
 

 

 
 

11 a 14 de Maio 
• Expoconstrução  Tektónica Moçambique (parceria Fundação 
AIP com o Ministério da Industria e do Comércio de 
Moçambique através do Ipex) e apoio da Aicep. 
 
12 de Maio 
• Encontro empresarial Moçambique Portugal com o apoio da 
Aicep, do Bci e da Cimlop 
 

29 de Agosto a 4 de Setembro 
• Organização do Pavilhão de Portugal na Facim com o apoio 
institucional da Aicep e do programa Portugal 2020 

ACÇÕES FUNDAÇÃO AIP EM MOÇAMBIQUE EM 2016 



 

 

 
 

11 a 14 de Maio – Universidade Eduardo Mondlane 

• Expoconstrução  Tektónica Moçambique 



 

 

 
 

12 de Maio – Hotel Avenida 
• 5º Encontro empresarial Moçambique Portugal – Jantar e 
Gala de Prémios 



 

 

 
 

FACIM 
Pavilhão de Portugal 

29 de Agosto | 4 Setembro 
 

Maputo 



 

 

 
 

 

 52ª Edição da FACIM 

 

A  FACIM - Feira Agro-pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique, é a maior feira mulltisectorial de 
Moçambique. 

 

Como tem sido tradição esta feira anual e multisectorial agrega num único espaço todos os sectores 
económicos à escala nacional e internacional. Apresenta-se como uma oportunidade para consolidar 
presenças estabelecidas e acolher novas empresas de sectores de atividade, especialmente vocacionados 
para o mercado, sendo um importante meio de contacto com clientes moçambicanos. 

 

A presença oficial de Portugal na FACIM é já tradicional, tendo ao longo dos anos sido frequentemente 
reconhecida pelo seu contributo no desenvolvimento da Feira Internacional de Maputo. 

 

Este ano a FACIM ocupará 9 pavilhões, um dos quais será o pavilhão de Portugal, onde estarão 
representados diversos países e empresas estrangeiras  bem como entidades oficiais e empresas 
moçambicanas. 

  

A participação de Portuguesa na FACIM, está enquadrada no Projecto Conjunto Portugal 2020 SI 
Internacionalização de PME nº 74. 



 

 

 
 

 52ª Edição da FACIM 

 

 Área de Exposição prevista 

Área coberta – 33.650 m² | Área exterior – 20.000 m² 

 

 Abertura oficial 

29 de Agosto exclusivamente para expositores e convidados 

 

 

 Horário: 

 29 Agosto | 1 Setembro 

 9H00/18h00 

 2|4 Setembro 

 9H00/19h00 

 



 

 

 
 

 Pavilhão de Portugal 

 

Pela 1ª vez o pavilhão de Portugal será organizado pela Fundação AIP, com o apoio da Aicep, no âmbito do 
Proj. Conjunto Internacionalização PT2020 n.º 74 - AIP-FCE. 

 

 Objectivos: 

 

 Identificar e potenciar oportunidades de negócios e de investimentos  

 

 Celebrar parcerias comerciais e conhecer o mercado Moçambicano 

 

 Promover a imagem da empresa e os produtos/serviços, através da internacionalização. 

 

  



 

 

 
 

 Pavilhão de Portugal - Actividades 
  

O dia 30 de Agosto será dedicado a Portugal - Dia de Portugal 

 

 16h00 – Apresentação das Entidades Oficiais  Portuguesas e Moçambicanas 

 

 16h20 – Visita à Feira e Cocktail  

 

 As empresas presentes no Pavilhão de Portugal poderão apresentar os seus produtos/serviços no 
auditório Fundação AIP (de 31 Agosto a 4 Setembro). 

 

 No dia 31 de Agosto às 20H00 decorrerá uma  conferência  

 seguida de degustação de Produtos Portugueses com uma  

 cerimónia de Entrega de Prémios 



 

 

 
 

 Condições Participação - Serviços Incluídos: 
 
Participar no Pavilhão de Portugal na FACIM | Parque de Feiras  - Marracuene 
 
 Espaço 

 
 Espaço de 9m2, 18m2, 27m2 (áreas superiores sujeitas a orçamento e confirmação em função da 

disponibilidade) 
 

 Stand tipo, quadro eléctrico com tomada, iluminação, nome do expositor, mesa e cadeiras 
 
 Transporte de mercadorias  

 
 Frete de ida Lisboa / Maputo / Marracuene – via marítima, até 2m3/1500kg.  

As taxas e cubagem/peso superior aos 2m3/1500kg, são assumidos pelo expositor. Esclarecer 
antecipadamente e directamente com o transitário.  
Recepção da mercadoria até 15 de Junho (Lisboa/Porto). 

 
 O retorno da mercadoria e respectivas formalidades aduaneiras no destino terão que ser suportadas 

pela empresa expositora. 
 



 

 

 
 

 Condições Participação - Serviços Incluídos (cont.): 
 

 

 Viagem  / Alojamento / Mini Bus 
 
 Viagem em classe turística para 1 pessoa por empresa com Estadia em Hotel 4 estrelas 

 
 Transferes aeroporto / hotel e hotel / aeroporto 

 
 Transfere hotel / feira e feira / hotel 

 
 Material promocional e divulgação do Pavilhão de Portugal 

 
 Presença no Catálogo Oficial com as empresas participantes no Pavilhão de Portugal da FACIM 

 
 Apoio da equipa da Fundação AIP / Feira Internacional de Lisboa 



 

 

 
 

 Valores de Participação: 
 
 9 m2 - 7.850 € 

 
 18 m2 - 10.865 € 

 
 27 m2 - 13.880 € 

 
(Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor) 

 
 

Esta acção insere-se no Projecto Conjunto Portugal2020 n.º 74 que decorre entre Junho de 2015 e Dezembro de 
2016, pelo que as pequenas e médias empresas sediadas nas regiões NUTS II elegíveis, podem beneficiar de um 
co-financiamento de 50% dos custos directos elegíveis no âmbito deste projecto, e de 85% dos custos gerais, 
ligados à preparação da acção. A percentagem de co-financiamento será reembolsada aquando do encerramento 
deste Projecto pelo financiador. De referir que poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes financeiros 
dependendo dos custos finais que vierem a ser apurados e do universo final das empresas participantes, pelo 
que o valor do reembolso poderá sofrer ligeiras alterações. 

 

 



 

 

 
 

 Lisboa - Feiras, Congressos e Eventos   

Feira Internacional de Lisboa 

Edifício FIL, Rua do Bojador,  

Parque das Nações 

1998-010 Lisboa 

Tel.  218 921 500   

Fax. 218 921 523  

Email: fil@aip.pt 

Contactos: 
 
 Maria João Rocha de Matos – Directora Geral 
 
 Jorge Oliveira - Director 

email: jorge.oliveira@aip.pt 
 

 Sandra Bértolo Fragoso  
email: sandra.fragoso@aip.pt  
Tel: 21 892 17 23 
 

 Carla Borges Pita 
email: carla.borges@aip.pt 
Tel: 21 892 15 52 
 

 Paulo Rodrigues 
Email: paulo.rodrigues@aip.pt 
Tel: 21 892 15 41 

 
 


