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“O Governo tem vindo a implementar reformas
ao nível de instr umentos de facilitação, sobretudo
no que diz respeito ao Ambiente de Negócios”
O lema da Sexta Edição do Prémio 100 Melhores PME, ‘’Fortalecer as Cadeias de Valor do
conteúdo Nacional’’ é pertinente pois constitui o pressuposto básico para as Micro,
Pequenas e Médias Empresas (MPME) satisfaçam as necessidades das grandes empresas
bem como acederem aos mercados preferenciais. Este lema coloca a qualificação
empresarial, a formação, o desenvolvimento de parcerias como devendo ser uma
prioridade para aquele segmento de empresas.
Como é sabido, as Pequenas e Médias Empresas jogam um papel importante na economia
nacional, têm um grande contributo na geração de centenas de milhares de postos de
trabalhos, geram 48% do emprego no país, garantem renda a muitas famílias, o que
possibilita uma expansão e contribuem com 28,6% no Produto Interno Bruto (PIB). As
PME dinamizam a economia local através da provisão de bens e serviços solicitados a nível
local.
O Governo tem vindo a implementar reformas ao nível de instrumentos de facilitação,
sobretudo no que diz respeito ao Ambiente de Negócios, tendo em vista o aumento de
número de empresas deste segmento.
De entre as várias medidas o destaque vai para a simplificação progressiva de
procedimentos como:

Regime da mera declaração aprovado por Decreto medida que irá facilitar a entrada de
novas empresas.
Por outro lado, o Governo criou incentivos de âmbito fiscal (Disponibilização de Facilidades
Fiscais), que se consubstanciam na introdução do Imposto Simplificado Para os Pequenos
Contribuintes e o Diploma Ministerial 99/2003, Isenção de Direitos na importação de
matérias-primas, Código de Impostos de Consumo Específico, Pauta Aduaneira Revista, Lei
do Conteúdo Nacional, Incentivos Financeiros: Disponibilização de Linhas de financiamento
Públicas: Exemplos: PRSPII, Linha BNI e Mercado de Capitais.
O financiamento às PME continua a ser um desafio que vai ser resolvido em parceria com
o sector empresarial, através do desenvolvimento e até co-implementação de mecanismos
alternativos mais adequados. Exemplos: Capital de risco, fundos de investimentos, garantia
mútua entre outras
Nesta Sexta Edição, gostaríamos de felicitar as empresas premiadas e distinguidas e
encorajar à todas empresas a desenvolver parcerias, a adoptarem métodos organizados de
gestão e direccionarem o seu foco nas áreas produtivas.
O desenvolvimento de capacidades competitivas e a remoção de obstáculos ao exercício
da actividade económica irá prosseguir de modo a consolidar a identidade dos produtos
nacionais e cimentar a posição no mercado.
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“Quanto mais for tes e
resilientes forem os
nossos empresários,
mais robustas serão
todas as empresas
nacionais e as suas
cadeias de valor”
DANIEL DAVID

PCA do Grupo Soico
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A sexta edição das 100 Melhores PME é, uma vez mais, um sinal de vitalidade do nosso
tecido empresarial. Esta edição contou, novamente, com um número recorde de
participação de empresas de pequena e média dimensão.
Este é, igualmente, um enorme estímulo, num momento em que apenas se ouve falar de
crise e de arrefecimento da economia moçambicana. É nesta altura que este sinal de força
e energia deve ser dado pelas nossas empresas. É neste momento que o papel das PME
se torna ainda mais decisivo, com força e dinâmica da nossa economia.
A edição deste ano tem como lema “Fortalecer as cadeias de valor de conteúdo
nacional”. A qualificação das PME é, hoje, um enorme factor crítico para o sucesso.
Quanto mais fortes e resilientes forem os nossos empresários, mais robustas serão todas
as empresas nacionais e as suas cadeias de valor. Isto aplica-se às empresas de menor
dimensão, mas o mesmo acontece com os grandes projectos estruturantes, que, como
sabemos, precisam de fornecedores e parceiros de qualidade para atingir exigentes
padrões de qualidade.
O Prémio 100 Melhores PME existe para incentivar a excelência e reconhecer boas
práticas empresariais, reconhecendo publicamente, todos os anos, as melhores entre as
melhores empresas nacionais.
Mais uma vez, quisemos ser abrangentes e inclusivos. Este é um prémio nacional, por isso,
fizemos questão de manter a aposta estratégica de continuar a ir ao terreno, às províncias,
aos distritos e às localidades, à procura das melhores entre as melhores.
Com a sua participação, os empresários de norte a sul do país poderão ter contacto com
o melhor que se faz no campo da gestão em Moçambique. O conhecimento é, sem
dúvida, uma enorme vantagem competitiva. Aproveitando o know-how garantido pela
participação neste prémio, as empresas poderão adoptar as melhores práticas do seu
ramo de actividade e fortalecer a sua competitividade.
Esperamos, sinceramente, que este prémio sirva de plataforma de incentivo na afirmação
das PME como verdadeiros motores da economia moçambicana.
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‘’Quando falamos em cadeias de
valor, devemos empregar palavras
como Cer tificação das Empresas’ ’
Há muito que o Banco Comercial e de Investimentos (BCI) tem vindo apoiar, de forma pró-activa e consistente,
as PME nacionais das mais diversas maneiras. Somos parceiros desde a primeira hora (2010) do Instituto para
a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), apoiando, nomeadamente, a instalação e a dinamização
dos Centros de Orientação do Empresário (COrE), disponíveis em Maputo, Tete, Chimoio e Pemba; temos
estabelecidos protocolos de parceria com a Associação das Pequenas e Médias Empresas (APME) e com a
Associação Rede Pequenas e Médias Empresas, que consolidam a nossa posição estratégica como banco de
apoio a este segmento; criámos soluções de financiamento e produtos para jovens e mulheres
empreendedoras.
Sentimos que o Prémio 100 Melhores PME tem contribuído muito para promoção, crescimento e
implementação das PME nacionais como elemento a ter cada vez mais em conta no processo de
desenvolvimento socioeconómico do país.

PAULO SOUSA
PCE do BCI
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O lema desta edição é
‘’For talecer as cadeias de valor
de conteúdo nacional’ ’
Muito se tem falado de conteúdo local, mas há um aspecto que todos temos que ter
presente: se não formos capazes de desenvolver o standard nacional necessário para as
empresas estarem preparadas para servir os grandes projectos que Moçambique vai
acolher, outros aparecerão e tomarão o lugar das empresas nacionais. Essa
responsabilidade é, por conseguinte, de todos nós. Dos bancos, que devem apoiar as
empresas nesse processo, mas acima de tudo dos empresários, que têm de compreender
as exigências de um mercado diferente, mais profissional, com características
internacionais, que obriga a fazer um percurso diferente daquilo que é a tradição
empresarial em Moçambique. Hoje, quando falamos em cadeias de valor, devemos
empregar palavras como Certificação das Empresas, aspecto essencial para que elas
sejam elegíveis para aquilo que são as exigências dos novos clientes. Outro tipo de
certificação é a Certificação de Clientes, que obriga a que, de uma forma pensada, se faça
um processo de transformação da empresa e de mudança estratégica, que leve ao
cumprimento de um conjunto de requisitos. Muitas vezes, esta certificação necessita de
investimento.
A nossa aposta nas PME e nas suas capacidades não é retórica. Em 2014, criámos a Linha
BCI Negócios PME, no valor anual de 5 000 milhões de meticais, que permitiu que, até
hoje, cerca de 1 000 PME moçambicanas, de diversos ramos de actividade e de todas as
regiões do país, beneficiassem das vantagens muito favoráveis que a Linha proporciona, no
apoio ao investimento e à tesouraria das empresas. Criámos, igualmente, o Cartão BCI
Negócios, que, de uma forma inteiramente inovadora em Moçambique, funciona como
um limite de crédito agregador das responsabilidades de curto prazo das PME. Criámos,
também, as Linhas BCI Negócios Mulher Empreendedora e BCI Negócios Jovens
Empreendedores. Ainda no âmbito do reforço da relação com as PME, destacámos os
protocolos de parceria firmados com a Associação das Pequenas e Médias Empresas
(APME) e com a Associação Rede Pequenas e Médias Empresas, que consolidam a nossa
posição estratégica como banco de apoio a este segmento. Da parceria com a APME e
com a Associação Rede PME, à semelhança do que já sucede com a ANJE, resultaram
linhas de crédito específicas para os membros destas instituições, destinadas ao
desenvolvimento das suas actividades empresariais.
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“Sexta edição do Prémio 100 Melhores
PME convida empresas a for talecerem suas
cadeias de valor”
100 MELHORES PME
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O evento oficial do lançamento da sexta edição do Prémio 100 Melhores Pequenas e
Médias Empresas, uma iniciativa do Grupo Soico e Ministério da Indústria e Comércio,
através do Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), foi lançada
no passado dia 4 de Agosto, na Cidade de Maputo.
Esta edição é subordinada ao lema “Fortalecer as cadeias de valor do conteúdo nacional”,
um chamamento ao empresariado nacional para se preparar para as várias oportunidades,
principalmente no sector de petróleo e gás.
Contou com a presença de várias personalidades do ramo empresarial, organizações
não-governamentais, Governo, com destaque para o vice-ministro da Indústria e Comércio,
Ragendra de Sousa.
Na ocasião, Ragendra de Sousa saudou os organizadores do Prémio 100 Melhores PME e
garantiu-lhes total apoio do Governo, mas deixou alguns pedidos especiais, tendo em conta
que está aberto a todas as empresas que operam em território nacional. “Quebrem-me,
por favor, as assimetrias, não só de informação como de oportunidades, porque é aquilo que
o Presidente Nyusi diz que quer, um desenvolvimento inclusivo. Não burocratizem as
instituições de apoio às PME, esta é a recomendação que dou sem¬pre ao IPEME, porque
tem que estar terra-a-terra e pensar ou sentir como os empresários”, frisou o dirigente.
Por seu turno, Aniceto Manhique, em representação do Grupo Soico, trouxe dados relevantes
sobre esta edição, por exemplo, o aumento do valor mínimo de facturação exigido para que
as empresas participem no prémio, passando de 35 milhões para 70 milhões de meticais.
Para este ano, além das habituais categorias de premiação: PME Jovem Empreendedor; PME
Mulher Empreendedora; PME Gestão E Fiscalidade; PME Exportação; PME Produto
Nacional; PME Agro Negócio; PME Turismo e PME Indústria, conta-se com mais duas
distinções: Melhor PME Para Trabalhar; PME Higiene E Segurança No Trabalho.
Segundo Aniceto Manhique, a iniciativa 100 Melhores PME é um contributo do Grupo
Soico na promoção do desenvolvimento da economia nacional e “este prémio quer ser
uma ponte para quem precisa de cadeias de valor robustas e quem vê nesse processo uma
oportunidade de crescimento e desenvolvimento económi¬co e social”, disse.
Outra novidade desta edição é que o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias
Empresas (IPEME) vai promover a certificação dos três principais vencedores do Prémio
100 Melhores PME.

Segundo Claire Zimba, este processo de certificação, que é um ganho adicional para os
vencedores, será feito em colaboração com o parceiro Mozal. Para já, vai ser para o
vencedor do Prémio Melhor PME do Ano de 2016, a Rimpex.
Ainda na cerimónia de lançamento, o Presidente da Comissão Executiva do Banco
Comercial e de Investimento (BCI), Paulo Sousa, parceiro estratégico do projecto desde o
seu lançamento, reconhece que as taxas de juro actualmente praticadas no mercado
representam o grande desafio para as empresas e também para o sector financeiro, ainda
assim, disse que a economia e as empresas devem procurar ser resilientes.
Paulo Sousa deixou, ainda, algumas recomendações às PME, de modo a terem uma
contribuição significativa no conteúdo nacional a ser colocado à disposição das
multinacionais que se preparam para desenvolver grandes projectos, entre elas a
necessidade de as PME investirem na sua certificação, de modo a que sejam elegíveis para
fornecerem bens e serviços às multinacionais. E a certificação vai exigir algumas mudanças
estruturais na forma como as empresas estão organizadas e até algum investimento
adicional. Por outro lado, o PCE do BCI aconselhou as PME a agruparem-se nas suas áreas
de actuação, com vista a criarem capacidade para fornecer produtos e serviços às grandes
empresas com eficiência e eficácia.
Houve, ainda, espaço para se discutir o estado das PME em Moçambique. Num painel de
debate aceso, a RSM, Tatos Botão, GAIN e Índico Seguros partilharam experiências sobre as
suas actividades e dinamização das PME.

Apresentações Provinciais
De Maputo, o prémio 100 Melhores PME escalou as províncias de Sofala, Nampula, Tete e
Cabo Delgado, para dar a conhecer mais detalhes sobre o projecto e atrair mais
participações. Personalidades do Governo, membros de conselhos empresariais e
empresários locais juntaram-se à iniciativa.
Cientes de que esta é uma plataforma que gera competitividade e proporciona visibilidade
aos seus negócios, os empreendedores comprometeram-se a fazer parte do elenco desta
edição.
Em todas as apresentações provinciais, foi destacado o poder do cooperativismo para o
sucesso das empresas e organizações.
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• Na campanha “Quero ser formal”, que permitiu a capacitação de 256 PME, 46 estão
já formalizadas e certificados nove empreendedores como PME.
• Foi lançado o projecto Empreender PME, em parceria com a Mozal, que irá potenciar,
criar e desenvolver 50 iniciativas juvenis e de mulheres, nos distritos de Boane e Matola.
• Foi relançado o projecto de desenvolvimento de capacidades empreendedoras, a nível
do regadio de Chókwè, o que permitirá a estruturação e assistência a 60 jovens
produtores das culturas de arroz e hortícolas.

Actividades que o Instituto para a Promoção das
Pequenas e Médias Empresas tem desenvolvido a nível
nacional para a for tificação das PME
Até ao III trimestre de 2017, 2 568 PME beneficiaram de assistência do IPEME, sendo 65%
empreendedores e microempresas, através da Metodologia CaDUP, TGP e de programas
de capacitação, através do Toolkit PME.
• Ao nível de desenvolvimento de cadeias de valor e de melhoria de processos
produtivos em 2017, foram diagnosticadas 126 MPME industriais e de agro-negócio na
província e Cidade de Maputo, Inhambane e Niassa.
Nos serviços de Informação, Tecnologias e Activos PME, foram assistidas 17 MPME no
acesso ao Código de Barras e quatro no selo Made in Mozambique.
• Nos serviços de Formação PME, o IPEME facilitou a capacitação de 176 MPME na
província e Cidade de Maputo no associativismo empresarial, bem como os conselhos
empresariais distritais do vale do Zambeze.
• Ao nível de acesso ao financiamento, foram assistidas 55 MPME na composição de
dossiers de financiamento, elaboração de 90 planos de negócios, o que culminou com o
financiamento de 38 projectos nas linhas PRSP II, FPRN, MBFI e BNI.
• Ao nível de desenvolvimento do empreendedorismo, foram capacitadas 2 011
empreendedores em gestão de negócios.

• Ao nível de Promoção PME e Acesso ao Mercado, foi instituído, pela primeira vez em
2017, o Pavilhão PME na 53a edição da FACIM, que permitiu assistir 391 PME, realizar 10
seminários, estabelecimento de sete ligações empresariais e 17 pedidos de código de barras.
• No âmbito da ligação com grandes projectos, foram identificados 15 nichos de
negócio com potencial de ligação com grandes projectos, sendo que decorre o processo
de estruturação dos manuais de compra.
• Ao nível da Base de Dados PME, foram cadastradas 604 MPME até ao presente
momento, totalizando 19 358 iniciativas empresariais.

Principais constrangimentos que as PME têm apresentado ao
IPEME
As maiores dificuldades que têm sido reportadas:
• Acesso a oportunidades de mercado nas grandes empresas – informação e
capacidade de satisfazer exigências (qualidade, embalagem, escala e prazos);
•

Acesso a tecnologias de produção – custos de financiamento elevados;

•

Acesso a financiamento – custo do crédito e requisitos exigidos;

•

Certificação empresarial – custos associados;

•

Estabelecer coligações de negócios;

•

Acesso a infra-estruturas de base como ZEE, ZFI e parques industriais.
100 MELHORES PME
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O lema escolhido para a sexta edição do Prémio 100 Melhores
PME é “For talecer as cadeias de valor de conteúdo nacional”.
Como é que isso pode ser efectivado na prática?
Prevê-se a retoma económica e um forte investimento internacional no mercado
moçambicano. A escolha do lema do Prémio 100 Melhores PME pretende reflectir esta
realidade, incentivando a produção e consumo do produto local, inspirando as PME a
prepararem-se para a exploração dos recursos naturais.

“A par tilha de experiências e a diver sificação abrirão
caminho para que as empresas se tornem parceiras
dos grandes investimentos estrangeiros expectáveis no
futuro”
Há três edições, a RSM tornou-se um parceiro inestimável para o Prémio 100 Melhores
PME. Tem prestado apoio de diversas formas ao projecto, sobretudo na área de
consultoria. Acompanhe uma breve entrevista sobre as PME.

Como é que as PME podem posicionar-se num mercado
bastante competitivo e cada vez mais exigente?
Dado o papel primordial que as PME assumem hoje em dia no desenvolvimento e
alavancagem da economia moçambicana, é importante que se posicionem em termos de
competitividade e robustez, o que só é possível através de serviços de excelência.
Para além da formação do capital humano das empresas, a certificação permitirá às PME
assumir uma posição competitiva, uma vez que é o garante de uma actuação rigorosa e
alinhada com as boas práticas de negócio. Por outro lado, a certificação credibiliza as
empresas perante eventuais investidores, transmitindo uma ideia de transparência e rigor.

Consideramos que a solidariedade corporativa é fundamental para que as PME se
preparem para o futuro de forma estruturada e competitiva. A partilha de experiências e
a diversificação abrirão caminho para que as empresas se tornem parceiras dos grandes
investimentos estrangeiros expectáveis no futuro.
Mais que uma retoma, estamos a assistir a um movimento nacionalista que, alicerçado nas
cadeias de valor de conteúdo nacional, encaminhará o país para um crescimento
sustentado.

Como é que as PME podem posicionar-se num contexto em
que a economia regista uma baixa e como preparar-se para a
sua retoma?
O mundo está em constante mudança, o que obriga as PME a um maior esforço de
preparação para fazer face aos novos desafios.
Durante um período de crise económica, é importante que as PME tenham a capacidade
de reagir às alterações do mercado e construir sistemas e planos de contingência que lhes
permitam continuar a crescer, adaptando-se à nova realidade e inovando
permanentemente. A associação e solidariedade entre empresas é fundamental para
redimensionar o investimento e a capacidade de crescimento.
Em resumo, diríamos que foco, excelência, formação e certificação são os garantes do
crescimento das PME.
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Valores que a Índico Seguros leva para a Sexta Edição
do Prémio 100 Melhores PME
O cerne da nossa actividade é acompanhar os nossos clientes na gestão dos seus riscos, o
que nos leva a assumir e a cumprir, para com estes, compromissos de longo prazo. A
confiança é um elemento essencial. Honestidade, integridade, deontologia profissional
rigorosa fazem parte dos nossos valores e reforçam comportamentos que geram
confiança. A confiança é a pedra angular sobre a qual assenta o nosso êxito e a nossa
reputação à escala nacional e internacional.
Fazemos dela a assinatura da nossa marca. É igualmente o denominador comum dos
nossos compromissos, dos laços que nos unem aos nossos parceiros, clientes,
colaboradores e fornecedores, bem como à sociedade civil que nos rodeia e ao ambiente.
É a garantia da nossa credibilidade perante as autoridades que nos tutelam.

‘’A confiança é um elemento
essencial’ ’
Porquê aliar-se ao Projecto 100 Melhores PME?
A Índico Seguros, no âmbito da sua estratégia de apoio ao sector empresarial em
Moçambique, com destaque para as PME aceitou o desafio do Grupo SOICO para ser o
parceiro estratégico de seguros para o Prémio 100 Melhores PME Moçambique.
Somos uma seguradora local e que percebe objectivamente os problemas das PME no
contexto da actividade económica em Moçambique.
Há, na verdade, um chamamento global para se valorizar e priorizar o conteúdo local no
âmbito dos grandes projectos, especialmente, no sector de energia. Por isso, para que as
PME possam tirar proveito destas oportunidades devem estar não só organizadas a nível
contabilístico mas também devem encontrar soluções de continuidade do seu negócio
face aos compromissos assumidos com as grandes empresas e com os parceiros, clientes
e público em geral. Nós, através de produtos estruturados e à medida de cada PME somos
a solução dos seus problemas, pois, protegemos o negócio e suprimos a preocupação do
empresário quanto à gestão do risco operacional.

Saber ganhar e manter a confiança dos nossos parceiros exige que respeitemos uma
deontologia profissional rigorosa e à altura do que estes, tal como a opinião pública, podem
esperar de uma Seguradora como a ÍNDICO.
É, sobretudo, com a nossa integridade pessoal e bom senso no exercício diário da nossa
actividade que poderemos alcançar a nossa ambição de sermos a seguradora das PME´s,
indissociável do respeito pela deontologia nos nossos comportamentos profissionais
diários. Buscamos sempre soluções de alta qualidade e a preço justo, trabalhando como
consultor e conselheiro do segurado.
Acreditamos que as PME´s que concorrem nesta edição comungam os mesmos valores
que os nossos e, por isso mesmo, foram elegíveis para este grupo restrito. Por isso,
sentimos a obrigação e compromisso de ajudá-las a fortalecer os seus processos de gestão
de risco de modo a acrescentar valor a um dos seus principais activos: o serem a expressão
máxima e plena do conteúdo local!
É a este conteúdo local que acreditamos que podemos acrescentar valor de modo a que
estejam em condições de serem elegíveis para prestar os seus serviços e vender os seus
produtos a qualquer grande empresa, nacional ou internacional.
Em suma, as PMEs são um importante factor de desenvolvimento económico inclusivo e
contribuem sobremaneira para o desenvolvimento da economia nacional e das famílias. Na
quase generalidade, as PME´s são a expressão tangível do conteúdo local com o qual nos
identificamos e sentimos a obrigação de promover e proteger.
100 MELHORES PME
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fornecedores aumentou bastante e, gradualmente, também vai aumentando a força
negocial com os clientes.
Hoje, somos uma empresa que oferece serviços de padrão internacional nas áreas de
engenharia, construção civil, construção e manutenção ferroviária, imobiliária, petróleo e
gás, formação profissional, catering e gestão de eventos, mantendo custos fixos baixos,
flexibilidade nas operações e cumprindo os padrões internacionais de qualidade e
segurança.

Quais os valores que levam para esta edição, tendo em conta o
lema “For talecer as cadeias de valor do conteúdo nacional”?

A Tatos Botão é uma empresa que oferece soluções em construção e manutenção, nas
áreas imobiliária, ferroviária e petróleo & gás, assim como soluções em testagem não
destrutiva (ultrassom, Raio X e líquidos penetrantes).
O ano 2015 foi ímpar para a Tatos botão. Sagrou-se a grande vencedora da categoria BCI
Melhor PME do Ano, o que lhe permitiu maior abertura ao mundo dos negócios. Já em
2016, a empresa abraçou o Prémio 100 Melhores PME como parceira e contribuiu de
forma activa. Veja a seguir as palavras de quem já experimentou ser o melhor entre os
melhores.

Qual foi o maior impulso que o projecto deu à vossa empresa?
Comercialmente, teve um impulso muito grande, na perspectiva de que permitiu negociar
contratos maiores, pois o prémio passou ao mercado a imagem e a mensagem de uma
empresa estruturada, portanto, que podia responder com as suas obrigações contratuais.
Mas houve outro impulso de grande valor. A empresa ganhou muita visibilidade e começou
a atrair quadros de qualidade, numa altura em que precisava deles para sustentar o
crescimento que estava a experimentar. Para a Tatos Botão, é um orgulho muito grande
sentir que jovens competentes olham para a empresa como uma alternativa válida para
desenvolver as suas carreiras.
Como resultado do nosso envolvimento neste projecto, a força negocial com os

Alguns valores, que são também lições aprendidas no processo e resultado da nossa
observação sobre o comportamento do mercado e da movimentação das empresas, vão
abaixo:
• O conteúdo local é um imperativo para o país e todas as forças devem mobilizar-se
para viabilizar este processo;
• As instituições do Estado devem funcionar, para facilitar o florescimento do conteúdo
local, portanto, precisa de ser desenvolvido o sentido de Estado nos quadros nacionais,
principalmente os públicos, para assegurar a correcta implementação da lei;
• As leis e as instituições viabilizam o conteúdo local, mas as empresas é que o
efectivam, portanto, sem empresas preparadas, a Lei de Conteúdo Local não significará
nada;
• A preparação, desde a estruturação, certificação e tecnologias, vai determinar quais as
empresas nacionais que vão liderar o processo de conteúdo local e tirar proveito das
oportunidades que virão muito em breve.
A Tatos Botão deixou de ser uma empresa, evoluiu e faz parte de um grupo controlado
pela Tatos Holding SA. Operamos como um grupo empresarial composto por cinco
empresas, desenvolvendo as suas actividades nas áreas de formação profissional,
restauração, eventos, manutenção e construção ferroviária, construção civil, promoção
imobiliária e gestão de activos, e mais recentemente testagem não destrutiva, bem como
manutenção e construção de tanques de combustível e pipelines.
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For talecer as cadeias de
valor de conteúdo nacional
OCAM, Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, orgulha-se por continuar
como parceiro privilegiado na 6a Edição das 100 Melhores de Moçambique, por ter a
responsabilidade de assegurar e zelar os valores que vem promovendo junto a sociedade
moçambicana em particular para o sector empresarial e associativo; baseados nos
princípios da transparência, equidade, rigor, compromisso e inovação.
A 6a edição das 100 melhores PME decorre no ano histórico da OCAM, que foi a
realização das 2o Eleições dos órgãos sociais, que culminaram com tomada de posse no
dia 15 de Novembro. Os órgãos eleitos reiteram o seu compromisso de continuar a apoiar,
o processo de reconhecimento e exaltação do maior sector do tecido empresarial
moçambicano, que tem um importante papel económico e estratégico para
desenvolvimento. O processo de avaliação, selecção das melhores PME’s pretende-se
também que serva de modelo para o cumprimento da responsabilidade que OCAM
assumiu juntos aos parceiros nacionais e internacionais de efectuar o calculo e raking do
índice de transparência nas organizações da sociedade civil e no sector empresarial.

O fortalecimento da cadeia de valor de conteúdo local (nacional), depende em grande
parte da existência de confiança entre os parceiros envolvidos (fornecedores, clientes e
outros stakehoulders) e nesse processo os profissionais de contabilidade e auditoria tem
o papel crucial e critico que transmitir aos envolvidos e a sociedade em geral, uma imagem
e apropriado da empresa. A responsabilidade de assegurar a confianças por partes dos
profissionais da OCAM, dependente também do reconhecimento e da vontade do
empresário.
A cadeia de valor que integra os parceiros nacionais, depende da confiança estabelecidas
entre eles, a OCAM ciente dessa responsabilidade tem realizado formações a nível
nacional, para os membros, empresários, colaboradores da Autoridade Tributária, Tribunal
Fiscal, Tribunal Administrativo e Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas
e publico em geral. Esta ano realizou-se 4a Edição, onde foram contemplados conteúdos,
como fiscalidade, pano de negócios, ética e normas de relato financeiro. A confiança gerada
por apresentação de resultados que transmite a imagem verdadeira e apropriada da
empresa, não só garante o crescimento por meio de redes de contactos, mas também
serve de inspiração para os jovens empreendedores, essa constitui para OCAM, uma das
maiores responsabilidade do empresariado nacional e das instituições parceiras, criação de
uma classe empresarial inspirador para os empreendedores e para despertar nos jovens
esse espirito e vontade de criar e buscar constante soluções inovadoras, que adicione valor
ao conteúdo local.
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designada por Sistema de Práticas Empresariais e Empreendedorismo, que se encontra
disponível na página startups Moçambique, que contém conteúdos relativos a negócios e
ao ecossistema empresarial moçambicano e regional.

Tecnologias
de
informação
como
elemento
for talecedor das cadeias de valor de conteúdo local
O Instituto de Tecnologia Inovação e Serviços (ITIS) é uma empresa de capital moçambicano que está marcando Moçambique com uma trajectória caracterizada por projectos de
forte impacto social que têm contribuído para o crescimento do ecossistema moçambicano.
Com mais de 12000 jovens formados com base na Simulação Empresarial, 5000 Jovens no
Portal de Estágios, quase uma centena de empregos gerados (para Licenciados e Técnicos
Profissionais), ao longo do país, e dezenas de Instituições Públicas e Privadas na sua carteira
de clientes e parceiros, o ITIS tem mostrado que leva com seriedade o seu slogan
“Inovação como Exigência Contínua”.
O Instituto de Tecnologia Inovação e Serviços (ITIS) é a primeira PME parceira das 100
Melhores PME’s e tem orgulho de continuar na 6a Edição do projecto “100 melhores
PMEs”, que é marcada pelo lançamento da 1a Certificação Nacional, para assessoria aos
Gestores de Pequenas, Médias Empresas e Startups.
A certificação lançada pelo ITIS e parceiros estratégicos do ecossistema empresarial
moçambicano tem em vista fortalecer a criação da cadeia de valores de conteúdo local,
conferindo maior competência e capacidade em gestão às empresas, com especial enfoque
para a expansão dos seus negócios, a nível regional (SADC). Esta certificação é atribuída
em função da formação ministrada com base na plataforma de simulação empresarial,

Neste âmbito, juntaram-se, à Certificação, novos parceiros de peso, que vêm conferir, à
iniciativa, maior robustez e integração ao ecossistema moçambicano, de entre os quais se
destacam a Autoridade Tributária (validação da educação fiscal), Banco Comercial de Investimentos (Simulação Bancária), Bolsa de Valores de Moçambique (Mercados de Capitais) e
Associação Moçambicana de Profissionais e Empresas de Tecnologias de Informação e
Comunicação (Educação com base em TIC).
A 6a Edição das 100 Melhores PME’s de Moçambique decorre no ano em que foi criada a
Associação Moçambicana de Profissionais e Empresas de Tecnologias de Informação e
Comunicação (AMPETIC), uma organização que zela pela promoção do uso e adopção
das TIC. Esta edição conta com melhorias inseridas na plataforma, nomeadamente a
avaliação automática dos dados quantitativos e qualitativos, a inserção de ponderadores e
mais. O ITIS acredita que, com estas actualizações, o processo tornar-se-á mais participativo, transparente e inovador.
O fortalecimento da Cadeia de Valores com conteúdo local passa pela progressiva
modernização das nossas PME e a adopção de TIC permite reduzir os custos das
transações entre as empresas, produzir uma maior quantidade de informação ,para suporte
à tomada de decisão e divulgação nas redes sociais, páginas web e outras plataformas. O
ITIS entende que o fortalecimento da cadeia de valor do conteúdo local, passa pela valorização das soluções inovadoras localmente concebidas e desenvolvidas, tais como XAVA,
IZYSHOP, TXECA-LA, BISCATE, SPEE, ESTÁGIOS, etc.
O ITIS ,assume, como sua missão, ajudar as empresas a alavancar os seus negócios,
contribuindo para a melhoria da qualidade dos profissionais do mercado, através da
introdução de TICs, nos ciclos de formação, a nível de instituições de ensino e centros de
formação profissional, e do fornecimento de ferramentas inovadoras para a gestão de
empresas. Acreditamos em sinergia e juntamo-nos aos outros, para o alcance de resultados
que contribuem para solução de problemas reais, por isso, com orgulho, continuamos
parceiros das 100 Melhores PME`s.
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A Intertek Testing Services, operando em Moçambique desde 1998, é membro da Intertek
Testing Services East África, Pty Ltd com operações comerciais na África Austral há mais
de 30 anos. Ambas são parte da Intertek Caleb Brett Company fundada, em 1885, pelo
empresário Caleb Brett, com sede em Londres, onde está registada e com acções na Bolsa
de Valores de Londres (London Stock Exchange).

Campos de Actuação da Inter tek
No geral a Intertek é especializada em assurance, testagem, inspecção e certificação.
Na Assurance, mapeamos os riscos relacionados com negócio que determinado cliente
está a fazer e elaboramos um plano para mitigação dos mesmos riscos em todos níveis
onde eles ocorrem desde operações até sistemas de gestão.
Na Testagem, avaliamos se determinado produto ou serviços responde e excede
determinados requisitos de segurança, qualidade e desempenho sustentável.
Na Inspecção, verificamos e validamos as características dos produtcos em função dos
parâmetos de segurança e sustentabilidade definidos para aquele produto.
Na Certificação, verificamos se determinados produtos e serviços reunem requisitos
impostos por normas definidas para aqueles productos ou serviços.
Como a Intertek Pode Fortalecer as Cadeias de Produção Nacional

Na área de Podutos e Serviços através de dois mecanismos, um acreditado pela UKAS
(organismo internacional com assento no forum internacional de empresas acreditadoras),
denominado ISO 9001, versão 2015 e outro não acreditado, denominado SQP (programa
de qualificação de fornecedores) a partir do qual os fornecedores de bens e serviços são
elevados ao nível de segurança desejada pelos compradores, consumidores, beneficiários,
grandes projectos e projectos de oil e gas.
Nas restantes áreas podemos fortalecer a cadeia de produção nacional através de:
Global GAP, um programa acreditado desenhado para assessorar os agricultores de modo
a observar determinados requisitos de segurança, qualidade e sustentabilidade no âmbito
da produção agrícola de modo que o seu produto seja elegível para qualquer comprador
ou consumidor.
FSA, um programa desenhado para se apurar se uma determinada unidade fabril ou de
comercialização, centros de empacotamento e ou armazenamento reune requisitos de
segurança e qualidade fiáveis para qualquer comprador de grande escala ou consumidor
exigente.
FSSC/ISO 22000, desenhado para as empresas distribuidoras de comida e revendedores
para verificar se estão a ser seguidos todos requisitos de qualidade, segurança no processo
de manuseamento de produtos alimentícios.
FHCP, desenhado para ajudar os restaurantes, take aways, empresas de catering para
observar as 5 chaves de segurança alimentar.

100 MELHORES PME

18

‘’ Queremos continuar a
desempenhar o nosso papel
para o desenvolvimento de
negócios no nosso país’ ’
A Mozal apoia o Prémio 100 Melhores PME desde 2016. De lá para cá, tem vindon
contribuir a nível financeiro para dois prémios e financiar igualmente para a certificação em
qualidade de todas as três PME vencedoras. Aliamo-nos a este programa porque somos o
primeiro investimento estrangeiro directo que estabeleceu um programa de
desenvolvimento de PME em Moçambique (O MozLink) e queremos continuar a
desempenhar o nosso papel nesta área, para o desenvolvimento de negócios no nosso
país.
Para além do pacote destinado ao apoio ao Prémio 100 Melhores PME, o acordo que

assinamos com o IPEME no passado dia 26 de Outubro inclui um financiamento a outros
programas do IPEME, nomeadamente, (1) a incorporação e estruturação empresarial para
jovens empreendedores através das metodologias TGP e CaDUP e (2) a formação e
assistência técnica das PME existentes nos distritos de Matola e Boane para a sua melhoria
contínua. Para além da parceria com o IPEME a Mozal possui um programa de formação
dos seus próprios fornecedores e contribui para a formação de novas microempresas
através de financiamento a empreendedores, com prioridade para as mulheres.
Sobre o Tema desta edição: Fortalecer as cadeias de valor do conteúdo nacional
Temos defendido que o fornecedor deve ser tratado como parceiro, e não inimigo. Por isso
gastamos tempo e recursos financeiros formando o nosso fornecedor local para que ele
cresça e atinja os níveis de competitividade internacionais. Fazendo isso nós garantimos o
crescimento da base de fornecimento de bens e serviços por empresas locais, de capitais
moçambicanos. O programa 100 melhores PME tem os mesmos objectivos que nós
prosseguimos, porque permite que as PME tenham consciência da necessidade de serem
competitivas.
Em suma, todas as empresas estão sujeitas a passar por situações de altos e baixos. As PME
devem lutar para permanecerem no mercado. A nossa parceria com o IPEME na formação
das PME poderá também ajudar na sua capacitação para a resiliência.
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BCI - Melhor PME do Ano - 2016
Com mais de 20 anos no mercado, a RIMPEX é uma empresa moçambicana especializada em
serviços de papelaria, venda, manutenção e aluguer de máquinas fotocopiadoras e pratileiras
metálicas.
Em 2016, a RIMPEX consagrou-se a grande vencedora da quinta edição do Prémio 100
Melhores PME, concretamente na categoria BCI- Melhor PME do Ano.
O prémio distinguiu a RIMPEX, pela sua melhor classificação nas várias áreas de negócio,
tornando-a num exemplo de adopção de boas práticas e de promoção de um ambiente
competitivo saudável para o desenvolvimento do tecido empresarial. A proprietária Cláudia
Kanje, tornou-se na primeira mulher a receber este prémio.

E
PM

O prémio de 1.000.000 de meticais que a empresa arrecadou inclui: uma viagem de negócios a
uma cidade à escolha, um plano de media no Grupo Soico, e apoio para a realização de um
plano de negócios e de um plano de marketing.
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Conquistar a primeira posição do prémio 100 Melhores PME trouxe à RIMPEX conjunto de
vantagens no mercado.

PME INOVAÇÃO - 2016
A UX Information Technologies, Lda é uma uma startUp moçambicana criada em 2012 por um
grupo de jovens de moçambicanos para apostar no empreendedorismo social no país.
Há 5 anos idealizou aquilo que veio a ser o maior portal de busca de emprego de Moçambique.
A UX lançou uma outra plataforma que veio revolucionar o sector informal no país. O ‘’Biscate’’
é uma plataforma tecnológica que a partir do telemóvel, trabalhadores e potenciais clientes
partilham contactos e fecham negócio. A ferramenta reúne actualmente mais de 4000
profissionais entre mecânicos, pedreiros e canalizadores.

PME INCLUSÃO - 2016
Construída há 51 anos, a Salina de Batanhe é uma empresa que se dedica a produção de sal
marinho. Está localizada no distrito de Guvuro, na província de Inhambane.
A sua capacidade de produção atingiu em 2015 mais de 4.500 toneladas. Um resultado que só
foi possível graças ao envolvimento dos 67 funcionários, todos da comunidade de Batanhe.
Em 2012, introduziram aulas de alfabetização para seus trabalhadores, cosntruíram uma
biblioteca e um centro infantil comunitário. Ainda com os lucros desta actividade, apoiam jovens
e adolescentes órfãos através de financiamento de bolsas de estudo.
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Historial dos Prémios e Distinções do Prémio 100 Melhores PME
2012 | Prémios e Distinções | Empresas Inscritas - 120

2015 | Prémios e Distinções | Empresas Inscritas 370

•

Melhor PME DO ANO: RJM Produções, Lda

•

BCI Melhor PME do Ano: Tatos Botão, Lda

•

PME INOVAÇÃO: OLOGA Sistemas de Informática

•

PME INOVAÇÃO: FPB- Future Proof Building

•

PME INCLUSÃO: Moçambique Orgânicos, lda

•

PME INCLUSÃO: INCALA- industria de plástico e de calcado da Zambézia

•

PME Jovem Empreendedor: RJM Produções, Lda

•

PME Melhor Exportador: INCALA- Indústria de plástico e de calçado da Zambézia

•

PME Fornecedora do estado: Blue R

•

PME Jovem Empreendedor: Lin Limpezas

•

PME Mulher Empreendedora: Quinta Céu

•

PME Produto Nacional: Só Soja, Lda

•

PME Amiga do Ambiente: Terra Nova, Lda

•

PME Responsabilidade Social: Centro de Formação Profissional para Hotelaria

•

PME Mulher Empreendedora: IdeiaLab

2013 | Prémios | Empresas Inscritas- 202
•

Melhor PME DO ANO: Mc Arquitectos, Lda

•

PME INOVAÇÃO: Agro Serviços, Lda

•

PME INCLUSÃO: Agro Comercial Olinda Fondo

2014 | Prémios e Distinções | Empresas Inscritas 343
•

BCI Melhor PME DO ANO: Lakeview Resort, Lda

•

PME INOVAÇÃO: Instituto de Tecnologia Inovação e Serviços (ITIS)

1. PME INCLUSÃO: Levas Flor, Lda
2. PME Mulher Empreendedora: LinkUp, Lda
3. PME Jovem Empreendedor: FPB- Future Proof Building
4. PME Produto Nacional: Agro Serviços
5. PME Fornecedora do Estado: Traçus Arquitectos, Lda
6. PME Ligações Empresariais: Tecnicol Mocambique, Lda
7. PME Melhor Exportador: INCALA- Indústria de plástico e de calçado da Zambézia

2016 | Prémios e Distinções | Empresas Inscritas 415
•

BCI Melhor PME: Rimpex, Lda

•

PME INOVAÇÃO: Ux Information Technologies, Lda

•

PME INCLUSÃO: Salinas de Batanhe -IMC

•

PME Mulher Empreendedora: Luzacrédito, E.I

•

PME Gestão e Fiscalidade: Imobilis - Imobiliária, Limpeza e Serviços

•

PME Imagem: Sombras Matsinhe

•

PME Start –UP: Nhamitsatse Avicola, E.I

•

PME Desenvolvimento Pessoal: SOTEL, Lda (Sociedade Técnica de Electricidade

•

PME Exportação: OLOGA -Sistemas Informáticos, Lda

•

PME Agro-negócio: Salinas de Batanhe

•

PME Indústria: INCALA –Indústria de Plástico e de Calçado da Zambézia, Lda

•

PME Turismo: Lake View Resort Lda

•

PME Resiliência: Metalúrgica de Chimoio
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FINALISTAS 6ª EDIÇÃO
Categoria Melhor PME do Ano

PADARIA
PÃO QUENTE

O prémio BCI- Melhor PME do Ano é atribuído a empresa que maior se
destaca pelo crescimento e pelo contributo na comunidade onde está
inserida. É vista como um exemplo ao adoptar um conjunto de boas
práticas no mercado.
A empresa vencedora recebe um total de um milhão de meticais.
As empresas finalistas para esta categoria são Empatel, Padaria Pão Quente
e Incala.
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Empatel
Com cerca de 15 anos de experiência no desembaraço aduaneiro de mercadorias, a Empatel tem vido a vincar o seu nome entre as maiores empresas que operam neste sector.
Conta com uma equipa de profissionais dinâmica e experientes, que tem sido responsável pelo crescimento competitivo no mercado.
Em 2010, a empresa ganhou maior notoriedade no mercado quando esteve na lista das
Despachante a aderir a plataforma da Janela Única Eletrónica.

empresas que mais receitas arrecadou para o Porto de Maputo e tornou-se no primeiro

Mais recentemente, a Empatel ganhou o concurso para ser o Despachante Aduaneiro oficial do material que é usado na construção da Ponte Maputo e Katembe e da respectiva estrada
Circular de Maputo.
Em números, a empresa facturou, em 2016, cerca de 70 milhões de meticais a operar apenas em Maputo. Para os próximos anos, a Empatel pretende alastrar a sua zona de acção para outros
pontos do país.

Padaria Pão Quente
Em 1975, no auge da independência de Moçambique, houve um empreendedor que identificou várias oportunidades de negócios e acreditou.
Sem recursos, mas com vontade de fazer a diferença, Dinis dos Santos investiu o pouco que tinha na área da panificação. Aos 23 anos de idade, tornou-se num dos poucos proprietários de
padarias no bairro de Chamanculo, na Cidade de Maputo naquela época.
Actualmente, a Padaria Pão Quente produz cerca de 20 mil pães por dia, uma baixa na produção de cerca de 50% quando comparado com há 10 anos.
Além de Chamanculo, Dinis dos Santos abriu mais duas padarias. Uma no bairro de Sommershield e outra no Município de Macia. As três facturam anualmente pouco mais de 50 milhões
de meticais.
Já aos 65 anos de idade, Dinis dos Santos está preocupado em garantir a sustentabilidade do negócio que o fez empresário.
Ao longo dos anos, Dinis dos Santos construiu o seu império no meio de tantas dificuldades. Um sacrifício que o tornou mais de que um simples dono de padaria.

INC ALA
Fundada em 1977, a Incala é uma indústria de plásticos, situada na Cidade de Quelimane, na província de Zambézia.
No início, a empresa dedicava-se especialmente na produção de calçado e mais tarde introduziu outras linhas de produção como sacos plásticos, louça melanina entre vários artigos plásticos.
Mais de 70 trabalhadores garantem a gestão e produtividade deste negócio, que em 2016 facturou o equivalente a 60 milhões de meticais.
Hospitais, Incaju, e FDA são alguns dos grandes clientes que a Incala detém na sua carteira. Para além do impacto directo no rendimento das famílias, a empresa tem se destacado em diversas
acções de responsabilidade social.
O património instalado da Incala é avaliado em cerca de 4 milhões de dólares.
100 MELHORES PME
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FINALISTAS 6ª EDIÇÃO
Categoria PME Inclusão
O Prémio PME Inclusão é atribuída à empresa que melhor se destaca na sua
actividade por envolver a comunidade na sua actuação no mercado. O
vencedor recebe um conjunto de prémios no valor de 300 Mil meticais.
As finalistas para esta edição são: Bindzu Lda, Ideia Lab e Winnua lda.
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Bindzu
Fundada 2010, a Bindzu Agrobusiness e Consultoria é o resultado da união de 3 agrónomos que depois de trabalhar para o patronato decidiram por conta própria gerar rendimentos.
Iniciaram com a produção de hortícolas e mais tarde investiram em outras áreas que complementam a cadeia de valor do agronegócio.
Dos vários projectos desenvolvidos pela empresa …destaca-se a formação técnica de pequenos produtores na incrementação de novas tecnologias que conferem ao produtor um alto
rendimento e com qualidade.
A somar crescimento para a empresa, os jovens que já conquistaram a confiança de agricultores experientes, querem fidelizar o mercado e desbravar novos horizontes.

Ideia Lab
Sedeada na Cidade de Maputo, a IdeiaLab é uma empresa fundada em 2010 com o objectivo de desenvolver habilidades de gestão para empreendedores.
Essa história de empreendedorismo feminino começou quando duas amigas de infância decidiram unir suas experiências profissionais num projecto de vida e negócio que transformou suas
vidas.
Formaram uma rede de parceiros que juntos actualmente promovem projectos de acompanhamento essencialmente para mulheres e jovens.
Em parceria com várias organizações, a IdeiaLab criou uma comunidade de cerca de 8 mil empreendedores entre a província de Maputo e Cidade da Beira.
Enquanto o sonho não se realiza, dão o seu melhor para provar que formar os empreendedores é garantir um crescimento mais sustentável da economia de Moçambique.

Winnua
Criada em 2011, a Winnua é uma empresa que desenvolve actividades nos ramos florestal, agrícola e comercial em Mocuba, na província de Zambézia.
Com um investimento inicial de 50 milhões de meticais, a sua principal actividade era dedicada a plantação de teka e mais tarde introduziu a produção e processamento de milho e soja.
Actualmente, com cerca de 30 trabalhadores fixos, a empresa alcançou no ano passado, uma produção de 24 toneladas de soja, numa área de 25 hectares.
A Winnua destaca-se na comunidade de Mocuba pelo seu envolvimento no Programa de Reforço Nutricional dirigido à crianças em idade escolar e mulheres grávidas. O objectivo é
combater a malnutrição, fornecendo diariamente leite de soja nas escolas, para o enriquecimento da dieta alimentar dos alunos.
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FINALISTAS 6ª EDIÇÃO
Categoria PME Inovação
O Prémio PME Inovação é atribuído à empresa que se destaca pela
introdução de serviços inovadores no mercado.
O vencedor recebe um conjunto de prémios no valor 280 mil meticais.
As finalistas da sexta edição do Prémio 100 Melhores PME são: Xava,
Dalima e Technoplus.
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Xava
Idealizada por Eude Tsamba, a partir de um projecto académico, a Xava é a primeira loja virtual em Moçambique criada por um moçambicano.
Movido pelo sonho de ter o próprio negócio, o jovem empreendedor acreditou e investiu suas poupanças nesta plataforma que revolucionou o comércio electrónico, numa altura em que
o domínio das tecnologias de informação e comunicação ainda era fraco.
Passados cerca de 5 anos, a loja virtual tem uma grande notoriedade em todo país, contando actualmente com cerca de 15 mil clientes registados.
Apesar da situação económica que o país atravessa, a Xava tem registado um crescimento motivador. Só em 2016 facturou o equivalente a 43 milhões de meticais.
Uma ambição difícil, mas não impossível. Para a empresa o mercado moçambicano é só um começo. O sonho é expandir o negócio além-fronteiras.

Dalima
Com o símbolo de pioneira na introdução de tecnologia de publicidade digital ao ar livre em Moçambique, a Dalima é uma empresa idealizada em 2008 por Nuno Lima.
Numa época em que os meios convencionais de publicidade assumiam a liderança, a Dalima introduziu painéis digitais para publicidade, uma verdadeira novidade para o país, numa altura em
que os outdoors estáticos eram os mais vistos.
A história da Dalima é fruto da aventura empresarial de Nuno Lima, um jovem empreendedor que arriscou cerca de 250 mil dólares neste projecto.
Não obstante, as dificuldades que passou, aos poucos a Dalima conquistou não só a atenção dos clientes, mas dos demais públicos. Investiu na formação do seu quadro técnico, como forma
de garantir a sustentabilidade do negócio.
Ao todo, a empresa conta actualmente com 18 painéis distribuídos entre as principais avenidas das cidades de Maputo, Matola e Beira.
Na tela, a Dalima não só mostra o sucesso da sua marca, mas também de todos que anunciam nos seus painéis digitais.

Technoplus Lda
A Technoplus é uma empresa moçambicana de prestação de serviços informáticos. Conta actualmente com uma rede de clientes desde pequenas a grandes empresas.
A sua história inicia em 2010, quando depois de cair nas malhas do desemprego, a jovem moçambicana Sázia Sousa decidiu, através das suas habilidades técnicas, criar a própria renda.
Sempre em busca da satisfação dos seus clientes, a Technoplus tem assegurado uma vasta gama de serviços informáticos inovadores dentre os quais se destaca uma plataforma de assistência
técnica online, em que o cliente é assistido através de do computador ou telemóvel.
15 Colaboradores compõem uma equipe jovem e dinâmica. Para além de Maputo, a empresa presta assistência informática em quase todo país.
Enquanto não alcançam a meta desenhada, trabalham arduamente para facilitar a vida de quem precisa de assistência informática.
Uma missão que compõe o dia-a-dia da Technoplus.
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RANKING
EMPRESA

PROVÍNCIA

TEL

NUIT

VN2015

VN2016

Incala Indústria de Plástico e de Calçado da Zambézia, Lda
Empatel - Serviços de Despachos Aduaneiro
Centro Médico Maxi Vida Sociedade Unipessoal, Lda
Malacha Construções
Winnua, Lda
Ilulifemo Construções Lda
S-Semm obras de Eng
Dalima, Lda
Comac-Construção e Manuntenção, Lda
Padaria Pão Quente
Tumbine Empreendimento
African Risk Insurance Service Lda
Africa Bolt e Tool,Lda
Politérmica Mocambique , Lda
Construções Karina
Casa Sedik
Armil, Lda
Pers Shop, Lda
Esplendor Engineering and Construction Sociedade Unipessoal Lda
Construsoyo Moçambique, Lda
Bindzu Agrobusiness & Consultoria, Lda
Soda Serviços, Lda
Renco Mozambique
Imobilis - Imobiliária, Limpeza e Serviços
Sociedade Unipessoal Milenio Hotel
Technoplus, Lda
Irmãos Moreira Construções, Lda
Laboratório Joaquim Chaves Moçambique, Lda
RGB Serviços e Investimentos Moc. Lda
Instituto Foco
Ferro & Ferro Comunicação
Ping Serviços , Lda
MCI - Marcas e Companhia Internacional
Dora Consultores

Zambézia
Maputo (Cidade)
Tete
Maputo (Cidade)
Zambézia
Gaza
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Zambézia
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Zambézia
Manica
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)
Zambézia
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)

24212418
21333125
848390398
822947004
842482111
825301614
847490181
823067770
21783348
21475199
860267623
843171290
21403035
21417807
843028231
24810759
25124223
21311364

400055114
400217084
400560978
40037870
400321736
400392412
400187304
400211914
400171671
300006523
400143684
400001030
400124094
400303320
400183521
400532060
400105340
400248311
400644772
400335206
400255180
400291640
400221669
400287341
400581835
400285462
400424152
400495238
400316589
400555796
400074151
400381305
400509182
400004315

3,402,836,345
4,915,589,415
3,155,719,982
4,075,800,601
3,188,616,571
29,000,000
55,000,000
43,936,756
8,303,234,885
34,089,300
9,799,093,647
55,267,243
4,521,191,872
949,480,708
4,696,437,861
4,983,043,982
5,631,612,966
456,918,463
49,142,538
1,881,256,472
1,333,007,756
1,617,980,333
14,293,662
2,610,211,589
16,458,955
105,183,946
1,345,491,193
21,780,905
4,352,413,482
1,876,717
1,144,973,517
1,710,968,816
1,297,235,801
3,847,737,127

6,031,237,408
6,926,700,638
5,406,605,694
6,633,842,967
5,036,282,881
45,000,000
49,000,000
46,728,209
6,590,717,979
54,831,000
5,482,667,656
59,010,520
5,185,359,183
4,982,904,056
4,325,591,725
4,423,460,931
5,701,090,028
6,990,907,518
2,277,238,618
3,309,811,763
2,931,193,547
4,188,713,653
31,280,300
2,704,444,555
27,549,544
1,792,420,476
4,536,194,073
23,498,974
3,992,311,682
1,588,717,234
1,482,830,877
1,774,596,414
1,134,907,143
4,512,574,446

842673204
21752539
843211491
843046466
842993858
845015012
847776616
829742718
843021350
823018411
21310052
21400383
823084480
21301300
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Ologa - Sistemas Informáticos
Manutenção e Construção Civil
Pruserviços
Enerlux, Lda
Melaine Import e Export
Konet, Lda
Mahate Florestal , Lda
Win Resources Lda
Saboeira de Inhambane
Agroserv ,Lda
Mepa
Luzacrédito, EI
Lin Limpezas, Lda
IdeiaLab, Lda
Supermercado Number One
Multilink Serviços, Lda
Woodem World Lda
Moz rent a car, Lda
Dream World, lda
Proconsult, Lda
Unity designer,Lda
Mozteiras, Lda
GM Property Management Lda
Construcoes Sotomane Lda
GMSC Lda
Abrasive Construcoes
Mocambique Fitness lda
King Foy-Soc Unip. Lda
Neves Uniforme Equipamento E.I
Frio e Gráfica S.u, Lda
Torrestir Moçambique, Lda
FYA - Despachante Aduaneiro
S.O.S Smart Office Solution, Lda
Belmoz Lda

Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)
Zambézia
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Manica
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Zambezia
Maputo (Cidade)
Zambézia
Manica
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Nampula
Zambézia
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Inhambane
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)

21303482
843200430
823395680
848916479
826775860
827841840
27220375

400270597
400340544
101476286
400575290
300011632
400259569
400050562
400409269
400051542
400498271
400146251
112675655
400390460
400250456
400661944
400694257
400277532
400588422
400597723
400105286
400518009
400677093
40353761
400050422
400132496
400119937
400691037
400283443
118292758
400265747
400502633
300252801
400681732
400149119

124,053,772
4,159,302,879
665,507,763
594,570,609
61,447,641
581,934,675
20,123,218
18,800,000
42,041,103
6,805,887
573,708,515
1,145,743,365
52,325,078
416,824,929

1,397,853,609
1,937,102,423
2,275,618,867
1,122,247,298
65,394,244
2,288,313,248
2,382,746,032
48,000,000
39,240,265
1,667,143,265
4,406,894
1,215,396,028
648,283,238
1,293,541,596
1,922,777,163
158,107,506
1,175,119,934
1,547,218,684
605,959,186
9,389,862
766,958,671
1,684,253,229
11,848,523
1,121,180,752
1,397,639,072
32,450,128
977,300
574,709,672
170,000
817,668,667
4,582,508
2,530,164,779
3,800,000
2,515,776

847756432
824133710
843030008
826154272
824856770
845388888
825611232
825566632
25124100
847200294
21328669
828189190
842634137
827447178
848363391
824947780
842111000
827811340
843202080
845206756
848080400
844918220
823290500
843210978
842663934

796,970,869
2,070,770,473
256,095,912
7,542,833
658,249,724
9,252,273
1,803,930,567
81,382,047
33,320,672
2,137,747
148,525,581
1,364,161,843
1,834,959,858
1,619,230,641
2,409,880
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Tihove Trading, Lda
Wood Export, Lda
Mozambique Managed Offices,Lda
Itware, Lda
ITGest Moçambique, Lda
Pro Imagem, Lda
Itrepair, Lda
Fabrica de Cofres de Mocambique, Lda
Jaqueta e Sons, Lda
VS Serviços Lda
Tecninfo, Lda
Xava, Lda
Auto Boss
Global Microcredito, EI.
Gráfica Frio Ben Junior Lda
Ismael Cangy Transportes
Metafil, Lda
Promozing
Interfrio e Serviços, Lda
Agro Comercial O. Fondo
Vestex Lda
Publicidade Mohel
Blutech Sociedade Unipessoal
VS VIAGENS LDA
Chico Import e Export
Centro Infantil e Externato Junica
JB Despachante Aduaneiro
Fezan Comercial , Lda
Venus Guest House
World Agência Despacho Aduaneiro
Hotel Wimbi Sun
Vedor, Lda

Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Tete
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Manica
Maputo (Cidade)
Nampula
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)
Zambézia
Maputo (Cidade)
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Zambézia
Maputo Provincia
Maputo (Cidade)
Maputo (Cidade)
Zambézia
Maputo (Cidade)
Cabo Delgado
Maputo (Cidade)

823973020

400539146
400084424
400349541
400296464
400336148
400202761
400437572
400365679
400104964
400372284
400144303
400290709
101103080
104982646
400484170
102068904
400108374
400408904
400577528
104951805
400436355
10113080
400530645
400521816
107561498
100848279
400381909
400650000
30087493
400344418
400417067
400205094

56,796,195
1,643,199,897
42,027,403
668,001,862
32,949,221
1,785,559,483
420,515,082
276,852,847
4,768,511,104
1,164,915,818
208,996,207
151,212,515

1,172,181,562
1,332,616,982
60,910,304
937,293,243
17,900,502
203,919,802
9,802,300
268,910,447
2,911,397,403
95,903,651
323,887,392
111,447,163
56,839,516
27,475,723
567,356,102
3,876,543.00
1,266,821,051
4,731,072
263,906,025
569,394,121
445,627,575
56,839,316
3,897,493,527
281,437,002
62,493,713
11,050,210
1,164,363,006
4,220,049
101,668,744
1,402,658,049
95,885,207
347,557,087

840939500
21305166
840555151
845274701
21456692
823846895
847258373
26217931
842004014
86100060
845692531
825822363
828103620
824664940
829798881
842000440
21496627
823128280
84055000
847258373
825558530
828210030
21494672
846423582
825096430
21467904
27221946
844493525

567,356,102
2,987,654.00
2,430,697,168
14,731,072
68,595,709
973,503,291
56,748,968
908,494,064
76,735,154
277,633,587
10,230,100
1,426,715,112
2,044,818,802
4,681,544,901
154,734,388
90,327,758
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ORGANIZAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Indústria e Comércio

PARCEIROS DE MEDIA

PARCEIROS

CRESCIMENTO, INOVAÇÃO, INCLUSÃO

É daqui.

www.100melhorespme.co.mz
100melhorespme@soico.co.mz

