
TERMOS E CONDIÇÕES 
Programa de Subvenções Equivalentes Para Apoio às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas a Recuperação Pós-ciclones Idai e Kenneth 
 

  

IINCOMATI&AYANI 1 

 

1. CONTEXTO 

O Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone Idai (GREPOC) tem como objectivo minimizar 

o impacto negativo provocado pelos ciclones Idai e Kenneth em 2019. 

Através do programa de Subvenções Equivalentes para Apoio às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs), o GREPOC oferece uma oportunidade de financiamento 

para MPMEs até 85% (micros) e 70% (PMEs) na Recuperação Pós-ciclones Idai e 

Kenneth. 

São consideradas MPMEs: 

 

 

Assim, o Programa de Subvenções Equivalentes para Apoio às MPMEs do GREPOC 

convida as MPMEs afectadas pelos Ciclones Idai a manifestarem o seu interesse nesta 

oportunidade de co-financiamento para 

• Recuperar activos essenciais à capacidade produtiva 

• Re-estabelecer postos de trabalho 

• Melhorar gestão resiliente face a desastres naturais. 

 
2. DISTRITOS ELEGÍVEIS PARA ESTA 

JANELA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Trabalhadores Volume anual  de Negócio 

Micro empresa ≤ 4 ≤ 1.200.000 MZN 

Pequena empresa 5 – 49 >1.200.000 MZN < 14.700.000 
MZN 

Media empresa 50 - 100 >14.000.000 < 29.970.000 MZN 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE ELEGIBILIDADE 

• Ser Micro, pequena ou média empresa registada, conforme definido na Secção 1. 

• Data de início de operações da empresa não posterior a Março de 2019; 

• Prova que operava nas províncias e distritos acima mencionados. 

• Capacidade financeira para cumprir com os requisitos de comparticipação 

apresentados na Secção 4. 

• Ter a documentação requisitada, de acordo com a Secção 7. 

Encoraja-se a submissão de candidaturas detidas e ou geridas por mulheres. 

O fundo promove a representação em todas as áreas elegíveis. 

 
4. VALOR DA SUBVENÃO 

Os Projectos a serem submetidos são categorizados por escalões: 

 
 Escalão 1 Escalão 2 

Valor do projecto ≤ 1.000.000 MZN 1.000.000 – 3.000.000 MZN 

% Comparticipação 15% 30% 

Forma de Comparticipação • Pagamento efectuado 
ao fornecedor 

• Linha de crédito 
aprovado pelo Banco 

• Pagamento efectuado 
ao fornecedor 

• Linha de crédito 
aprovado pelo Banco 

 

5. DESPESAS ELEGÍVEIS E NÃO ELEGÍVEIS 

Despesas elegíveis Despesas não elegíveis 

o Bens; 
o Serviços; 
o Obras e 
o Serviços de Consultoria 

Individual. 

o Salários 
o Custos operacionais 
o Dividas bancarias 
o Impostos e outras obrigações legais 
o Outras despesas arroladas que não 

evidenciem ligação com projecto 

 
6. PROCESSO DE CANDIDATURAS À SUBVENÇÃO 

As Manifestações de Interesse devem ser recebidas até o dia 09/06/2022 às 17h. As 

candidaturas submetidas fora do prazo não serão validadas 

O formulário de candidatura devidamente preenchido será acompanhado da documentação 

de suporte necessária indicada na Secção 7 destes termos e condições e devera ser: 

Submetido via electrónica no link https://subvencoes.consorcioincomati.com/preinscricao 
 
 
 

 OU 

a) Entrego em formato físico durante a hora normal expediente nos seguintes locais: 
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O processo de selecção é competitivo. Apenas as Manifestações de Interesse pré- 

selecionadas é que poderão avançar para a etapa de propostas, e somente as propostas de 

projecto finais, aprovadas pelo Comité de Subvenção é que são consideradas como as 

selecionadas para beneficiar da subvenção comparticipada. 

A apresentação da Manifestação de Interesse e sua qualificação para a etapa seguinte de 

preparação de planos de negócios não implica uma aprovação automática da proposta 

submetida. O processo de candidaturas obedece as seguintes etapas: 

 

 

 

 

Local Endereços 

Província de Sofala 

• Consórcio Incomati/Ayani 
Avenida Samuel Magaia  Nr 341 
Bairro da Ponta Gêa,  
Cidade da Beira  

• SDAE nas Sedes distritais 

• CEP Sofala 

Província de Manica 
• CEP - Manica 

• ADEM - Manica 

• SDAE em todas as Sedes distritais 

Província de Cabo Delgado 

• Consórcio Incomati/Ayani 
Avenida Marginal Nr. 7486 
Bairro Eduardo Mondlane 
 

• CEP – Cabo Delgado 

• ADEL – Cabo Delgado  

• SDAE nas Sedes distritais 

 
 Província de Nampula 
 

• CEP – Nampula 

• ADEL – Nampula  

• SDAE nas Sedes distritais (Monapo, Nacarrôa, Eráti e Memba) 

Província da Zambézia 
 

• CEP – Zambézia 

• SDAE nas Sedes distritais (Milange, Morrumbala, Maganga da Costa, 
Chinde, Inhassunge, Nicoadala, Namacurra e Mocuba) 

Província de Tete 
• CEP – Tete 

• SDAE nas Sedes distritais (Cidade de Tete, Doa, Mutarara e Changara) 

  Província de Inhambane 
• CEP – Inhambane 

• SDAE nas Sedes distritais (Vilanculos e Govuro) 
 



TERMOS E CONDIÇÕES 
Programa de Subvenções Equivalentes Para Apoio às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas a Recuperação Pós-ciclones Idai e Kenneth 
 

  

IINCOMATI&AYANI 4 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura de acordos  

 
7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de 

planos de 

negócios e 

aprovação pelo 

Comité 

 

Empresas 
candidatas 
com 
assistência 
técnica do 
Consórcio 

Consórcio 

Incomati/Ayani 

 

 

Empresas 
candidatas com 
assistência 
técnica do 
Consórcio 

GREPOC com 

Assistência 

técnica do 

Consórcio 

 

1 5 4 3 2 

 

Avaliação e 

pré-seleção de 

candidatos 

 

Assistência técnica 

– elaboração de 

planos de negócios 

 

Avaliação de planos 

de negócios e 

aprovação pelo 

Comité 

 

 
Assinatura 
de acordos e 
desembolso 

Manifestação 
de interesse:  
Ficha de 
Inscrição 
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A proposta e os seus anexos devem conter informações verídicas. Falsas declarações serão punidas com 
desclassificação liminar e qualquer fundo que tiver sido desembolsado com base em falsas declarações deverá 
ser reembolsado imediatamente. 
 

 

8. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
 
Mais informações ou esclarecimentos sobre os Termos e Condições e o respectivo formulário de candidatura ou 
sobre o processo em si, devem ser solicitados nos escritórios do Consórcio Incomati/Ayani e nos locais acima 
mencionados onde submeterão as suas propostas. 

As empresas candidatas poderão também entrar em contato com o Consorcio através das seguintes formas: 

• Linhas directas (chamadas, SMS, WhatsApp): 85 347 1577; 85 824 9648. 86 230 0000 

• Email: atendimento@incomati.com   

• Redes Sociais 

o  www.instagram.com/incomatiayani 

o  www.linkedin.com/in/incomatiayani 

o  www.facebook.com/Incomatiayani 

 

mailto:atendimento@incomati.com
http://www.instagram.com/incomatiayani
http://www.linkedin.com/in/incomatiayani
http://www.facebook.com/Incomatiayani

