
 

FORMULÁRIO DE ACESSO À SUBVENÇÃO – PRIMEIRA CHAMADA DE CANDIDATURAS 

                     

       
 

             

                     

                     
PROGRAMA DE SUBVENÇÕES EQUIVALENTES 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA MPMEs 
 
 
 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO                                         

 Código de Candidatura 

 
1. DADOS DO REPRESENTANTE DA Micro, Pequenas e Médias Empresas      

Nome do Representante: 
 
 
Data de Nascimento:  
 
Genéro (marque com X)  
 
Tipo documento de identificação (marque com X) 
 
            BI                Passaporte                Carta de Condução              Cartão do Eleitor           
 
              Outro (especifique)  
 
Número do 
documento de 
identificação  
 
Província 
 
Distrito 
 

2. ACTTIVIDADE ACTUAL QUE EXERCE 

Nome da empresa 

Localização da empresa  

Província 

      

         

 

M F O 

               



 

Distrito 

Cidade ou Vila 

Posto Administrativo 

Localidade 

A empresa tem registo legal? (marque com X)                Sim              Não 

Sector ou área da actividade 

Actividade de negócio 

Desde quando exerce esta actividade 

Classificação da dimensão da empresa 

Volume de negócio anual de 2018 em Meticais 

Número de trabalhadores no dia do envio da candidatura  

Homens 

Mulheres 

 

3. SELECÇÃO DAS NECESSIDADES 

O Programa de Subvenções Equivalentes participa no âmbito da sua necessidade sobre o valor ou 
investimento total e o remanescente é comparticipado pelo proponente. 
 
Porque precisa do financiamento do Programa 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do Projecto 
 
 
 
 
Objectivo do Projecto 
 
 
 
 
 
 

   

   

   



 

 Lucro esperado por ano em Meticais  
 
Como espera alcançar o mercado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta do Projecto em Meticais 
 
Prazo para alcançar a meta por trimestre 
 
Indicador de produto 1 (por trimestre)  
 
Indicador de produto 2 (Por trimestre)  
 
Indicador de produto 3 (Por Trimestre)  
 
Qual é a sua necessidade 1 em Meticais  
 
Qual é a sua necessidade 2 em Meticais   
 
Qual é a sua necessidade 3 em Meticais   
 
Valor total da necessidade em Meticais 
 
 

Local 

Cidade ou Vila 

Distrito 

Posto Administrativo 

Localidade 

Data (Dia, Mês, Ano)   

 

           Tomei conhecimento e concordo que a submissão desta ficha de candidatura não garante a 
aprovação do meu pedido.  A aprovação do meu pedido dependerá do meu plano de negócios e a 
da minha capacidade de comparticipação. 

 

Assinatura da requerente   
 

 

 

        



 

 
Anexo 1:  Documentação necessária 

Para aceder a esta subvenção, as empresas candidatas devem submeter no momento de 
solicitação a seguinte documentação: 

Documentos obrigatórios Escalão 1 Escalão 2 

Formulário de candidatura com apresentação do projecto e reposta 
aos critérios de elegibilidade 

    

Documento da empresa (qualquer um desses documentos): 
 NUIT,  
 Registo Comercial, 
 Factura ou equivalente) 

    

NUIT     

Certidão de constituição, incluindo os estatutos    

Declaração fiscal para o último ano disponível (qualquer um desses 
documentos): 

 Regime normal: Modelo 20 e anexos; 
 Simplificado: Modelo 10 e anexos; 
 Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC): 

Declaração dos dois últimos Trimestres de 2018); 
 d) Declaração de início de actividade (Modelo 2). 

    

Documento do representante da empresa (Qualquer um desses 
documentos): 

 Bilhete de Identidade,  
 Passaporte 
 carta de condução 
 Cartão do eleitor 

    

Cópia do DUAT ou equivalente (aplicável apenas para negócios que 
impliquem o uso de terra) 

    

Documentos que comprovam que operava nos distritos do Dondo 
Nhamatanda, Búzi e Cidade da Beira (Qualquer um desses 
documentos): 

 Declaração das autoridades locais 
 Factura de luz ou água 
 Facturas de pagamento de serviços locais 
 Factura de venda ou compras de bens ou serviços locais 
 Outro documento relevante etc. 

    

 


