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PORTUGUÊS 

 

Directrizes para a sua proposta de projecto 

Descrição do Projecto, propriedade e equipe de gerência 

1. Coloque o nome do proprietário da empresa ou o nome da empresa, localização do seu Projecto e como vai 

crescer. 

2. Indique o objetivo do Projecto destacado o problema a ser resolvido. 

3. Diga quais os recursos necessários para a implementação do Projecto 

4. Coloque as metas do projecto, destacado o que está a ser feito, oferecido, adquirido, vendido e distribuído. 

5. Descreva os prazos, destacando os num cronograma de implementação. 

Análise de mercado 

6. Descreva o mercado alvo destacando o local, as Barreiras de entrada, as oportunidades e ameaças. 

7. Faça uma análise da concorrência existente e competitiva do Projecto, e quais são as vantagens competitivas 

de sua empresa em relação a eles. 

8. Coloque a demanda estimada para seu produto ou serviço destacando quem são os compradores. 

Tecnologias, modelo de negócios e estratégia de crescimento 

9. Descreva a tecnologia que será usada, e as vantagens em comparação com outras tecnologias. 

10. Mostre como a sua empresa venderá seus produtos/serviços (estratégia de marketing), e como os 

pagamentos serão recebidos/processados. 

Visão geral financeira e proposta de investimento 

11.  Coloque a estrutura financeira existente, destacado o capital próprio e a estrutura acionista, e para casos da 

existência de dividas, destaque os investidores já envolvidos. 

12. Coloque a visão geral do fluxo de caixa projectado (em dólares americanos), destacado as principais 

premissas, especialmente receitas e despesas de capital estimadas e despesas operacionais (escopo do 

trabalho / lista de quantidades / especificações técnicas). 
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13.  Descreva os indicadores financeiros esperados, concretamente a taxa interna de retorno (TIR), retorno sobre 

o capital investido/despesas (ROCE), Período de retorno, ponto de equilíbrio, Índice de cobertura anual do 

serviço da dívida (DSCR) e índice de cobertura de juros (ICR) usando lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (EBITDA) 

Identificação e mitigação de riscos 

14. Faça avaliação clara de risco e as medidas de mitigação. 

15. Depois, faca a análise do cenário, destacado o impacto financeiro estimado dos principais riscos, e quais são 

as opções comerciais se ocorrerem. 

Impacto social, ambiental e de género 

16. Diga quais são os factores de impacto social, incluindo tendências populacionais / demográficas, emprego, 

propriedade da terra, educação, redução da poluição, saúde, participação económica, qualidade e 

disponibilidade de água, redução da pobreza, etc. 

17. Quais são os impactos positivos e negativos (incluindo medidas de mitigação), incluindo o resultado da 

avaliação de impacto ambiental (EIA), se disponível? Se possível, forneça o potencial de redução anual de 

GEE para o projeto em toneladas de CO2 e evitadas ou a economia anual de energia em GWh, bem como a 

metodologia usada e as premissas para o seu cálculo. 

18. Como o acesso ao seu produto poderia melhorar a vida de mulheres e meninas ou mudar as desigualdades 

de gênero observadas? Forneça uma GIA (Avaliação de Impacto de Gênero), se disponível. 

Conclusão  

19. Finalmente, em sua conclusão, destaque os principais pontos fortes e benefícios do seu projecto e resuma 

por que um investidor deve considerar investir. 

Apêndices 

 

20. Forneça mapas, listas de empresas afiliadas, informações sobre acionistas e gerentes individuais, processos 

detalhados, assinaturas de equipamentos ou projectos, estatísticas de mercado, cronogramas financeiros. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@verdeazul.co.mz
http://www.verdeazul.co.mz/


Rua Fernando Ganhão, n. 110, Maputo – Moçambique, Tel: +258 (21) 486 213/4, Fax: +258 (21) 499 519, 
info@verdeazul.co.mz, www.verdeazul.co.mz 

3 

ENGLISH 

 

Guidelines for your project proposal 

Project Description, Ownership and Management Team 

1. Enter the business owner's name or business name, location of your Project and how it will grow. 

2. Indicate the objective of the Project highlighting the problem to be solved. 

3. State what resources are needed to implement the Project 

4. Put the project goals, highlighting what is being done, offered, purchased, sold and distributed. 

5. Describe deadlines, highlighting them in an implementation timeline. 

Market analysis 

6. Describe the target market highlighting location, Barriers to entry, opportunities, and threats. 

7. Make an analysis of the Project's existing and competitive competition, and what are your company's competitive 

advantages in relation to them. 

8. Put the estimated demand for your product or service highlighting who the buyers are. 

Technologies, business model and growth strategy 

9. Describe the technology that will be used, and the advantages compared to other technologies. 

10. Show how your company will sell its products/services (marketing strategy), and how payments will be 

received/processed. 

Financial overview and investment proposal 

11. Include the existing financial structure, highlighting the equity and shareholder structure, and in cases where there 

is debt, highlight the investors already involved. 

12. Provide the projected cash flow overview (in US dollars), highlighting key assumptions, especially estimated capital 

income and expenses and operating expenses (scope of work/list of quantities/technical specifications). 

13. Describe the expected financial indicators, specifically the internal rate of return (IRR), return on invested 

capital/expenses (ROCE), Payback period, break-even, Annual debt service coverage ratio (DSCR) and index coverage 

(ICR) using earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA). 
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Risk identification and mitigation 

14. Make clear risk assessment and mitigation measures. 

15. Then do the scenario analysis, highlighting the estimated financial impact of the main risks, and what the trading 

options are if they occur. 

Social, environmental and gender impact 

16. State what the social impact factors are, including population/demographic trends, employment, land ownership, 

education, pollution reduction, health, economic participation, water quality and availability, poverty reduction, etc. 

17. What are the positive and negative impacts (including mitigation measures), including the result of the 

environmental impact assessment (EIA), if available? If possible, provide the annual GHG reduction potential for the 

project in tonnes of CO2 and avoided or the annual energy savings in GWh, as well as the methodology used and 

assumptions for its calculation. 

18. How could access to your product improve the lives of women and girls or change observed gender inequalities? 

Provide a GIA (Gender Impact Assessment) if available. 

Conclusion 

19. Finally, in your conclusion, highlight the key strengths and benefits of your project and summarize why an investor 

should consider investing. 

Appendices 

20. Provide maps, lists of affiliated companies, information on shareholders and individual managers, detailed 

processes, equipment or project signatures, market statistics, financial schedules. 
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