
A Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de 
Moçambique, conhecida como FACIM, realiza-se,  
pelo 5.o ano consecutivo na localidade de Ricatla, 
Marracuene, e constitui a maior mostra de produtos  
e potencialidades de negócio no país. 

A FACIM é um certame multissetorial anual, assume-se 
como o maior evento comercial de dimensão internacional 
em Moçambique e constitui uma oportunidade única, 
propícia e eficaz para estabelecer contactos,  

Programa da Missão de Negócios
Dia 31 de agosto 
16h30  Encontro no aeroporto  

de Lisboa

Dia 1 de setembro 
8h00  Chegada a Maputo  

e check-in no hotel

14h30 | 17h00  Receção  
e boas-vindas (BTM, Montepio,  
MCS e AICEP) 

Dia 2 de setembro 
8h00 Saída FACIM 
. B2B e networking 
. Programa da Feira 

18h00 Regresso ao hotel 

Dia 3 de setembro 
8h00 Saída FACIM 
. B2B e networking 
. Programa da Feira 

18h00 Regresso 

Dias 4, 5 e 6 de setembro 
8h00 Saída FACIM 
. B2B e networking 
. Programa da Feira 

18h00 Regresso 

Dia 7 de setembro 
6h00 Check-out no hotel 

18h30 Chegada a Lisboa 
_______________________________
Nota Reuniões B2B e networking:  
as reuniões e encontros empresariais 
podem realizar-se no hotel,  
nas empresas locais e em espaço  
da Feira determinado para o efeito.
_______________________________

Informação necessária
Valor de participação: 2 500€ (exclui 
despesas  com o Visto, no valor de 95€) 
Inclui: Tarifa aérea em classe económica 
Lisboa/Maputo/Lisboa; Alojamento em 

Hotel 4* em regime de pequeno-almoço,  
em quarto single; Transfers Aeroporto/
Hotel/Aeroporto; Transporte diário Hotel/
FACIM; Freepass FACIM; Reuniões com 
parceiros locais e entidades oficiais;  
Fórum Negócios; Acompanhamento  
local permanente; Seguro de viagem. 

Inscrições e informações:
internacionalizacao@montepio.pt 
lacarvalho@montepio.pt | Tel. 210 416 050 

Data limite para inscrição:  
7 de agosto de 2015 

Documentação a apresentar: 
-  Apresentação da empresa em resumo  

(2 a 3 slides)
-  Identificação e descrição dos produtos/

serviços comercializados e que pretende 
dinamizar neste mercado

-  Indicação de empresas ou parceiros  
que procura no mercado de Moçambique  
e/ou perfil do parceiro que procura:  
se importador, investidor, agente…

consolidar presenças, e acolher novas empresas  
em todos os sectores de atividade, junto de clientes  
moçambicanos de todo o território. 

A presença do tecido empresarial português,  
como em todo o mercado, é expressiva,  
sendo reconhecido o seu contributo para  
o engrandecimento e desenvolvimento  
da Feira Internacional de Maputo. 

M A P U T O  |  M O Ç A M B I Q U E

MISSÃO DE NEGÓCIOS 
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