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Contextualização

As perdas e danos apurados pelo levantamento das Necessidades de
Recuperação e Reconstrução pós-Ciclones (Post Disaster Needs
Assessment - PDNA), destaca-se o sector produtivo com perdas que
ascenderam os 500 milhões de Dólares americanos, fragilizando a
capacidade produtiva do sector empresarial.

Para além destes danos de ordem humana, material e financeira, o
mesmo sector empresarial enfrenta hoje os desafios impostos pelas
restrições para a contenção da pandemia do novo Coronavírus, a COVID
19, que tem severo impacto no sector do turismo, comércio, entre outros.
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Contextualização



Conceito e Objectivo do Programa
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SUBVENÇÕES EQUIVALENTES: é um mecanismo de apoio 
financeiro na recuperação do sector privado suportado pelo 

Governo de Moçambique (Fundos perdido) a Micro, Pequena e 
Média Empresas (MPMEs) (Fundos comparticipados) para a 

realização de um plano de negócio. 

OBJECTIVO: é estimular a recuperação abrangente e sustentável 
do sector privado afectado pelos ciclones Idai e Kenneth  e 

fortalecer o sector para que no futuro tenha maior capacidade 
de responder a desastres naturais. 

META: Procurar atingir a meta de 600 MPMEs , dos quais 50% 
devem ser MPMEs  lideradas ou controladas por mulheres.
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Conceito e Objectivo do Programa



Grupo Alvo

O programa de Subvenções Equivalentes destina-se a MPMEs, de acordo com a
definição legal, abaixo descrita1 :

Micro Empresa:

Número de trabalhadores não excedam 4 (quatro) trabalhadores;

Volume anual de negócios até 1,200,000 (um milhão e duzentos mil) Meticais.

Pequena Empresa:

Número de trabalhadores entre 5 (cinco) a 49 (quarenta e nove);

Volume anual de negócios superior a 1,200,000 (um milhão e duzentos mil)
meticais e menor ou igual a 14,700,000 (catorze milhões e setecentos mil)
Meticais.

Média Empresa:

Número de trabalhadores entre 50 (cinquenta) e 100 (cem);

volume anual de negócios é superior a 14,700,000 (catorze milhões e setecentos
mil) Meticais e menor ou igual a 29,970,000 (vinte e nove milhões e novecentos e
setenta mil) Meticais.
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1:  Boletim da República de Moçambique: - Decreto n.º 44/2011 (Aprova o Estatuto Geral das 
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MPMEs, conforme definido nos termos legais - Volume de negócios no
ano de 2018 inferior a 29.970.000,00 MT (vinte nove milhões,
novecentos e setenta mil) e número de trabalhadores iguais ou inferior
a 100 (cem) pessoas;

Data de início de operações da empresa não posterior a Dezembro de
2018;

O projecto de valor igual ou superior a 500.000,00 MT (Quinhentos mil
meticais);

O projecto de valor máximo de 3.000.000,00 MT (Três milhões de
meticais);
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Elegibilidade dos Beneficiários



Prova que opera nas Províncias Cabo Delgado, Sofala, Manica, Tete, Zambézia,
Nampula e Inhambane (Declaração das autoridades locais, factura de luz ou
água, facturas de pagamento de serviços locais ou factura de venda ou
compras de bens ou serviços locais ou outro documento relevante etc.);

Documento legal de identificação do representante da empresa;

Documentos da Empresa (Número Único de Identificação Tributária (NUIT)
e/ou Registo Comercial), ou documento equivalente que comprove que a
empresa opera não posterior a Dezembro de 2018 nas sete Províncias;

Carta de recomendação do Serviço Distrital de Actividade Económica (SDAE)
ou outra entidade pública ou privada de referência na região, como uma
Instituição Financeira Participada. Em alternativa um contacto para pedido de
referência;
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Elegibilidade dos Beneficiários



Descrição de perdas e danos causados pelo ciclone e prova em formato
de declaração por entidade pública, registo fotográfico ou equivalente;

Não é excluída pela lista de exclusão - preenchimento da ficha de
triagem ambiental e social;

Formulário de acesso à Subvenção Equivalente preenchido;

Descrição do projecto, que mostre viabilidade do projecto, o seu
impacto positivo na economia e a descrição ambiental e social (O
formulário de acesso à Subvenção contém as respectivas perguntas);
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Elegibilidade dos Beneficiários



Plano de negócios mostrando que o projecto é viável e tem um impacto
geral positivo na comunidade e economia;

Demonstra que tem capacidade de comparticipar;

Prova ou compromisso que não tenha recebido financiamento a fundo
perdido de outros esquemas de subvenções anteriormente (desde
Janeiro de 2019) e

Certificação ou documentação de confirmação que possui formação em
“Estratégias e Técnicas de Gestão de Negócio em Situações de Risco”.
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Elegibilidade dos Beneficiários
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Abrangência de MPMEs que vão desde empresas com dois trabalhadores até empresas com 100 (cem) 

trabalhadores e o volume de negócio anual

Mapa das Áreas Geográficas Abrangidas



Sectores de Actividade e Área de Negócios

O Programa cobre todos os sectores da economia:

Sector Primário: Envolve maioritariamente a extracção e/ou produção de
matérias-primas e bens essenciais, nomeadamente, todas as actividades
produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o extrativismo (mineral,
animal e vegetal);

Sector Secundário: Transformação de matérias-primas em bens ou
intermediário entre o sector primário e o consumidor. Integra actividades
voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e
geração de energia e

Sector Terciário: Representa as actividades ligadas à prestação de serviços e ao
comércio. Dentre elas inclui-se: comércio (compra e venda de diversos tipos de
mercadorias) e prestação de serviços (empresas de prestação de serviços,
distribuição de mercadorias, profissionais liberais, como advogados,
professores, engenheiros dentre outros).
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Duração e Alcance do Programa

Duração: 35 meses

33% micro empresas, 33% Pequenas e 33%e médias empresas;

 Maior parte dos fundos serão alocados para províncias de Sofala e
Cabo Delgado;

Encoraja-se a participação de empresas detidas e/ou geridas por
mulheres.
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Despesas Elegíveis
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Despesas elegíveis
• Bens;
• Serviços;
• Obras; e
• Serviços de Consultoria

Despesas não elegíveis
• Salários
• Custos operacionais
• Dividas bancarias
• Impostos e outras obrigações legais
• Outras despesas arroladas que não 

evidenciem ligação com projecto
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Categorização por Plano de Negócio

Os Projectos a serem submetidos pelas MPMEs são categorizados por
escalões

• Escalão 1:
Planos de negócios até um valor máximo de 1.000.000 MT (Um

milhão de Meticais)

• Escalão 2
Planos de negócios acima de 1.000.000 MT (Um milhão de Meticais)

até valor máximo de 3.000.000 MT (Três milhões de Meticais)

16Slide 16



Escalões dos dois tipos de Subvenções em meticais

Descrição do Escalão 1: (425.000 MT – 1.000.000 MT) de Subvenções 
Equivalentes

Slide 17

Custo máximo do Projecto
em MT

Subvenção 
(relativo)

Subvenção 
(absoluto)

Beneficiári
a (relativo) 

Beneficiária 
(absoluto) 

1.000.000 85% 850.000 15% 150.000

Categorização por Plano de Negócio

SUBVENÇÕES EQUIVALENTES



Escalões dos dois tipos de Subvenções em meticais

Descrição do Escalão 2: (1.000.000 MT – 3.000.000 MT) de Subvenções 
Equivalentes
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Exemplo de projecto com o custo total de 3.000.000 de MT

Custo máximo do projecto

Em MT

Subvenç. 

(relativo)

Subvenção 

(absoluto)

Beneficiária 

(relativo)

Beneficiá. 

(absoluto)

Primeiro 1.000.000 

de MT do custo do 

projecto

1.000.000 MT 85% 850.000 MT 15% 150.000 MT

Custo do projecto 

acima de 2.000.000 

de MT

2.000.000 MT 70% 1.400.000 MT 30% 600.000 MT

Total 3.000.000 MT 2.250.000 MT 750.000 MT

Categorização por Plano de Negócio



Documentos Necessários
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Documentos obrigatórios9 Escalão 1 Escalão 2

Formulário de candidatura com apresentação do projecto e

reposta aos critérios de elegibilidade
 

Documento da empresa (NUIT, Registo Comercial, Factura ou

equivalente)
 

Certidão de constituição, incluindo os estatutos, se aplicável


Declaração fiscal para o último ano disponível:

a) Regime normal: Modelo 20 e anexos;

b) Simplificado: Modelo 10 e anexos;

c) Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes

(ISPC): Declaração dos dois últimos Trimestres de 2018);

d) Declaração de início de actividade (Modelo 2).
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Documentos Necessários
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Documentos obrigatórios Escalão 1 Escalão 2

Documento do representante da empresa (Bilhete de

Identidade, passaporte ou carta de condução)
 

Cópia do DUAT ou equivalente (aplicável apenas para

negócios que impliquem o uso de terra)
 

Cópia de contrato de arrendamento ou título de

propriedade, ou equivalente (aplicável apenas para

negócios que impliquem uso de instalações e/ou

transportes)

 

Formulário preenchido de triagem ambiental e social

face à lista projectos e actividades não elegíveis
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Mecanismo de Operacionalização do Programa

GREPOC – Gabinete de Reconstrução  pós Ciclones
UIPSE – Unidade Implementadora do Programa das Subvenções Equivalentes
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Beneficiário – Responsabilidade da MPMEs

Nota: Designada por “candidata” até à assinatura do Acordo



GREPOC – Responsabilidades

Gestor e Supervisor dos Fundos de Apoio às MPMEs;

Assegurar a implementação e reportar o progresso do programa ao Banco Mundial;

Seleccionar e contratar a Unidade de Implementação do Programa das Subvenções
Equivalentes (UIPSE) por concurso internacional;

Desenhar o programa de Subvenções Equivalentes e a abordagem programática;

Acompanhar a alocação dos fundos, incluindo:

Receber e rever relatórios periódicos de implementação das actividades previstas
pela UIPSE, conformidade e estado dos desembolsos das Subvenções Equivalentes;
e

Fiscalizar as actividades financiadas pelo programa de Subvenções Equivalentes e
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GREPOC – Responsabilidades

NOTA: O GREPOC não participar da avaliação ou pontuação no processo de pré-selecção de
projectos até à fase final, mas pode e deve servir como árbitro final entre candidaturas.



Elaborar plano de comunicação e divulgação do programa;

Prestar assistência técnica nas candidaturas, pré-selecção dos beneficiários de
acordo com os critérios de elegibilidade das fases do programa;

Gerir as Subvenções Equivalentes atribuídas aos beneficiários de acordo com
as normas do Manual;

Reportar periodicamente ao GREPOC;

Ponto de contacto directo entre o programa, os beneficiários e outras
entidades parceiras;

Garantir o cumprimento dos deveres dos beneficiários e actuar em
conformidade em casos de irregularidade, pondo em prática as medidas
descritas no Manual em casos de irregularidade;

Reportar de imediato ao GREPOC quaisquer irregularidades relacionadas com
actividades internas programadas ou com aos beneficiários do programa;

Propor medidas de optimização e adaptação sempre que seja necessário por
motivos não previsíveis na altura de aprovação deste documento; e

Realizar a supervisão ambiental e social.
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UIPSE – Responsabilidades
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Para além das actividades acima mencionada, no âmbito das Aquisições e
Gestão Financeira, a UIPSE tem as seguintes responsabilidades:

Apoiar os beneficiários a dirigir o processo de contratação de Bens, Serviços e,
obras e Serviços de Consultoria individual;

Aferir a conformidade da qualidade/especificações do bem e/ou obra;

Transmitir ao GREPOC, através de relatórios escritos, informações
fundamentadas sobre a qualidade do fornecimento do bem e/ou obra que
requeiram acção do GREPOC sempre que aplicável;

Validar o plano de aquisições dos beneficiários de acordo com o previsto nos
planos de negócio aprovados pela Comissão de Avaliação;

Solicitar o parecer de conformidade ao GREPOC,

Solicitar o desembolso ao GREPOC para as aquisições aprovadas;

Solicitar o pagamento aos fornecedores / provedores de serviços selecionados,
das Subvenções Equivalentes, respeitando os acordos firmados;
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UIPSE – Responsabilidades 
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Assegurar que os fundos das Subvenções Equivalentes não sejam usados para
pagar impostos e demais despesas imputadas aos benificiários por força do
acordo de financiamento;

Verificar no terreno, no acto da monitoria e supervisão dos beneficiários, a
conformidade dos processos de aquisição e os bens adquiridos no âmbito dos
planos de negócios aprovados;

Arquivar os processos completos que incluem a guia de entrega dos Bens do
beneficiário após aferida a conformidade dos mesmos;

Prestar contas periódicas dos fundos desembolsados pelo GREPOC e

Prestar informações, disponibilizar os documentos necessários e demais
instrumentos solicitado pelos auditores do programa ao nível do GREPOC
(Tribunal Administrativo.), ou outras partes interessadas (Banco Mundial,
Autoridade Tributária, Inspecção Geral das Finanças, etc.).
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UIPSE – Responsabilidades 
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Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações
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Plataformas do Mecanismo de Queixas e Reclamações

Estabelecidas as Caixa de Queixas e Reclamações

Linha Verde: 855050, 858020687

WhatsApp: 858020687

E-mail: mqr@grepoc.org.mz

Site: http://www.grepoc.org.mz/poc/mecanismo-de-queixas-e-

reclamacoes/ 

Facebook: https://web.facebook.com/grepoc/?_rdc=1&_rdr
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https://web.facebook.com/grepoc/?_rdc=1&_rdr


OBRIGADO

Por uma Recuperação Abragente e Sustentavél do  Sector Privado

www.grepoc.org.mz Slide 28


