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Envolventes PME em Mocambique

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

PME’s 
correspondem a 
98,7%, 79,6% -
Micro, 9,4% -
Pequena E 9,1% 
- Média (Região -
52%; Nr de 
trabalhadores -
61%; volume de 
negócios - 80%)

As PME’s
empregam 42%
(121.036) da
força de trabalho
formal total do
país (Micro -
42,082; Pequena
–62,462 e Média
-18,655)

As PME’s
contribuem
apenas em
33,4% do volume
total de negócios

As PME’s tem a sua frente inúmeras e 
crescentes oportunidades ….



Envolventes PME em Mocambique
(Cont.)

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

As PME’s inserem-se
num quadro de
ambiente de
negócios em
constante reformas
(127ª do Doing
Business) e assente
numa plataforma
regular de diálogo
Público-Privado

As PME’s dos
sectores do agro
negócio e
industrial são
um instrumento
de diversificação
económica

As PME’s são
um instrumento
de promoção e
valorização da
produção
nacional e local
(Made In
Mozambique)

As PME’s tem a sua frente inúmeras e 
crescentes oportunidades ….



Envolventes PME em Mocambique
(Cont.)

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

As PME’s actuam
nos sectores de
comércio que as
MPME’s (55,2%),
hotelaria (21,4%) e
manufactura (9,9%),
agricultura (2,8 %),
construção civil
(0,8%), transporte e
comunicações 1,4%.

As PME’s
enquadram-se
num ambiente
económico e de
investimentos
determinante e
favourável

As PME’s
apenas
contribuem com
28% do PIB

As PME’s tem a sua frente inúmeras e 
crescentes oportunidades ….



Papel Estratégico das  PME Vs 
Optimismo

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

As PME’s são cruciais para
competitividade de um país.

AS PME’s são um forte instrumento de
inclusão e de parceria.

As PME’s hoje estão mais motivadas
para crescer e prosperar

Época
das 

PME’s 
…



Papel Estratégico das  PME Vs 
Optimismo (Cont.)

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

As PME’s reconhecem o caminho que
ainda tem de percorrer para uma melhor
eficiência competitiva

As PME’s podem interna e
estrategicamente usar taxas de
rotatividade e produtividade

As PME’s tem um potencial de criar
diferenciação útil ao mercado/Cadeias
de valor

Época
das 

PME’s 
…



Papel Estratégico das  PME Vs 
Optimismo (Cont.)

Político e Legal Económico e 
Negócios

Social, Cultural e 
Tecnológico

As PME’s mobilizam recursos sociais e
económicos

As PME’s geram emprego directo e
indirecto

As PME’s diversificam, estimulam a
inovação e a criatividade

Época
das 

PME’s 
…



PAPEL DO IPEME ASSISTÊNCIA AO 
INVESTIMENTO E PARCERIAS

Valores:
Excelência, Ética, Assistência, 

Eficiência, Competitividade, 
Empreendedorismos, Parceria

Existimos 
para 

PME’s

Missão:
“Incentivar a implantação, a 

consolidação e o desenvolvimento 
das micro, pequenas e médias 

empresas” 

Visão: 
“Ser a plataforma institucional para 

promoção das micro, pequenas e médias 
empresas em Moçambique” 

 Acesso a informação
 Acesso ao mercado
 Promoção de parcerias

PME’s
 Aumento de Capacidade

Interna PME

FOCO

 Informação PME
 Base de Dados PME

INSTRUMENTOS



O que Faz sentido para as PME’s?

 O Empreendedorismo como:
 engenho motriz e diferenciador das

PME’s.
 Factor de resiliência competitiva das

PME’s.
 Valor estratégico da Franquia como:
 Oportunidade de internacionalização.
 Veículo de transferência de tecnologia e

conhecimento.
 Instrumento de integração empresarial.

 Como construir uma Rede PME
identitária
 Com Governação corporativa.
 Com uma Fórum/Feira Comunitária PME.
 Que permite desenvolver conteúdo local

com inclusão comunitária.

Desconstruindo 
Mitos

e
Partilhando 
Caminhos 

…



O que Faz sentido para as PME’s?

 Como tornar efectiva a parceria:
 Para capitalizar e aproveitamento de

nichos de negócios.
 Para qualificação e certificação

empresarial.
 Para aumento de capacidade.
 Transformação local de recursos.
 Transferência de conhecimento.

 Como potenciar a formação como um
percurso para:
 Estruturação, organização e idoneidade.
 Especialização.
 Qualificação de activos internos e

aumento da visão estratégica.
 Liderança eficiente.

Desconstruindo 
Mitos

e
Partilhando 
Caminhos 

…



OPORTUNIDADES PME’S

Existimos 
para 

PME’s

Aquisição e
Transferência
de de
tecnologoia

Especialização
e planificação
estratégica de
actividade
económica

Melhoria da
Capacidade
operar com
eficiência na
cadeia de
valor local
(províncias
e Distritos
do Norte e
Centro do
país

PARCERIAS A NÍVEL:



OPORTUNIDADES PME’S (Cont.)

Existimos 
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PME’s

Formação de
de mão de obra
especializada e
empresarial
(partilha de
Boas prácticas)

Alavancagem
empresarial
por via da
inovação/
empreendedori
smo

Estabelecimento
de coligação
empresarial e
subcontratação

PARCERIAS A NÍVEL:



OPORTUNIDADES PME’S (Cont.)

Existimos 
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PME’s

Aproveitamento e
envolvimento na cadeia de
nichos de negócios: Agro-
negócios, Indústria, Turismo,
Serviços e Comercialização
agrícola

Certificação de de
qualidade e
Internacionalização

Ligações
empresariais para
fornecimento as
grandes empresas

PARCERIAS A NÍVEL:



OPORTUNIDADES PME’S (Cont.)

Existimos 
para 

PME’s

De pesquisa
e
desenvolvimento

Operacionalização
de Franquia de
marcas e práticas

Aproveitamento
estratégico e com
transformação
local das
oportunidades do
Mercado das
Compras do
Estado

PARCERIAS A NÍVEL:



Plataformas de apoio as parcerias:
Divulgação de oportunidades para 

exportação.
Incentivo a internacionalização das 

PME’s.
Missões empresariais PME’s:
Intra PME’s
Focado nas oportunidades
Bolsas de contactos PME’s

Criação e operacionalização da 
comunidade “PME Moçambique Portugal”

Desenvolver
Parceria num 

espaço 
e 

comunidade
…

Construindo uma comunidade PME
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Implantação!
Desenvolvimento! 
Consolidação das 

PMEs!

IPEME – Av. 25 de Setembro, n.º 1509, 1º andar - Maputo  
Tel: (+258)21430272- Fax (+258)21352669
Email: info@ipeme.gov.mz
Portal: www.ipeme.gov.mz/www.mic.gov.mz

AS
MPME’S 

MOÇAMBICANAS 
SÃO O MOTOR DA 

ECONOMIA!
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