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Solicitação de Manifestação De Interesse Para Mapeamento e o Registo de Fornecedores / Provedores de 

Serviços de Desenvolvimento de Negócios (SDN)/(Business Development Service (BDS)) 
 

Em colaboração com o Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Indústria e Comércio, (Direcção Nacional da Indústria – DNI); 

Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, Instituto Público – IPEME-IP e a Agência para a Promoção de Investimento e 

Exportação - APIEX), a UNIDO está actualmente a conduzir uma pesquisa nacional para identificar provedores de serviços e empresas de 

assistência para desenvolver uma plataforma de Provedores de Serviços de Desenvolvimento de Negócios (SDN/BDS) orientada para  ser uma 

ferramenta de combinação de provedores e destinatários de serviços. Em particular, a plataforma irá: 

Servir como uma ferramenta de “matchmaking” entre provedores de BDS e destinatários de serviços (PMEs e operadores da cadeia de 

valor em todos os sectores) para facilitar as negociações e a comunicação entre eles. 

Promover e fortalecer projectos de cooperação de serviços empresariais entre os provedores de Serviços de Desenvolvimento de 

Negócios (SDN/BDS); 

Fornecer ferramentas de assistência à serviços para negócios de uso comum para os seus membros. 
 

O objectivo geral desta pesquisa é mapear a disponibilidade e oferta de serviços fornecidos localmente para identificar 

fornecedores/prestadores de desenvolvimento de negócios para iniciativas de procura/(sourcing) local e desenvolver uma base de dados de 

prestadores de serviços devidamente legalizados no país. Neste contexto, convidamos organizações sediadas em Moçambique que prestam 

serviços e produtos não financeiros às MPMEs, não se limitando às seguintes categorias: 

Serviços de acesso ao Mercado; 

Serviços de fornecimento de insumos; 

Tecnologia, Inovação e Assistência Técnica; 

Formação, desenvolvimento de capacidades e assistência técnica; 

Serviços relacionados à infraestrutura e Tecnologias de informação (TI); 

Análise e desenvolvimento de Políticas e Advocacia; 

Facilitação, Apoio ao Acesso a Financiamento e Gestão Financeira em MPMEs. 

 
O que esperar? 

Ao preencher a pesquisa, os provedores de BDS irão: 

Estar listados na plataforma nacional de (SDN/BDS), aumentando assim a sua exposição a potenciais clientes e facilitando oportuni- 

dades de colaboração com outros fornecedores de BDS. 

Ser contemplados para beneficiar-se do apoio técnico (estratégico, técnico e de capacitação) do projeto PROMOVE Comércio. 

Ser considerados como potenciais parceiros para implementação de actividades de modernização nas MPMEs selecionadas do 

projeto PROMOVE Comércio. 
 

O documento anexo fornece uma explicação mais detalhada do conceito geral de Serviços de Desenvolvimento de Negócios (SDN/BDS) e 

requisitos de entrada (acesso específico) em cada uma das categorias mencionadas acima. 

Para se inscrever, as organizações interessadas devem preencher o Formulário De Perfil de Provedor De Serviços /fornecedor, que pode ser 

acessado através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2DaG94NLtP-v3p4dQG6oa3B94Rnv-

RsIw2OOZwWtdFOFrmw/viewform?usp=sf_link  

Caso tenha dificuldade em acessar o link, envie um e-mail para: promove-comercio@unido.org com uma cópia 

paraA.MEDINAISLAS@unido.org e  U.PAIS@unido.org com o assunto “Nationwide BDS Survey” 
 

As inscrições deverão ser feitas antes de 28 de Fevereiro de 2022. 
 

Agradecemos antecipadamente o seu interesse e estamos ansiosos para colaborar com a sua empresa. 
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Proposal of text in English 

 
Request for Expression of Interest to Map and Register Business Development Service (BDS) providers/suppliers 

In collaboration with the Government of Mozambique, represented by the Ministry of Industry and Commerce; National Directorate of Industry 

- DNI; Institute for the Promotion of Small and Medium Enterprises – Public Institute; IPEME - IP and the Agency for the Promotion of 

Investment and Export - APIEX), UNIDO is currently conducting a national survey to identify service providers and consulting assistance 

companies to develop a Business Development Service Providers (SDN/BDS) platform oriented to become a matchmaking tool for service 

providers and recipients. In particular, the platform will aim to: 

Serve as a match-making tool between BDS providers and service recipients (SMEs and value chain operators across sectors) to 

facilitate dealings and communication between them. 

Promote and strengthen business services cooperation projects between BDS providers. 

Provide common use “business consulting services assistance tools” to its members. 
 

The general objective of this survey is to map and register the availability and offer of services supplied locally to identify suppliers for local 

sourcing initiatives and develop a database of service providers legally established. In this context, we hereby invite organisations based in 

Mozambique providing non-financial services and products to SMEs, including, but not limited to, the following categories: 

Market Access Services; 

Input Supply Services; 

Technology, Innovation and Technical Assistance; 

Training, Capacity development and Technical Assistance; 

Infrastructure- related and Information or Information Technology services; 

Policy and Advocacy analysis and development; 

Facilitate access to Finance and Financial Management for SME. 

 

What to expect? 

By completing the survey, BDS providers will: 

Be listed in the national BDS platform, thus increasing their exposure to potential clients, and facilitating collaboration opportunities with 

other BDS providers. 

Be considered for benefiting from technical support (strategic, operational, and capacity development) from the PROMOVE Comércio project. 

Be considered as potential partners for implementing upgrading activities on PROMOVE Comércio project’s selected SMEs. 

 

The attached document provides a more detailed explanation of the overall concept of BDS and typical inputs across each of the categories 

mentioned above. 
 

The attached document provides a more detailed explanation of the general concept of Business Development Services (SDN/BDS) and typical 

(specific access) entry requirements in each of the above-mentioned categories. 
 

To register, interested organisations must complete a Business Development Service Provider/Supplier Profile Form, which can be accessed 

through the following link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2DaG94NLtP-v3p4dQG6oa3B94Rnv-RsIw2OOZwWtdFOFrmw/viewform?usp=sf_link 

 

 

If you have any problems accessing the link, please send an email to promove-comercio@unido.org with a copy to A.MEDINAISLAS@unido.org  

and U.PAIS@unido.org with the subject “Nationwide BDS Survey.” 

Submissions will need to be done before the 28th February 2022. 

We thank you in advance for your interest, and we look forward to collaborating with your company. 

PROMOVE Comércio Project. 
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