do Zambeze (um Ramsar site). 

Esta paisagem possui habitats importantes para espécies de aves e mamíferos terrestres como 
búfalos e outros antílopes. As principais actividades económicas incluem a agricultura, a pesca 
e a exploração dos recursos naturais.
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CADEIAS DE VALOR

 APICULTURA 

Produção de colmeias, mel, própolis, cera,  
e outros produtos da cadeia de valor do mel.

  FLORESTA E FAUNA 

Briquetes, Farmacopeia, Guano, Gestão de 
fauna bravia, etc. 
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Cri térios   
de Elegib i l idade

As empresas candidatas 
devem estar formalmente 
registadas e cumprir com os 
seguintes requisitos:

Ser uma  
empresa  
formalmente  
registada;

Ter um volume  
de negócio  
anual mínimo de 
600.000,00 MZN;

Possuir experiência de 
1 ano e conhecimentos 
na área de negócio que 
pretende operar; 

Apresentar o  
compromisso de  
comparticipação de 
40% para aceder ao 
financiamento.

Não ter incumprimentos com  
terceiros (Bancos/Estado) por  
parte da entidade incluindo  
os sócios e/ou acionistas 
maioritários;

Participar nas cadeias de valor  
que sejam compatíveis com a 
conservação e/ou que contribuam 
para a redução do desmatamento 
e degradação ambiental no geral 
através de implementação de 
boas tecnologias económicas e 
ecológicas;

Ter no  
mínimo 5  
trabalhadores; 

21
3

4

5

7
6
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De uma forma geral, todas as manifestações de interesse deverão demonstrar a sua contribuição 
para a manutenção e melhoria do ecossistema e conservação da biodiversidade, principalmente 
para as iniciativas adjacentes a Áreas de Conservação, que privilegiam a boa vizinhança e 
protegem os limites das reservas. 

Experiência técnica 
de gestão por parte 
da empresa e dos  
gestores responsáveis; 

Capacidade financeira 
e organizacional para 
implementar o  
projecto proposto;

Conhecimento das 
necessidades e  
contexto do mercado;

Número de empreende-
dores locais e/ou grupos 
comunitários a beneficiar e 
ligações claras com estes;

Detalhes sobre os benefícios 
do projecto proposto para 
o desenvolvimento econó-
mico local assim como para 
a conservação dos recursos 
naturais;

Envolvimento de  
mulheres e jovens no 
projecto;

Implementação das 
melhores práticas mod-
ernas de conservação, 
com impacto visível na 
redução de desmata-
mento e degradação 
ambiental;

Atenção especial as 
questões ligadas à 
salvaguardas  
ambientais e sociais; 

Disponibilidade e/
ou compromisso 
de apresentar 
os fundos de 
comparticipação 
necessários; e

Garantir que o seu 
projecto terá efeitos 
multiplicadores na 
comunidade ao seu 
redor e/ou popu-
lações circundantes 
na área/distrito a 
implementar.

Clareza do  
modelo  
proposto para  
o negócio;

21
3 4

5

6
7

8

9 11
10

Para além do acima mencionado, elas devem demonstrar em detalhe:
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Mecanismo de  
Subvenção Compar t ici pada
O processo de acesso à subvenção é competitivo e está sujeito a uma comparticipação.

As propostas poderão ter um valor mínimo de 600.000,00 MZN e máximo de 
30.000.000,00 MZN. 

40%

60%

SUBVENÇÃO

COMPARTICIPAÇÃO
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A comparticipação deve ser em dinheiro (depositado na conta de um banco – 
conta dedicada ao projecto) e deve ser apresentado o comprovativo, condicionante 
ao desembolso da subvenção no caso da proposta ser aprovada. 

A tabela a seguir apresenta exemplos de tipos de despesas que podem ser incluídas 
na proposta de projecto a ser apresentada:

DESPESAS ELEGÍVEIS DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

Activos fixos / de longo prazo •   Grandes obras civis, como a construção de novos 
edifícios que não são activos para a produção; 

•   Pagamentos retroativos de despesas anteriores à 
data em que o acordo MGS é assinado; 

•   Participação financeira no património de uma em-
presa;

•   Outras despesas arroladas que não evidenciem 
ligação com o projecto. 

•   Equipamentos, ferramentas, maquinaria;
•   Instalações de processamento;
•   Infra-estruturas, como pequenas obras de irrigação, 

estruturas de captação de água, tanque piscícolas, 
estufas, vedações, instalações de armazenamento;

•   Medidas de conservação do solo;
•   Certificação de produtos.

Capital de giro (até 50% do valor da subvenção)

•   Insumos ou estoque de produtos;
•   Salários.
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 Etapas de Candidatura
O cronograma abaixo descreve as etapas para o acesso às Subvenções Comparticipadas, 
estimando-se um total de cerca de quatro meses para a conclusão do processo.

As Manifestações de Interesse serão analisadas por um Comité de Avaliação local composto 
por técnicos externos, o qual avaliará as candidaturas com base na viabilidade e sustentabilidade 
em relação aos critérios de elegibilidade acima descritos.

ETAPAS DATA

Etapa 1: Manifestação de Interesse

i.  Solicitação da Manifestação de Interesse pelo FNDS 01/06/2020

ii. Submissão de Manifestação de Interesse pelo proponente 17/07/2020

iii. Selecção e anúncio dos candidatos pré-seleccionados para a Etapa 2 31/07/2020

Etapa 2: Propostas Completas

i. Solicitação de Propostas Completas aos candidatos pré-seleccionados 31/07/2020

ii. Submissão das Propostas Completas pelos candidatos pré-seleccionados 31/08/2020

iii. Análise e consultas com relação às propostas submetidas 14/9/2020

iv. Decisão final pelo Comité de Investimentos 02/10/2020

v. Negociação do Acordo de Subvenção com os candidatos aprovados A partir de 11/10/2020
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O FNDS poderá providenciar apoio técnico financeiro, caso seja solicitado na Manifestação 
de Interesse, para que os candidatos selecionados para a Etapa 2 possam desenvolver os 
Planos de Negócio requeridos.

A decisão final sobre as Propostas Completas, será tomada pelo Comité de Investimento 
independente a fim de se garantir rigor, qualidade, equidade e transparência na selecção.

Submissão  

O Formulário de Candidatura, para as Manifestações de Interesse, pode ser obtido no site 
www.fnds.gov.mz, deve ser preenchido em português e submetido em formato eletrónico 
para o seguinte endereço: sustentabio2@fnds.gov.mz

As Manifestações de Interesse devem ser recebidas até o dia 17/07/2020 às 23:59 (hora de 
Moçambique). As Manifestações de Interesse submetidas fora de horas não serão validadas.

O processo de selecção é competitivo. Apenas as Manifestações de Interesse aprovadas é que 
poderão avançar para a próxima etapa, e somente as propostas de projecto finais, aprovadas 
pelo Comité de Investimento é que são consideradas como as selecionadas para beneficiar da 
subvenção comparticipada. A subvenção só será desembolsada depois de estarem disponíveis 
os fundos de comparticipação por parte do proponente. A apresentação da Manifestação de 
Interesse e sua qualificação para a etapa seguinte não implica uma aprovação automática da 
proposta submetida e apenas os candidatos apurados é que serão comunicados.
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Informações e Esclarecimentos
Mais informações ou esclarecimentos sobre os Termos e Condições e o respetivo formulário de 
Manifestação de Interesse ou sobre o processo em si, devem ser solicitados por via dos contactos 
abaixo, dentro das horas normais de expediente (entre às 8h e as 16 horas) e, desejavelmente, 
até pelo menos 5 dias úteis antes da data de encerramento do período de recepção das candi-
daturas. O FNDS disponibiliza-se igualmente, mediante marcação, a apoiar/esclarecer dúvidas 
presencialmente aos proponentes através da sua Unidade de Desenvolvimento de Negócios.

sustentabio2@fnds.gov.mz

84 64 53 058
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Ét ica de Conduta 
Importa realçar que todos os revisores, incluindo os provedores de serviço, os especialistas 
independentes, membros do Comité de Investimento independente e funcionários do FNDS, 
assinaram e aceitaram todos os Termos da Política de Confidencialidade e da Política de prevenção 
de conflitos de interesse. Estes Termos incluem cláusulas de não-divulgação ou uso inapropriado 
de informações financeiras ou pessoais de todos os intervenientes, entre outros aspectos, pelo 
que toda a informação relacionada com os indivíduos ou empresas candidatas será tratada de 
forma confidencial e estritamente profissional com relação à propriedade intelectual. Nenhuma 
informação será usada e tornada pública fora dos circuitos internos do FNDS para fins distintos 
daqueles para os quais foi previamente estabelecido. O FNDS apenas publicará os nomes dos 
indivíduos candidatos nos momentos de divulgação de resultados, por questões de transparência 
e integridade. Os candidatos não aprovados não serão tornados público.

O FNDS combate energicamente qualquer tipo de tentativa de fraude e de corrupção antes, durante 
e depois dos concursos. Os candidatos são convidados a colaborar e instados a denunciar qualquer 
má prática usando os canais disponibilizados na nossa página de internet: www.fnds.gov.mz.
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