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CONTEXTO 
Uma das principais questões de interesse para o Governo de Moçambique e para o Sector Privado 

é desenvolver potencialidades e oportunidades reais de conteúdo local alinhadas com as fases de 

desenvolvimento de projectos de petróleo e gás e de outros grandes projectos em Moçambique. 

Para o fazer, são imperativas actividades destinadas a capacitar os fornecedores moçambicanos 

de bens e serviços, em particular as PME’s, a satisfazer os pré-requisitos e os padrões exigidos por 

estes grandes projectos.

Na interacção com os grandes projectos, a CTA tem vindo a receber indicação de que é necessário 

desenvolver ferramentas úteis para agregar credibilidade, demonstrando que os produtos ou 

serviços prestados pelas empresas nacionais atendem a padrões internacionais, minimizando 

vários tipos de riscos.

Este facto remete, entre outros aspectos, à importância da certificação dos bens e serviços        

fornecidos pelas PMEs locais bem como das suas capacidades internas de gestão, qualidade e boa 

governação.

Como representante do sector privado, a CTA desenvolveu parceria com a FAN - Fundação para 

a Melhoria de Ambiente de Negócios com vista a implementar um projecto denominado           

PRONACER - Programa Nacional de Certificação Empresarial na Cadeia de Fornecimento de 

Produtos, Bens e Serviços aos grandes projectos em Moçambique.
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OBJECTIVO GERAL 
O objectivo principal do PRONACER é de capacitar as PME’s de modo a assegurar a sua                  

participação efectiva e sustentável na cadeia de bens e serviços dos grandes projectos em 

Moçambique.

Objectivos Especí�cos

1. Capacitar as empresas nacionais, em todo o país, sobre a importância, necessidade e  

 tipos de certificação requeridas para fazer negócios com as multi-nacionais;  

2. Certificar as PME’s  focalizadas para o fornecimento de bens e serviços aos grandes  

 projectos; 

3. Tornar a certificação empresarial acessível às PME’s; e

4. Aumentar o número de empresas certificadas em Moçambique.
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METODOLOGIA
O PRONACER é um projecto-piloto que se pretende levar a cabo, abarcando empresas nas mais 

diversas áreas de actividade.

Nesta FASE PILOTO (PRONACER 2019-2020), serão capacitadas 200 empresas em diferentes 

áreas de actividade, em todo o país, sendo que a certificação será feita com a comparticipação das 

empresas beneficiárias em 50% do valor total da mesma, através dum processo competitivo e 

transparente. Finda a fase piloto, será feita uma avaliação do programa, visando discutir as lições 

aprendidas e boas-práticas que devem ser tidas em conta para o PRONACER 2021-2024.
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Aumento do número de 

empresas nacionais que 

fazem negócios com os 

grandes projectos.

Melhorado o conhecimento 

entre as PME’s sobre os 

tipos de certificação 

requeridas para fazer 

negócios com as              

multi-nacionais.

Aumento do número de 

empresas certificadas em 

Moçambique.

Melhorado o acesso a 

certificação pelas PME’s.

Criados produtos 

financeiros que facilitam 

o acesso a certificação as 

PME’s.

Engajados os parceiros 

de cooperação na 

promoção de certificação 

empresarial em 

Moçambique.

RESULTADO FINAL
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PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO

Este projecto será implementado pela FAN e CTA, em parceria com o INNOQ e o IPEME. 

Dentre os parceiros importantes para o sucesso desta iniciativa contam-se instituições do gover-

no ou por este participadas, como: o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), o 

Ministério da Indústria e Comércio (MIC), o Instituto Nacional de Petróleo (INP), a Empresa 

Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), o Instituto de Promoção de Pequenas e Médias Empresas 

(IPEME), o APIEX, a Associação Moçambicana dos Operadores Petrolíferos Internacionais e dos 

Operadores da Área 1 e Área 4.
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REQUISITOS:
1) Registo Legal e Comercial completo e de acordo com a legislação vigente;

2) Conformidade com as obrigações legal, fiscal e laboral;

3) Capacidade financeira para comparticipar no custo da certificação;

4) Registo na plataforma Business Link:  www.businesslink.co.mz.
 

Para mais detalhes, contacte-nos pelos endereços: 
 gae@cta.org.mz  

 www.cta.org.mz



PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS 


