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Pela  Implantação, Consolidação e 

Desenvolvimento das MPME’s 

 

 

É uma ferramenta de trabalho técnico a ser usada pelos téc-

nicos de assistência CaDUP para  assistência empresariasl as 

Micro, Pequenas e Médias Empresas nos distritos pelos 

Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE’s). 

 

O Kit compreende os  seguintes temas especificos: 

 Gestão de negócio 

 Marketing; 

 Produção; 

 Provedores de bens e serviços . 

 

O Kit disponibiliza solucões de assistência aos  

sectores : 

 Agronegócio; 

 Indústria; 

 Comércio; 

 Turismo;  

 Serviços. 

 

O Kit esta estruturado em tres partes: 

 Parte 1: Diagnostico Básico da empresa; 

 Parte 2: Assistência aos temas específicos (Dicas úteis) 

 Parte 3: Lista de provedores , bens, serviços e in-

formações financeiras. 

Como usar o KIT de Assistência PME’s CaDUP? 

Diagnóstico empresarial 

O técnico do SDAE aplica questionários específicos para 

cada empresa e identifica as suas necessidades prioritárias 

que são classificadas em quarto tipos conforme o Kit Ca-

DUP: 

Tipo 1: Compreender e satisfazer a necessidasde do cliente 

alvo ou 

Tipo 2: Melhorar os Lucros ou 

Tipo 3: Expandir os negócios ou 

Tipo 4: Rever o modelo de negócio. 

Passo 2 - Disponibilização de assistência técnica dis-

ponibilizada 

Identificada a necessidade da empresa , o técnico do 

SDAE recorre ao kit de assistencia de PME CaDUP para 

oferecer as dicas sobre: 

 Gestão de negócio 

 Marketing e Mercado 

 Tecnologia de produção 

Passo 3 - Lista de provedores de produtos e  serviços  

 Conforme a necessidade da PME, o técnico do SDAE, 

oferecerá informações sobre provedores de produtos e 

serviços e  sobre  as instituições financeiras  de forma que o 

O que é o Kit de assistência PME CaDUP? 

Passo 

1 

Passo  

2 

Passo  

3 
Parceiro: 



 

O Projecto para o Desenvolvimento da Indústria 

Local atráves da iniciativa  CaDUP “Cada Distrito 

Um Produto” é um mecanismo de assistência 

empresarial para melhoria e maior eficiência da 

utilização dos recursos locais em Moçambique. 

 

É réplica do movimento “One Village One 

Product OVOP” do Japão  e  visa: 

 

 O desenvolvimento rural atráves da 

promoção das PME’s que utilizam os 

recursos locais; 

 Estabelecer uma estrutura e procedimentos 

apropriados para implementação do 

CaDUP em Moçambique; 

 Valorizar os produtos locais com grande 

peso na economia; 

 Melhorar  qualidade de vida das 

popuilações. 
 

 
Áreas de intervenção 

1-  Capacitação dos técnicos das instituições implementadoras  

do Projecto.  

Metodologia CaDUP;  Planos de negócio; Gestão empresarial; Agro – pro-

cessamento; Plano de marketing; Rotulagem; Embalagem, foram alguns dos 

temas de capacitação. 

Capacitação   no Japão 

O projecto teve início 

nas províncias de 

Maputo, Gaza e In-

hambane, seguido 

das províncias Mani-

ca e Nampula. A par-

tir de 2016, terá ex-

p a n s ã o  p e l a s 

restantes províncias. 

 

Capacitação em Moçambique 

2-  Capacitação empresarial as Micro, Pequenas e Médias  

Empresas  

3-  Assistências Técnica as Micro, Pequenas e Médias Empresas  

4-  Aplicação do Kit de assistência as Micro, Pequenas e Médias 

Empresas  

Capacitação para tecnicos do 
SDAE no uso do Kit de assistência 

PME’’s CaDUP 

Técnicos do CaDUP dando assistên-
cia a uma PME produtora de  

panelas - Chibuto 

Diagnosticando a PME sobre todo o 
processo produtivo da empresa-

Inharrime 

Plataforma de diagnóstico e 

 assistência PME CaDUP 

Ligacao com o Mercado, pontos de venda Rótulo, embalagem, 

código de barras, marca, material promocional, etc... 

Melhoria dos processos tecnologicos de producao, melhoria da 

gestao financeira e administrativa, aumento da producao, etc...   

Capacitação as PME’s em elabo-
ração de planos de negócio 

Capacitação em tecnologias de 

produção  


