Parceria
IPEME –
Instituto de
Promoção das
Pequenas e
Médias
Empresas

Camões –
Instituto da
Cooperação e
da Língua

FECOP

é

um

cooperação

instrumento

a

nível

de

financeiro

destinado a apoiar Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPME’s) e
Associações/Cooperativas

Associação
Moçambicana de
Bancos

Produtores

de

moçambicanos

desenvolvam

micro,

que

pequenos

e

médios projectos de investimento
relevantes

para

a

fortalecimento
económica

da
e

criação

e

o

estrutura
competitiva

moçambicana.
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Como?
Através das instituições de crédito locais:

Banco Comercial de Investimento

Partilha de risco com as entidades
financeiras

Millennium BIM

locais,

através

de

garantias, aliviando a onerosidade
da operação financeira, mediante
condições mais favoráveis em

termos de taxas, maturidades e
MOZA Banco

períodos de carência, podendo
ainda apoiar o reforço da qualidade
técnica dos projetos.
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Para Quem?
Beneficiários:
Os beneficiários ou mutuários terão de ser “pessoas singulares ou coletivas de
direito privado moçambicano, organizadas sob a forma empresarial ou associativa, e
que desenvolvam ou se proponham desenvolver uma atividade económica relevante, a
quem seja concedido apoio financeiro”
Setores:
•
•
•
•
•
•

Água e saneamento, energias
alternativas e mineração rural
Comércio
Indústria alimentar e as
agroindústrias
Indústria de embalagem
Indústria de engenharia mecânica,
metalo-mecânica e electrotécnica
Indústria de materiais e
instrumentos de construção

•
•
•
•
•
•
•
•

Indústria de mobiliário
Indústria de recolha e reciclagem de
desperdícios
Indústria gráfica
Indústria química
Indústria têxtil, vestuário e calçado
Sectores emergentes conexos com
a exploração do gás e do petróleo
Serviços
Turismo
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O Fundo: Estrutura
TRANCHE A – EMPRESAS
Objetivo: apoiar intervenções em todo o território
moçambicano
45% do montante do Fundo
Modalidades: Apoio ao Investimento

TRANCHE B – CALAMIDADES

FECOP

Objetivo: apoiar intervenções nas regiões afectadas
pelas calamidades naturais decretadas pelo
Governo de Moçambique, incluindo a COVID-19
40% do montante do Fundo
Modalidades: Apoio ao Investimento
Tesouraria
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TRANCHE A - EMPRESAS
Mutuante

Instituição de Crédito (IC) Aderente ao FECOP

Mutuários

MPME, Associações e Cooperativas moçambicanas

Modalidade do Empréstimo

Apoio ao investimento (Garantia)

Montante do empréstimo

Até 80% do investimento

Capitais próprios ou outros
ativos
Apoio FECOP

20% do montante do investimento
PME

Micro/associações/cooperativas

Até 25.012.104,00

Até 1.563.257,00

Até 55% do montante do empréstimo

Até 80% do montante do empréstimo

5 anos

18 Meses

Até 1 ano

Sem período de carência

Mensal, trimestral ou adequada ao
setor

Mensal, adequada ao sector

Montante do empréstimo:
Percentagem de garantia FECOP
Prazo global
Carência de Capital
Periodicidade dos juros + capital
Taxa de Juro

Bonificada (não podendo a taxa de juros a aplicar ao beneficiário final ser inferior a 9% da PRSF*)

Requisitos

Investimentos ainda não realizados ou em fase de realização há menos de 6
meses

Moeda

Metical

* Prime Rate e Spread Padronizado de Risco de Crédito
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TRANCHE B - CALAMIDADES
Mutuante

Instituição de Crédito (IC) Aderente ao FECOP

Mutuários

MPME com intervenções nas regiões afetadas pelas calamidades naturais
decretadas pelo Governo Moçambicano, incluindo a COVID-19

Modalidade do Empréstimo

i) Componente de investimento (Garantia)
ii) Componente de tesouraria

Montante do empréstimo

Até 80% do investimento

Capitais próprios ou outros ativos 20% do montante do investimento
Garante FECOP
Investimento

Montante do empréstimo:

Até 6.866.900,00

Percentagem de garantia FECOP

5 anos

24 meses

Até 1 ano

Até 6 meses

Mensal, trimestral ou adequada ao setor

Mensal, adequada ao sector

Carência de Capital

Taxa de Juro
Requisitos
Moeda

Até 3.433.450,00

Até 80% do montante do empréstimo

Prazo global

Periodicidade dos juros + capital

Tesouraria

Bonificada (não podendo a taxa de juros a aplicar ao beneficiário final ser inferior a 9% da PRSF*)
Investimento ainda não realizado ou em fase de realização há menos de 18
meses após decretado o estado de calamidade pelo governo moçambicano
Metical

* Prime Rate e Spread Padronizado de Risco de Crédito
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Processo de Candidatura/Funcionamento

Empresa
Submete o Projeto

Instituição de
Crédito

Instituição de Crédito
Seleção e Analise das propostas

Aprovação

Comissão de
Acompanhamento
do FECOP

Para
mais
informações
e
esclarecimentos sobre o FECOP,
dirija-se a uma das Instituições de
Crédito aderentes próxima de si!

Apreciação e decisão sobre as
candidaturas
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