INFORMAÇÃO: COMERCIAL

54/22

DATA 22.05.19

ASSUNTO: Missão Empresarial a Moçambique (Maputo) – 28 agosto a 3 setembro de 2022

A ANEME vai realizar uma Missão Empresarial a Moçambique no período de 28 agosto a 3 setembro de
2022.
Moçambique, com uma população aproximada de 26,5 milhões de habitantes, teve em 2020 – à semelhança da
generalidade dos países da região – uma forte contratação económica que atingiu a indústria (em especial a
extrativa) e a área dos serviços.

Em 2021, verificou-se um ténue crescimento económico, tendo como suporte a agricultura e os serviços.

Segundo o Banco Mundial, espera-se que entre 2022 e 2024, Moçambique venha a ter um crescimento
médio de 5,5%.

No entanto existem todo um conjunto de variáveis exógenas que podem condicionar fortemente essa
previsão de crescimento como sejam: aumento dos preços de petróleo e do trigo, em resultado da guerra na
Ucrânia e evolução do Covid 19.

Por último é de referir que os principais produtos importados por Moçambique são: as máquinas e aparelhos,
os produtos químicos, os metais comuns, os produtos alimentares e as pastas celulósicas e papel. Na
estrutura das exportações destacam-se os produtos agrícolas, os produtos alimentares e as matérias textéis.
Esta ação está inserida no Projeto Conjunto de Internacionalização do sector, pelo que, as empresas PME’s
participantes, que cumpram as condições de elegibilidade estipuladas no Sistema de Incentivos, beneficiarão da
atribuição de um subsídio não reembolsável a incidir sobre as despesas elegíveis até 50% para as
empresas das zonas de convergência e até 40% para as da NUT Lisboa.

Para integrarem a missão, as empresas deverão preencher a Ficha de Inscrição, em anexo, enviando-a
para a ANEME, até ao próximo dia 6 de junho, (rui.santos@aneme.pt ou fax 217150403).

Estamos disponíveis para todos os esclarecimentos adicionais e aguardamos a vossa participação.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO
A data prevista para a realização da Missão Empresarial a Moçambique é de 28 agosto a 3 setembro
de 2022.
2. INSCRIÇÕES

2.1

A fim de serem assegurados atempadamente todos os contactos, as inscrições devem dar
entrada na ANEME até ao próximo dia 6 de junho, mediante o preenchimento e devolução
da Ficha de Participação em Anexo;

2.2

As inscrições serão consideradas por ordem de entrada na ANEME.
O custo de participação da Missão será de 2.950,00 euros acrescidos de IVA. (PREÇOS

2.3

GARANTIDOS ATÉ À DATA FINAL DE INSCRIÇÃO
SOFRER ALTERAÇÕES)

- APÓS ESTA DATA OS PREÇOS PODERÃO

2.4

AS INSCRIÇÕES SÃO CONSIDERADAS EFETIVAS AQUANDO DA RECEÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO,
ACOMPANHADA de cheque, emitido à ordem da ANEME ou de prova de transferência
bancária (IBAN PT50 0035 0809 0000 247623074 - CGD).

2.5

Aquando da inscrição, deverão ser enviados à ANEME Catálogos ou outra documentação
sobre a empresa;

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO
3.1

Atendendo ao facto da Missão Empresarial ser objeto de candidatura ao Portugal 2020, a
empresa participante deverá cumprir as condições de elegibilidade constantes do
Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro e do Aviso para Apresentação de Candidaturas Nº
21/SI/2016, destacando-se:
Encontrar-se legalmente constituída;
Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade (Licenciamento
Industrial);
Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às
entidades pagadoras dos incentivos;
Cumprir critério de PME (deter certificado de registo no site do IAPMEI);
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, designadamente apresentar
uma situação liquida positiva

3.2

Caso a empresa não cumpra os requisitos exigidos no ponto anterior, poderá sempre
integrar a delegação empresarial não beneficiando do subsídio previsto.

3.3

O apoio será concedido apenas a um representante por empresa.

4. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCLUI
Serviços de Apoio à Internacionalização:
Reuniões institucionais oficiais, para cada empresa participante, de acordo com os
objetivos e interesses previamente definidos;
Reuniões com empresas locais;
Disponibilização do Estudo de Levantamento e Caracterização das Empresas Industriais
do Setor Metalúrgico e Eletromecânico;
Acompanhamento personalizado e apoio técnico.
Serviços de Apoio Logístico:
Passagem aérea em classe turística Plus Lisboa/Maputo/Lisboa;
Partida: Lisboa dia 28 agosto, voo TP283, 19h15m, com chegada a Maputo às 06h45m
(dia 29 agosto);
Regresso: Maputo dia 03 setembro, voo TP284, 08h30m, com chegada a Lisboa às 18h25;
Transfer Aeroporto | Hotel Polana | Aeroporto, em Maputo;
Alojamento em Maputo, em regime APA no Hotel POLANA em Maputo.

5. A O PAGAMENTO NÃO INCLUI

Refeições;
Outras despesas de carácter pessoal.
6. CANCELAMENTO E ADIAMENTO DA MISSÃO POR PARTE DA ANEME

A ANEME reserva-se o direito de proceder a alterações nas datas ou cancelamento da
missão com aviso prévio de 15 dias, devolvendo a importância paga em caso de
cancelamento.
7. DESISTÊNCIAS E REEMBOLSOS

Desistências: só serão consideradas desistências se a sua comunicação se processar por
escrito.
Reembolsos: - Só haverá lugar a reembolso total ou parcial caso o mesmo seja aceite pela
respetiva Agência de Viagens.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Missão Empresarial a Moçambique (Maputo)
28 agosto a 3 setembro de 2022

Nome da empresa___________________________________________________________________________
Morada____________________________________________________________________________________
Telf. _____________________ Fax ____________________ Email ____________________________________
Atividade Principal: __________________________________________________________________________
Atividades Secundárias: ______________________________________________________________________
Objetivos na abordagem ao Mercado de Moçambique:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Tipo de Contactos Pretendidos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Nome e cargo da pessoa que integrará a Missão:
___________________________________________________________________________________________
Telef. Móvel _________________________ Email __________________________________________________
Data ______/______/______

Assinatura
______________________________________

Política de Privacidade
Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site.
Consentimento para tratamento de dados pessoais
Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento.

Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação institucional da ANEME.

