
 

 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

SUSTENTA BIO 
 

JANELA DE FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS 
 

Especial para empresas que promovam cadeias de valor em termos de 
desenvolvimento económico assim como conservação de recursos naturais 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nome da entidade requerente  

 
__________________________________________________________________________ 
Nome do representante 
 
 
 
A MdI e os seus anexos devem conter informações verídicas.  Falsas declarações serão punidas 
com desclassificação liminar. 
 
 
Somente para uso interno: 
 
Número do Processo/entrada _____________ 
 
Data de submissão:   ________ / ________ / _________  
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1. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE REQUERENTE  
 

 
1.1.Nome da entidade requerente:   

 
1.2.Endereço:  

 
1.3.Pessoa de contacto:  

 
1.4.Função da pessoa de contacto:  

 
1.5.Telefone:    Email: 

 
1.6.Natureza da entidade requerente (assinale com X)   

 
Empresa privada  

Outra (descreva)  

 

1.7 Ano de registo da entidade requerente  
 
1.8 Ano do início das operações 
 
1.9 Áreas de Negócio – max. 100 Palavras 
Listar as áreas de negócio existentes na entidade solicitante 
           
 
1.10 Cadeias de Valor – max. 100 Palavras 
Listar as cadeias de valor/ negócios, principais produtos e serviços em que a entidade requerente actua 
presentemente 

 
 
1.11 Área geográfica – max. 100 Palavras 
Listar os países, e dentro de Moçambique, as províncias e distritos, onde a entidade requerente opera 
presentemente, incluindo a extensão da área que ocupa 
 
 
1.12 Escala de Operações 
Escala de operações em termos de volume, localização física, pessoal e facturamento anual (responder onde 
for aplicável)  

Informação solicitada Resposta 

1. Quantas instalações físicas (filiais, 
armazéns, centros comerciais) são 
actualmente de propriedade ou 
geridas pela entidade requerente? 

Número de locais  
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2. Quantas pessoas compõem o 
quadro de recursos humanos da 
empresa?  

Tempo inteiro  

Tempo parcial  

Sazonais (campanha/ 
ano comercial actual) 

 

3. Que quantidades de produto(s) é 
que a entidade movimentou ao 
longo do ano anterior, conforme 
apropriado para o tipo de negócio 
(e.g., volume de serviços prestados, 
volume de produção vendida, etc)? 

Base de medição 
(e.g. quantidade de 
serviços prestados, 
volume de produção 
vendida, etc)? 

 

Escala de medida 
(tons/kgs/horas/etc) 

 

Quantidade  

4 Qual o volume de vendas nos 
últimos 3 anos? 

2017 MZN 

2018 MZN 

2019 MZN 

5 Qual o volume total de 
investimento realizado (últimos 3 
anos)  

2017 MZN 

2018 MZN 

2019 MZN 
 

 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 

1.13 Capacidades e Competências de Gestão – máx. 500 palavras 
Apresentar uma pequena biografia de cada gestor principal (incluindo o acionista maioritário, quando 
aplicável) incluir nível de educação, cursos frequentados, anos e destaque da experiência profissional. 
 
 
1.14   Salvaguardas Ambientais e Sociais - máx. 200 palavras 
Listar a documentação legal sobre direitos de uso e aproveitamento de terra e alvará; Tipo de operações 
que envolvem segurança e higiene no trabalho, e se aplicável descrever uso de energias alternativas 
renováveis (solar, eólica), adubos orgânicos (compostagem), águas das chuvas, e/ou inovações 
tecnológicas ou processuais das actuais operações (proximidade de cursos de agua, local de depósito de 
resíduos, etc.) . 
 
 
1.15 Ligações máx. 200 palavras 
Se aplicável descrever qualquer ligação da entidade requerente com empreendedores locais e / ou 
grupos comunitários (relação formal da sua ligação, no caso de contratos de compra, fornecimento de 
produtos, emprego, etc.) 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO   
 

 
2.1   Nome do projecto:   

 
2.2   Localização da implementação do projeto planeado (Listar o tipo de recursos existentes na 

área de implementação do projecto, disponibilidades de água, tipo de actividades a desenvolver 
e os impactos para a conservação, redução de desmatamento, queimadas, poluição, etc.):  
  
 
 
2.3 Contexto e justificação –máx. 350 Palavras 
Descrever a localização geográfica (especificando quais distritos) na qual o projecto irá operar, condições de 
mercado existentes, quais as lacunas que o projecto pretende preencher ou oportunidades que irá criar e para 
quem está direcionado. O que de diferente fará o projecto?  
           
 
2.4 Objectivos do projecto – máx. 200 Palavras 
Objectivo Geral e Objectivos Específicos em termos de desenvolvimento económico assim como conservação de 
recursos naturais – sem esquecer o horizonte temporal para o alcance dos mesmos.   
 
 
2.5 Abordagem e actividades do projecto – máx. 500 palavras 
Apresentação e justificação do modelo de negócio, e as actividades que pretende implementar, incluir uma 
descrição das cadeias de valor e do seguimento de empreendedores locais e / ou grupos comunitários a serem 
envolvidos. Se aplicável, detalhar informação dos insumos (ex. qualidade, marcas), bem como inovações ou 
tecnologias relevantes que pretende usar. Descrição dos elementos chaves que determinam a viabilidade técnica e 
financeira do projecto). 
 
 
2.5 Mecanismos de desenvolvimento dos empreendedores locais e / ou grupos comunitários 
máx. 200 palavras 
Que modelo será utilizado para trabalhar com os empresários locais e / ou grupos comunitários e quais os 
benefícios que trará para os empreendedores locais e / ou grupos comunitários? Referir se já existem relações 
estabelecidas com os empreendedores locais e / ou grupos comunitários sobre as quais o projecto será 
desenvolvido (número de beneficiários com ligações formais/ beneficiários directos e os benefícios dos 
beneficiários indirectos).  
 
 
2.6 O que especificamente será financiado/ apoiado pelo projecto? - máx. 200 palavras 
O que especificamente será financiado/apoiado pelo projecto em relação ao tipo de investimento /custos 
operacionais. 
 
 
2.7 Salvaguardas Ambientais e Sociais- máx. 200 palavras 
Apresentar o código de conduta do projecto que salvaguarda aspectos sociais de relacionamento para com os 
trabalhadores considerando questões de género; descrever as tecnologias planificadas. Se aplicável descrever 
investimentos contemplados que permitirão o uso de energias alternativas renováveis (solar, eólica), adubos 
orgânicos (compostagem), águas das chuvas, e/ou inovações tecnológicas ou processuais. 
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2.8 Conservação da Biodiversidade   
Descrever de forma clara e breve como o subprojecto a implementar irá impactar na conservação da Biodiversidade 
(Ex: não causar degradação ambiental, queimadas, mudanças da estrutura do habitat, alteração da dinâmica das 
espécies), redução do consumo de combustível lenhoso, etc. 

       Dentro da área de conservação     Fora da área de conservação       Na área tampão 

 
 

2.9 Desenho da proposta do projecto: Irá precisar de apoio financeiro para contratação de serviços para 
elaboração do projecto1? Sim    ;   Não  

3. BENEFICIÁRIOS  

 
 Membros da 

comunidade  
Empreendedores Trabalhadores 

Homens    

Mulheres    

Total    
     

 

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

 
Fonte de Financiamento Valor (MZN) Percentagem (%) 

Capital próprio    

Outros fundos especificar 

_________________________ 
  

Empréstimo bancário   

Subvenção (máximo 60%)   

Total   

                                                             
1 O montante para o desenho da proposta a ser disponibilizado será considerado no valor global do projecto e sujeito as condições definidas, caso 
o projecto seja aprovado. 
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5. ANEXOS 
 

 Para adaptar conforme necessário de acordo com os requisitos do projecto. 

Todos os candidatos devem anexar os seguintes dados/documentos ao formulário de candidatura: 

Documentos comprovativos requisitados para MdI: 

1 Carta de apresentação da empresa candidata que acompanha a  manifestação de 
interesse 

 

2 Início de actividade  

3 Declaração de NUIT  

4 Boletim da República  (BR) – se disponível  

5 Certidão de quitação INSS e Finanças (ou Carta da empresa candidata a confirmar que 
não possuem dívidas no INSS e Finanças)  

 

6 Credêncial da empresa que confirma o mandatário do representante legal  

7 Cópias do documento de identificação do representante legal e do mandatário  

8 Cópia do documento de identificação dos sócios ou accionistas maioritários (se 
aplicável) 

 

9 Documentos que comprovam o volume de negócios anual mínimo de 600.000,00 
MZN (declaração de rendimentos, IRPC, relatórios de contas auditados, extratos 
bancários)  

 

 

Os candidatos também devem anexar a seguinte documentação, se aplicável: 
 
Documentos adicionais: 

10 Perfil da empresa  

11 Certificados de qualidade   

A notar:  A MdI e os seus anexos devem conter informações verídicas.  Falsas declarações serão 
punidas com desclassificação liminar. 

 


