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APOIO AO TURISMO 
 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES PARA O ACESSO A SUBVENÇÕES COMPARTICIPADAS PARA 
EMPRESAS 

 

DISTRITOS DE ANCUABE, IBO, MACOMIA, MATUTUÍNE, METUGE, MONTEPUEZ,  

PEMBA E QUISSANGA 

 
 

Contexto 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), promove actividades de 
desenvolvimento nas zonas rurais e nas áreas de conservação do país. Como forma de apoiar o 
sector produtivo nacional e reverter o impacto negativo provocado por desastres naturais e 
outros eventos não previsíveis, o FNDS desenvolveu um pacote financeiro designado por 
SUSTENTA EMERGÊNCIA. 

Reconhecendo o impacto severo que a pandemia do Covid-19 tem causado no sector de turismo 
ao nível nacional, e o papel importante deste sector no desenvolvimento da economia rural e 
do país, o FNDS abre a oportunidade de apoiar financeiramente as empresas nacionais de 
turismo afectadas pela pandemia. 
 

O FNDS financia até 80% do seu custo de operação, por um período não superior a 3 meses. 

Áreas elegíveis 

A presente chamada irá abranger as empresas com actividades nos Distritos abaixo 
identificados, os quais fazem parte dos cinco destinos turísticos prioritários do país1 assim como 
das paisagens onde o FNDS actualmente possui disponibilidade financeira: 

 

Província de Maputo 

• Distrito de Matutuíne 

Província de Cabo Delgado 

 
1 Zonas definidas pelo Ministério da Cultura e Turismo como destinos para o desenvolvimento acelerado do turismo. 
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• Distritos do Ancuabe, Ibo, Macomia, Metuge, Montepuez, Pemba e Quissanga. 

Elegibilidade 

São elegíveis a este financiamento as empresas que operam na cadeia de valor do Turismo:  

• Acomodação até 3 estrelas (Hotéis, Lodges, Casa de Hóspedes e Acampamento); 

• Restaurantes e serviços de catering; 

• Agenciamento e orientação de turistas; e  

• Lojas de artesanato entre outros negócios relacionados com o turismo. 

Os candidatos devem cumprir com os seguintes requisitos: 

• Ser uma empresa nacional formalmente registada; 

• Ter NUIT; 

• Ter um mínimo de 5 trabalhadores (equivalente a tempo inteiro) dos quais a maioria da 
mão de obra é local; 

• Ter receita anual de pelo menos 600.000,00 MZN; 

• Ter operações nas áreas geográficas elegíveis acima definidas; 

• Ter sido afectada negativamente pela pandemia do Covid-19; 

• Ter a sua situação fiscal regularizada (INSS, Finanças, etc.); 

• Ter disponibilidade e compromisso de apresentar os fundos de comparticipação; e 

• Manter pelo menos 80% dos postos de trabalho durante a vigência do financiamento. 

 

Conteúdos das Notas Conceptuais 

As propostas devem demonstrar com clareza os seguintes aspectos: 

• Fundamentação e justificação da necessidade do financiamento; 

• Objectivos claros do uso do financiamento; 

• Soluções inovadoras para responder aos desafios da conservação em tempo de crise e para 
a melhoria das condições de subsistência das famílias locais; 

• Capacidade para a viabilização do seu negócio a curto/médio prazo; e 

• Impacto económico-financeiro, social e ambiental das actividades da empresa no distrito 
(e.g. contratos e /ou ligações com pequenos produtores e empreendedores comerciais 
para a aquisição de matéria prima, produtos e serviços). 

A notar:  As proposta e os seus anexos devem conter informações verídicas.  Falsas declarações 

serão punidas com desclassificação liminar e as empresas incluídas na lista negra, e excluídas de 

todas as oportunidades de financiamentos do FNDS. 

Mecanismo de Subvenção Comparticipada 

PROCESSO As propostas serão recebidas e analisadas de forma contínua. 

 As empresas qualificadas serão aprovadas para financiamento por 
ordem de chegada até que os fundos disponíveis sejam totalmente 
concedidos. 

VALOR DA PROPOSTA De 600.000,00 MZN a 1.800.000,00 MZN 

FINALIDADE O financiamento está disponível para suportar custos 
operacionais por até 3 meses. 
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Tabela do Tipo de Despesas 

Despesas elegíveis Despesas não elegíveis 

• Despesas salariais; 

• Outros custos relacionados ao pessoal; 

• Custos fixos que não podem ser 
diferidos; 

• Fundo de maneio para empresas 
contratadas, a fim de cumprir com 
contratos ou compromissos pré-
acordados com produtores / pequenas 
empresas. 

• Compra de activos fixos; 

• Obras civis, como a construção de novos 
edifícios;  

• Participação financeira no património de 
uma empresa; 

• Outras despesas arroladas que não 
evidenciem ligação com os objectivos do 
SUSTENTA Emergência. 

 
 
COMPARTICIPAÇÃO 

 
 

O FNDS financia 80% do 

valor. A empresa deve 

comparticipar com 20%. 

FORMA DE COMPARTICIPAÇÃO Em valores monetários disponíveis para cobrir 

despesas de funcionamento (custos operacionais/ 

despesas com funcionários e fornecedores). 

Documentação Necessária 

Para aceder ao financiamento de 3 meses, as empresas devem apresentar a seguinte 
documentação: 
 

1 Início de actividade 

2 Declaração de NUIT 

3 Licenciamento da actividade (Alvará ou autorização de entidade competente) 

4 Certidão de Quitação e INSS referente ao ano 2019 ou Cópia de M19 e IRPS de 
Dezembro de 2019 carimbado 

5 Credencial da empresa que confirma o mandato do representante 

6 Cópia do documento de identificação do representante legal 

7 Cópia do documento de identificação dos sócios ou acionistas maioritários (se 
aplicável) 

8 Mapas de fluxos de caixa mensal do 1º ano (ano de referencia 2019) – se disponível  
9 Extratos bancários dos últimos 3 meses 

10 Evidência de disponibilidade dos fundos de comparticipação (extracto bancário, linha 
de crédito aprovada, descoberto aprovado, etc.) 

Subvenção, 80%

Comparticipação, 
20%
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11 Outros documentos relevantes que mostrem o impacto de COVID-19 (declarações 
financeiras, registos das operações de produção e registos contabilísticos/financeiros; 
contrato de arrendamento) 

12 Compromisso da empresa em respeitar os contratos ou acordos com pequenos 
agricultores e empresas locais  

13 Declaração da empresa que confirma manter pelo menos 80% dos postos de trabalho 
durante a vigência do contrato de financiamento 

 
Duração da Chamada 

O tempo previsto para a presente chamada é de 21 dias a contar a partir da data do 
lançamento. Encorajamos aos proponentes a submeter as suas propostas preferencialmente 
antes da data final da chamada. 

 

Submissão 

O Formulário de Candidatura (em anexo) pode ser obtido no site www.fnds.gov.mz e deve 
ser preenchido em português e enviado em formato electrónico para: 
emergenciaturismoCOVID19@fnds.gov.mz, até o dia 02/09/2020 às 23:59 (hora de 
Moçambique) e vão obedecer o seguinte processo de avaliação. 

 
As propostas serão avaliadas consoante a sua chegada. A decisão de financiamento vai ser 
consoante a ordem de chegada até a disponibilidade de fundos. 

 
As propostas submetidas fora do prazo não serão validadas. Apenas os proponentes das 
propostas aprovadas é que serão contactados. 

 

Informações e Esclarecimentos 

Mais informações ou esclarecimentos sobre os Termos e Condições e o respetivo formulário 
de Proposta ou sobre o processo em si, devem ser solicitados por via dos contactos abaixo, 
dentro das horas normais de expediente (entre às 8h e as 16 horas) e, desejavelmente, até 
pelo menos 5 dias úteis antes da data de encerramento do período de recepção das 
candidaturas. O FNDS disponibiliza-se igualmente, mediante marcação, a apoiar/esclarecer 
dúvidas presencialmente aos proponentes através da sua Unidade de Desenvolvimento de 
Negócios. 

e-mail: emergenciaturismoCOVID19@fnds.gov.mz 

Telefone: 85-857000116 
 

Ética de Conduta 
 

O FNDS combate energicamente qualquer tipo de tentativa de fraude e de corrupção antes, 

durante e depois dos concursos. Os candidatos são convidados a colaborar e instados a 

denunciar qualquer má prática usando os canais disponibilizados na nossa página de internet: 

www.fnds.gov.mz. 

http://www.fnds.gov.mz/
mailto:emergenciaturismoCOVID19@fnds.gov.mz
mailto:emergenciaturismoCOVID19@fnds.gov.mz
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