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A Missão Empresarial a Moçambique permitirá um contacto 
privilegiado com os principais  decisores locais, visando a 

presença de cada participante em reuniões de carácter 
comercial  e institucional assim como a exposição na terceira 

edição do certame sectorial MozTech 2016

A QUEM SE DIRIGE ESTA MISSÃO?

Esta Missão Empresarial é destinada a todas a empresas Portuguesas do Sector das 
Tecnologias de Informação que pretendam exportar ou investir neste mercado.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- Passagens aéreas em classe turística 
- Alojamento em Hotéis de 4* e 5*
- Reuniões bilateriais com empresas locais previamente agendadas
- Reunião com Embaixada Portuguesa, AICEP e Câmaras de Comércio e Indústria 
- Participação como expositor MOZTECH
- Produção de materiais gráficos
- Acompanhamento local permanente pela ANETIE
- Seguro de viagem
- Vistos incluídos

PROGRAMA

MOÇAMBIQUE
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MOÇAMBIQUE

A MozTech é a primeira feira de Tecnologias de Informação e Comunicação em 
Moçambique. Tem como objectivo apresentar um novo olhar sobre o futuro: o futuro da 
tecnologia ao serviço do crescimento económico e do desenvolvimento humano de 
Moçambique.
Materializa-se através de um evento anual que inclui uma área de exposição, 
conferências, apresentação de produtos e tecnologia e cerimónias oficiais. É uma 
montra de produtos, serviços, tendências e ideias que pretende convergir no mesmo 
espaço toda a cadeia de valor associada ao consumo, produção, gestão e distribuição 
de tecnologia, telecomunicações e conteúdos. 
 
Os principais objectivos do MozTech são:
   Gerar informação sobre as novas tendências tecnológicas;»
   Estimular a adopção de tecnologias;»
   Fomentar um consenso alargado sobre as opções tecnológicas do país;»
  Promover a partilha de experiências; »
   Criar oportunidades de negócio e networking e,»
   Distinguir as melhores soluções, práticas e ideias neste sector.»

MAIS INFORMAÇÕES EM: http://www.moztech.co.mz
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QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 3.750,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 1.875,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

As Empresas que pretendem usufruir deste financiamento até 50%, devem cumprir as condições e critérios de 
elegibilidade definidos no âmbito do PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020.

a)  Ter sede nas Regiões Norte, Alentejo ou Centro.
b)  Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respectivamente, a administração fiscal e a 
     segurança social.
c)  Apresentarem uma situação económico – financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de financiamen-
    to da operação. Autonomia Financeira Superior a 15%.
d)  CAE Elegível.
e)  Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo Certificado PME. 
f)  As inscrições na presente Missão Empresarial apenas serão validadas com a recepção do Formulário de
   Inscrição preenchido, devidamente assinada e carimbada por representante que comprometa legalmente a 
   empresa. 
g)  Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a validação das des-
   pesas elegíveis pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo as empresas participantes ressarcidas até 
   50% de financiamento do investimento total. 
   A transferência do financiamento às empresas estará dependente da análise final do PORTUGAL 2020.

As Empresas não elegíveis no âmbito do Programa PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, poderão igualmente 
participar na Missão, suportando na íntegra os valores de participação e despesas não comparticipadas.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Deverá submeter os seus dados através da ficha de inscrição até dia 28 de Abril e enviar-nos
uma apresentação da sua empresa em formato PPT ou PDF (max. 5MB). Após o fim do prazo
para as inscrições, será contactado para apurarmos a viabilidade e adequação do perfil da 
sua empresa ao mercado Moçambicano e, caso estas se verifiquem, para efectuar o respectivo
pagamento.
A realização desta missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes.
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