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1. INFORMAÇÕES DE BASE 

1.1. País beneficiário 

República de Moçambique 

1.2. Entidade Adjudicante 

União Europeia  

1.3. Informações úteis sobre o país 

Localizado na região Austral de África e com uma população de mais de 25 milhões de 

habitantes1, Moçambique é um dos países menos desenvolvidos do Mundo, com uma taxa de 

analfabetismo de 57.8%, nas Mulheres e 30.1% dos homens 2 e um dos maiores índices de 

desigualdade de género do Mundo, estando na posição 180 entre as 10 nações mais pobres, com 

um índice de desenvolvimento Humano de 0,416 .3 

O país é signatário de vários instrumentos e acordos internacionais, para a proteção dos Direitos 

Humanos, com destaque para a Declaração Universal de Direitos, Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

as Mulheres (CEDAW), Convenção sobre os Direitos das Crianças, e outros instrumentos e 

protocolos regionais. Possui um forte quadro legal, tendo nos últimos anos aprovado as Leis de 

Proibidade Pública, a Lei de Direito à Informação e o Código Penal.  

A Sociedade Civil, através do Relatório Sombra4 elaborado no âmbito da Revisão Periódica 

Universal (UPR), considera que apesar das várias conquistas em termos legais, a implementação 

desses instrumentos e a situação dos Direitos Humanos, está longe de ser a desejável, tendo 

recomendado várias ações com vista a melhoria do acesso à justiça, proteção dos direitos dos 

grupos mais vulneráveis: mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas com albinismo, pessoas com 

deficiência e assim como as minorias sexuais, bem como no respeito à liberdade de expressão e 

transparência na gestão da coisa pública. 

1.4. Situação actual no sector em causa 

1.4.1. Sociedade Civil (Actores Não Estatais) 

O último estudo de mapeamento da sociedade civil moçambicana5 afirma que o contexto em que 

operam as organizações da sociedade civil - OSC (5.000 organizações recenseadas em 2004) é 

caracterizado por desafios em termos de tolerância, apreensões e correspondentes movimentações 

relativamente á gestão dos recursos naturais, fragilidade social com altas taxas de analfabetismo, 

desnutrição e HIV/SIDA. 

A legislação enquadradora das OSCs, aprovada em 1991, não abrange a diversidade de tipologias e 

de funções das organizações actuais, mas nos últimos anos se assinala a aprovação de legislação 

importante, nomeadamente a Lei de Cooperativas (2009) e a Lei do Direito a Informação (2014). 

Existem espaços formais de diálogo com as autoridades governamentais como os Observatórios de 

Desenvolvimento e as IPPC (Instituição de Participação e Consultas Comunitárias) cujo 

funcionamento e eficácia são todavia questionadas. Em termos de capacidade, as organizações 

                                                      

1 Instituto Nacional de Estatística - Estatísticas e Indicadores Sociais, 2013-2014 - Moçambique 

2 RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO AO ORÇAMENTO FAMILIAR - IOF-2014/15, INE, Dezembro de 2015 
3 RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2015, PNUD 
4 UNIVERSAL PERIODIC REVIEW MECHANISM OF THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL Shadow Report -Mozambican 

civil society (Cycle 2012-2015) 

5 Estudo de mapeamento das organizações da sociedade civil em Moçambique 
2015, Uniao Europeia, Governo do Mozambique, Altair Assessors 
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reconhecem varias fragilidades internas e uma forte assimetria na distribuição geográfica dos 

recursos humanos e financeiros que penaliza as organizações provinciais e distritais, mas também 

um reforço notável da acção das OSC a nível da investigação, compilação de evidências e acções 

de advocacia. A sustentabilidade organizacional é fraca, dependendo ainda muito das capacidades 

de cada dirigente e aquela financeira está ligada quase exclusivamente aos recursos dos parceiros 

internacionais. 

Todos os principais estudos6 publicados em 2015, recomendam:  

1)  Multiplicar os esforços para um espaço de debate de políticas entre as OSC e as 

autoridades públicas cada vez mais importante apoiando as estruturas formais de 

participação e as plataformas,  

2) Aumentar os apoios de tipo core funding para fortalecer a independência das organizações, 

3)  Basear a capacitação organizacional em avaliações de necessidade e capacidade, de 

acordo com o tamanho, abrangência e carácter da organização (mentoring),  

4) Facilitar o estabelecimento de parcerias entre as OSC, as instituições de pesquisa e o 

sector privado,  

5) Explorar as experiências de utilização do teatro e da cultura como instrumento de 

mobilização e divulgação,  

6) Reforçar a participação activa da sociedade civil em particular no sector da gestão dos 

recursos naturais. 

 

1.4.2. Os instrumentos de apoio da UE à sociedade civil: o Programa CSO/LA, DCI-FOOD, DCI-

ENV e o IEDDH - Instrumento Europeu para Democracia e Direitos Humanos 

 

A política de desenvolvimento da União Europeia enquadra-se nos princípios de promoção dos 

direitos humanos, de democracia, Estado de direito e boa governação. Uma sociedade civil 

fortalecida e autoridades locais (AL) inclusivas são consideradas componentes cruciais para 

promover o pluralismo, a participação dos cidadãos, e a adopção de políticas eficazes para o 

desenvolvimento sustentável. 

Neste âmbito foram adoptados pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia em 

2014, dois instrumentos operativos, o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH) e o Programa temático para as Organizações da Sociedade Civil e Autoridades 

Locais (OSC/AL), cujos objectivos são de prestar assistência ao desenvolvimento e à consolidação 

da democracia e do Estado de direito, bem como do respeito por todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. A esses instrumentos adicionam-se outras ferramentas que promovem a 

contribuição da sociedade civil à segurança alimentar (DCI-FOOD) e à protecção dos recursos 

naturais (DCI-ENV).   

Os instrumentos traduziram-se em Moçambique em financiamentos por convite a apresentação de 

propostas. 

 

Em 2011, realizou-se a avaliação do IEDDH em Moçambique 2011 para o período 2004-11, tendo 

o relatório chegado as seguintes conclusões7: 

 O IEDDH tem um grande potencial de se tornar um instrumento facilitador e único para 

explorar e apoiar dinâmicas inovadoras para mudanças em Moçambique  

                                                      

6 Estudo de mapeamento das organizações da sociedade civil em Moçambique 2015, União Europeia, Governo do 
Mozambique, Altair Assessors; Avaliação Nacional sobre o Ambiente Propício para Actuação das OSC - O Caso de 
Moçambique, Albino Francisco, Joint; Relatório do Estudo sobre a Sustentabilidade das Organizações da Sociedade 
Civil; DIAKONIA, FHI360, HELVETAS, KEPA e OXFAM NOVIB 

7 AVALIAÇÃO DO IEDDH – CBSS, INSTRUMENTO EUROPEU PARA DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS EM 
MOÇAMBIQUE, RELATÓRIO FINAL, Consórcio SACO (SAFEGE/COWI), Janeiro de 2012 
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● As prioridades e os objetivos dos convites a apresentação de propostas refletem a situação 

social e política atual do país 

● Entretanto, ao longo dos anos os temas foram bastante diversificados e dispersados 

geograficamente, facto que impediu sinergias entre os projetos e reduziu a visibilidade do 

seu impacto  

● O IEDDH deve se tornar uma iniciativa explicitamente politica e isso deve refletir-se na 

definição dos objetivos dos convites à apresentação de propostas 

● Para aumentar o impacto o objetivo geral do IEDDH, deve manter-se o mesmo, as áreas 

gerais devem se manter as mesmas, mudando apenas os objetivos específicos de cada 

convite  

 

Com o intuito de responder às constatações da avaliação do IEDDH (2004-2011), 

particularmente em relação a necessidade de reforçar as sinergias entre as diversas ações 

financiadas pela União Europeia, contratou-se em 2012 uma consultoria para providenciar a 

Assistência Técnica (AT) às organizações beneficiárias, com os seguintes objetivos: 

 

● Formação e acompanhamento para uma boa gestão de projectos: planificação, 

contabilidade, auditoria, prestação de contas, etc 

● Promover o trabalho em rede, particularmente entre as organizações que trabalham as 

mesmas áreas temáticas – capitalizando as suas experiências 

● Capacitações para advocacia e monitoria de políticas públicas em direitos humanos; 

● Apoio técnico para assegurar o mainstreaming dos direitos humanos em todos os projectos 

● Apoiar na criação e reforço de instrumentos de monitoria 

● Incentivar a partilhar de boas práticas e troca de experiencias 

 

No total, foram acompanhadas 7 organizanições desde 2012. Entretanto, embora a AT esteja 

terminando, a mesma obteve resultados bastante positivos, recomendando-se que a nova 

Assistencia Técnica se construa tendo em conta os sucessos desta e as principais lições aprendidas. 

 

No âmbito do IEDDH, foram assim assinados em Dezembro 2015, 6 contractos por um valor total 

de 1.743.108 EUR que visam fortalecer a igualdade de Género (através do empoderamento da 

mulher e da rapariga, a luta contra a violência baseada no género, a pesquisa) e o direito de acesso 

a informação e liberdade de expressão e um novo convite será aberto em 2017, com um orçamento 

total de 900.000 EUR. No quadro do apoio às OSC e às AL, há um convite actualmente em curso 

com o objectivo específico de ampliar a participação às oportunidades de desenvolvimento 

territorial através de acções ligadas à promoção dos direitos ambientais e/o da indústria criativa e 

cultural, com um valor total de 5.000.000 EUR e um novo convite no mesmo valor será aberto em 

2017 (anexo 2), perfazendo assim,um total de 12 contratos. No número total de parceiros a serem 

apoiados, deverão também ser considerados uma dezena de subvenções financiados com outros 

instrumentos: DCI-FOOD, DCI-ENV ou através de convites internacionais publicados 

directamente pela DEVCO.  

 

Além dos instrumentos acima referenciados, a UE fortalece a responsabilidade mútua entre os 

actores não-estatais, autoridades públicas e cidadãos através do programa PAANE, coordena um 

grupo de 21 parceiros internacionais através da elaboração e seguimento do Roteiro dos Parceiros 
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Internacionais para um Compromisso com a Sociedade Civil8 e participa da mesa redonda entre 

OSC locais, internacionais e parceiros internacionais que se efectua trimestralmente.  

Durante a elaboração do roteiro foram mapeados os principais programas de apoio á sociedade 

civil cujo detalhe figura no anexo 1. A EAT deverá obrigatoriamente estabelecer uma ligação 

operativa com o PAANE que já está a executar um programa de formações e apoios. Deverá ainda, 

estabelecer uma ligação com a Assistência Técnica, providenciada desde 2012 aos beneficiários de 

IEDDH, ampliando os principais sucessos, reforçando as principais limitações e capitalizando as 

lições aprendidas9. 

Os instrumentos CSO-LA e IEDDH permitem á Delegação da EU em Moçambique (DUE) a 

utilização de uma parte dos recursos dos convites para medidas de acompanhamento à 

implementação dos programas nacionais. Estas medidas devem beneficiar as organizações 

implementadoras e beneficiarias dos convites, financiando sessões de informação, estudos, 

capacitação, workshops, avaliações e advocacia. Os presentes Termos de Referencias são 

elaborados no quadro da implementação destas medidas.  

 

 

 

 

2. OBJECTIVO GERAL, OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E RESULTADOS 

ESPERADOS 

2.1. Objectivo geral 

O objectivo geral do projecto é aumentar a consciência nas temáticas promovidas pelos convites a 

apresentação de propostas IEDDH e CSO-LA e assistir os beneficiários das subvenções dos 

instrumentos temáticos da DUE (IEDDH, CSO-LA, DCI-FOOD, DCI-ENV) na implementação.  

2.2. Objectivos específicos 

O objectivo específico é contratar uma entidade capaz de fornecer um grupo diferenciado de 

especialistas para:  

1. Acertar as complementaridades e a coerência dos programas e projectos, garantindo a 

promoção, visibilidade e disseminação dos mesmos. (PROMOÇÂO) 

2. Fortalecer a capacidade das OSC´s e AL (autoridades locais) na elaboração, gestão e 

monitoria de projectos, programas e estratégias (CAPACITAÇÂO) 

3. Advogar para o respeito dos direitos humanos e a participação das OSC nos processos de 

governação e nas políticas sectorias. (ADVOCACIA) 

O PRESENTE PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PRENTENDE CRIAR 

ESTRUTURAS NOVAS MAS CONTRIBUIR AOS PRINCIPAIS OBJECTIVOS QUE O 

CANDIDADO JÁ CONSIDERA NO SEU PLANO DE AÇCÃO. TODAS AS ACTIVIDADES E 

                                                      

8 A Comunicação da Comissão Europeia (CE) de Setembro de 2012 “As raízes da democracia e do desenvolvimento 
sustentável: o compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio das relações extremas” prevê a elaboração 
dos roteiros nos países parceiros. O roteiro pretende conceber um quadro estratégico comum para o compromisso da 
delegação da UE e dos parceiros internacionais com a sociedade civil em Moçambique, a fim de melhorar o impacto, 
previsibilidade e visibilidade da acção europeia. Em Moçambique, o Roteiro foi publicado em Setembro 2015 com o 
apoio de 21 parceiros internacionais: Austria, Belgium, Denmark, European Union, Finland, France, Germany, Ireland, 
Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, United Nations, Canada, 
Switzerland, Unicef, Usaid. 

9 Relatórios de Missão da Assistência Técnica, SACO 
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OS RELATIVOS CUSTOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO DEVEM SER 

CONSIDERADOS COMO CONTRIBUÇOES AO FUNCIONAMENTO DO PROPONENTE. 

2.3. Resultados a atingir pelo Consultor 

Em relação com os instrumentos IEDDH, DCI-FOOD, DCI-ENV e CSO-LA, o contratante deverá 

assumir a responsabilidade de garantir a: 

 

1. PROMOÇÂO 

a) Organização de encontros províncias e nacionais de consulta para a apresentação das 

próximas orientações dos dois convites a serem publicados em 2017: CSO-LA e IEDDH 

b) Organização logística de todas as sessões de informação relativas aos dois convites 

mencionados e de ooutros eventos organizados pela UE nestes dois sectores 

c) Apoio aos beneficiários para a produção de materiais de comunicação e visibilidade, de 

maneira colectiva ou agrupada (ex. por tema, por região).  

 

2. CAPACITAÇÂO 

a) Elaboração de um plano de capacitação dos parceiros implementadores já contratados em 

2015 e 2016 e a contratar em 2017 

b) Acompanhamento (mentoring, coaching etc) dos parceiros implementadores já contratados 

em 2015 e 2016 e a contratar em 2017, em função do plano de capacitação elaborado 

c) Organização de formações com os candidatos rejeitados  

 

3. ADVOCACIA 

a) Redacção de 2 (um por temática, CSO-LA, IEDDH) estudos baseados nas temáticas dos 

convites e de acordo com as prioridades e necessidades dos parceiros implementadores 

b) Organização de 2 (um por temática, CSO-LA, IEDDH) seminários temáticos baseados nas 

temáticas dos convites, de acordo com as prioridades dos parceiros implementadores e 

com objectivo de disseminar as boas práticas. 

 

Estes resultados deverão ser atingidos de acordo e sob a coordenação da Delegação da União 

Europeia em Moçambique.  

 

3. HIPÓTESES E RISCOS 

3.1. Hipóteses subjacentes à intervenção do projecto 

Em consideração das capacidades mapeadas no país, o presente processo de contratação responde 

ao procedimento negocial competitivo aberto exclusivamente à empresas de serviços já presentes 

em Moçambique. A DUE considera que isto permitirá uma melhor presença e eficácia a nível de 

províncias e distritos assim como uma maior apropriação local dos programas, supondo que exista 

no território um número suficiente de empresas que possam apresentar candidaturas válidas.  

Neste sentido na fase de avaliação (ver 6.) das propostas a DUE dará particular relevância à 

estrutura do proponente e à sua metodologia. Em particular será importante que o proponente 

esteja já a promover actividades similares no país, tenha sedes ou parceiros destacados nas 

províncias, um grupo de peritos a longo e curto prazo a disponibilizar. 

3.2. Riscos 

A situação política actual permite de continuar o apoio à sociedade civil, em todas as suas funções 

como também afirmado no novo Plano quinquenal do governo. Todavia as relações entre governo 

e a oposição permanecem tensas em algumas províncias com episódios de ataques, que poderiam 

limitar o espaço de acção do contratante.  
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4. ÂMBITO DO PROJECTO 

4.1. Considerações gerais 

4.1.1.Descrição do projecto 

A UE tem uma vasta experiência na preparação dos convites para a presentação de propostas, 

assim como nos sectores temáticos principais dos direitos humanos, sociedade civil e autoridades 

locais. Todavia as suas funções que não são aquelas de uma agência de execução de programas de 

cooperação, limitam as possibilidades de interacção directa com as milhares de organizações 

presentes no território, de acompanhamento directo dos implementadores e de execução directa de 

pesquisas ou acções de advocacia. O estudo de mapeamento e a experiência de gestão de 

contractos dos últimos anos têm demonstrado que é nestes três aspectos que deve-se trabalhar para 

melhorar o impacto dos instrumentos de cooperação assim como a capacidade das organizações 

nacionais de elaborar, apresentar e executar as próprias propostas. 

Seguindo os resultados mencionados na rubrica 2.3, várias são as dificuldades evidenciadas: 

1. As orientações elaboradas são as vezes o resultado de consultas gerais com as 

organizações de nível nacional, com uma tipologia limitada de actores (há por exemplo 

pouca presença do sector privado), a participação exclusiva das organizações maiores já 

ligadas ao sector da cooperação e um número limitado de encontros de caracter geral. Ao 

mesmo tempo, as sessões informativas após a publicação não conseguem atingir o nível 

local nem ter um conteúdo formativo para promover uma melhor participação aos convites. 

No respeito à comunicação e visibilidade, as vezes os beneficiários finais desconhecem as 

oportunidades oferecidas pelos projectos em curso, e as informações são frequentemente 

produzidas por projectos únicos, e não por temas ou por região, resultando mais difícil 

para o usuário de ter uma informação mais completa, e para os implementadores de terem 

uma ligação com outros parceiros da área.  

2. As formações são gerais, que reforçam a pessoa e não a estrutura organizativa, e 

exclusivamente direccionadas a implementação de um grupo de contratantes sem assistir 

os rejeitados cujas ideias são as vezes interessantes mas que resultam penalizados pela 

falta de experiencia.  

3. Os projectos financiados, sendo parte do mesmo programa, são muitas vezes 

implementados de maneira independente, sem interligação com as outras iniciativas, 

reduzindo assim o impacto complexivo do programa. Os implementadores não comunicam 

e concentram os esforços na execução das actividades, não percebendo a utilidade de 

elaborar pesquisas conjuntas e originar iniciativas de advocacia concordadas.  

Por isso os dois instrumentos põem à disposição das delegações da eu, fundos chamados de 

“support measures” que serão utlizados para enfrentar estas dificuldades e que são o objecto deste 

contrato de serviço.  

 

4.1.2.Zona geográfica abrangida 

O Programa será implementado em todas as províncias de Moçambique. O proponente deve 

demonstrar de já ter uma rede estabelecida nas províncias e nos distritos, e também possuir, pelo 

menos nalgumas das províncias, escritórios ou representações próprias. O escritório de 

coordenação afectado ao projecto será em Maputo entretanto, considerando que os projectos a 

acompanhar têm todos um enfoque provincial, o proponente deverá apresentar os pormenores 

sobre como as equipas técnicas serão afectadas nas províncias e quais serão as estruturas de apoio 

a utilizar.  
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4.1.3.Grupos-alvo 

A sociedade civil e os defensores dos direitos humanos, com um enfoque particular nas 

organizações e autoridades locais nacionais ou internacionais financiadas no quadro dos 

instrumentos IEDDH, CSO-LA, DCI-FOOD e DCI-ENV.  

 

4.2. Actividades específicas 

O contratante deverá colocar à disposição da UE uma equipa de assistência técnica (EAT) com 

peritos de longo e curto prazo que deverão perseguir os resultados ligados a promoção, capacitação 

e advocacia. A EAT acompanhará três convites para a presentação de propostas e acerca de 35 

projectos. As actividades aqui propostas são indicativas e serão objecto de uma revisão logo no 

início do contrato, seguindo também as indicações da metodologia apresentada pelo proponente.  

0.0 Revisão da metodologia de acção, IOV, QL.  

0.1 Estudo dos principais documentos e instrumentos da UE sobre a temática dos Direitos 

Humanos, DCI e do CSO-LA. 

0.2 Recolha das informações dos convites a apresentação de proposta já fechados e de todas as 

iniciativas em curso em Moçambique financiadas pela UE nestas temáticas. 

0.3 Análise do funcionamento e dos principais objectivos dos grupos de coordenação dos 

sectores: Roadmap partners group (RMP), mesa redonda das organizações intermediárias, locais e 

parceiros internacionais, grupo de descentralização, grupo de coordenação sobre questões de 

género.  

0.4 Elaboração (e execução) de uma estratégia de comunicação relacionada com os 

instrumentos e os resultados das actividades implementadas.  

0.5 Elaboração de um documento de colaboração operativa com o PAANE. 

 

1. Actividades de PROMOÇÂO 

1.a) (em preparação dos convites) Preparação de um calendário detalhado, da metodologia e 

da lista dos participantes aos encontros de consulta para os dois convites a serem 

publicados em 2017, CSO-LA e IEDDH. Os seminários deverão necessariamente incluir as 

plataformas, as organizações distritais, as organizações locais e internacionais, o sector 

privado, as autoridades locais, as estruturas de ensino superior e de pesquisa. 

Organização, divulgação nos órgãos de informação, e gestão logística dos encontros. 

Execução dos encontros, com a eventual participação do pessoal da DUE. 

Relatórios de resumo por cada encontro (2 paginas máximo), com lista electrónica dos 

participantes.  

Breve exposto final, onde as principais orientações para os dois convites serão explicadas. 

 

1.b) (após a publicação dos convites) Preparação de um calendário detalhado, da metodologia 

e da lista dos participantes às sessões de informação das duas fases de um convite restrito 

(nota conceptual, proposta final). As sessões deverão necessariamente incluir as 

plataformas, as organizações distritais, as organizações locais e internacionais, o sector 

privado, as autoridades locais, as estruturas de ensino superior e de pesquisa. Deve ser 

prevista uma sessão por província.  

 Organização, divulgação nos órgãos de informação e gestão logística das sessões. 
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Execução das sessões. As sessões serão de dois dias cada, durante o primeiro dia a EAT 

organizará uma leitura das orientações dos convites juntos com os beneficiários 

elaborando uma lista de questões; o segundo dia terá a presentação oficial do convite pelo 

pessoal da DUE. A sessão de informação da segunda fase será organizada em Maputo na 

DUE. A EAT assistirá nos convites e na divulgação nos órgãos de informação. 

Relatórios de resumo por cada sessão (2 paginas máximo), com lista electrónica dos 

participantes  

Breve relatório final, com as principais lições aprendidas. 

1.c) Comunicação e visibilidade. Apoio aos beneficiários na concepção e implementação do plano 

de visibilidade (ex: partilha de boas práticas, modelos e padrões), produção de pelo menos 2 

produtos de comunicação e visibilidade (publicação, vídeo etc) dos projectos, agrupados por tema 

ou por província, por ano.   

 

2. Actividades de CAPACITAÇÂO 

2.a) Encontros e análise dos parceiros e dos programas já financiados em 2015 e 2016 e 

verificação dos apoios temáticos necessários para reforçar os conhecimentos dos 

beneficiários em género, acesso a informação, direitos ambientais, indústria criativa e 

cultura, comunicação social/média.  

 Encontros e análise dos parceiros e dos programas já financiados em 2015 e 2016 e 

verificação dos apoios em gestão de projectos.  

 Elaboração de um plano de capacitação (a ser aprovado pela DUE) baseado nas 

necessidades específicas de cada organização. O Plano será revisto após a assinatura dos 

novos contratos em 2017. 

 

2.b) Implementação do plano de capacitação para as organizações que beneficiam do apoio 

financeiro da UE. A execução do Plano será principalmente baseada no sistema de 

“mentoring/coaching” e a EAT deverá assegurar que a capacitação tenha um resultado a 

nível da organização e não só individual.  

 Organização de um sistema de Help desk e de apoio sob medida à distância. 

Breve relatório final, com as principais lições aprendidas e os resultados obtidos com os 

formandos.  

2.c) Analise dos relatórios de avaliação e das propostas (exclusivamente aquelas rejeitadas na 

fase da nota de síntese) no convite 2015-2017 CSO-LA e 2014-2017 IEDDH  

Elaboração de um calendário de formações provinciais de explicação e formação dos 

proponentes sobre concepção de projecto.  

Organização das formações com os candidatos rejeitados  

Breve relatório final, com as principais lições aprendidas e os resultados obtidos com os 

formandos. 

 

3. Actividades de ADVOCACIA 

3.a) Analise, junto com os implementadores, das temáticas afrontadas para os beneficiários em 

Moçambique e redacção de quatro folhetos informativos (género, acesso á informação, 

direitos ambientais, industria criativa e cultural) enquadrados nos dois objectivos gerais 

dos instrumentos (promoção da participação das OSC e dos direitos humanos) 
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Conhecendo os programas a ser implementados e as necessidades comuns entre os 

beneficiários, a EAT irá elaborar um diagnóstico onde serão planificados 2 estudos (um 

por temática, CSO-LA, IEDDH) com o objectivo de promover a advocacia e informar a 

população. 

Execução de estudos e pesquisas para a produção dos 2 estudos, e sua disseminação.  

Breve relatório final, com as principais lições aprendidas e os resultados obtidos com os 

estudos. 

b) Conhecendo os programas a ser implementados e as necessidades comuns entre os 

beneficiários, a EAT irá elaborar um diagnóstico onde serão planificados os 2 seminários 

públicos temáticos (um por temática, CSO-IEDDH) com o objectivo de promover a 

advocacia e/ou informar a sociedade. 

Execução dos seminários temáticos, do ponto de vista do conteúdo e da logística. 

Breve relatório final, com as principais lições aprendidas e os resultados obtidos com os 

seminários. 

 

4.2.1 Meios necessários 

Todas as actividades e deslocações serão desenvolvidas com os meios previstos no Contrato de 

prestação de serviços, e pelos peritos da EAT.  

 

4.2.2 Produtos 

Revisão da metodologia, IOV, QL, e metodologia.  

Elaboração de uma estratégia de comunicação  

Calendário, metodologia e lista dos participantes dos encontros de consulta para os dois convites a 

ser publicados em 2017, CSO e IEDDH. 

Execução dos encontros de consulta 

Calendário detalhado, metodologia e lista dos participantes das sessões de informação  

Execução das sessões de informação.  

2 Produtos de comunicação e visibilidade (publicação, vídeo etc) dos projectos, agrupados por 

tema ou por província, por ano.   

Elaboração do plano de capacitação  

Implementação do plano de capacitação  

Organização de um sistema de Help desk e de apoio sob medida à distância. 

Elaboração de um calendário de formações provinciais de explicação dos proponentes rejeitados.  

Organização de formações com os candidatos rejeitados sobre concepção de projecto. 

Redacção de quatro folhetos informativos enquadrados nos dois objectivos gerais dos 

instrumentos: promoção da participação das OSC e dos direitos humanos 

Diagnóstico de planificação dos estudos  

Execução e disseminação de 2 estudos 

Diagnóstico de planificação de 2 seminários públicos temáticos  

Execução de 2 seminários temáticos 
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A EAT deve, também, observar as recomendações mais recentes previstas no Manual de 

Comunicação e visibilidade para acções externas da UE sobre o reconhecimento da UE ao 

financiamento do Programa (ver http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm), bem 

como na Estratégia de Cooperação Técnica da CE – Backbone (ver 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/backbone_strategy_technical_cooperation_en.p

df). 

 

4.3. Gestão do projecto 

4.3.1.Organismo responsável 

A Delegação da União Europeia.   

4.3.2.Estrutura de gestão 

O Programa vai ser implementado em gestão directa com o contratante como executor do contrato 

de serviço.  

4.3.3.Meios colocados à disposição pela Entidade Adjudicante e/ou por outras partes 

Não aplicável.  

 

5. LOGÍSTICA E CALENDÁRIO 

5.1. Localização 

Ver 4.1.2 

5.2. Data de início do contrato e respectivo prazo de execução 

A data prevista de início do contrato é 01/07/2016 e o prazo de execução é de 24 meses a partir 

dessa data. No que respeita à data de início efectiva e ao prazo de execução, consultar artigos 4.º e 

5.º das condições especiais. 

6. REQUISITOS 

A avaliação das propostas será principalmente baseada na estrutura do proponente, da metodologia 

apresentada, e da qualidade dos peritos principais. Serão em particular avaliadas: 

 A pertinência do proponente: será necessário demonstrar a experiência do proponente nos 

sectores prioritários, a existência de serviços estruturados já activos na capacitação das 

OSC, no financiamento de actividade de advocacia, na organização de eventos, a relação 

entre os servições pedidos pela UE e o plano de acção do proponente. 

 A capacidade de networking: conhecimentos e relações já existentes com os actores, 

presença a nível provincial (escritórios, pessoal, etc), facilidade de trabalho com os órgãos 

de comunicação.  

 A metodologia de execução em relação com os serviços pedidos. Uma metodologia que 

deve ser o máximo possível virada ao reforço das médias e pequenas organizações 

provinciais e distritais e à apropriação das actividades por parte das OSC moçambicanas.   

 A capacidade de garantir a função de back-up e a variedade dos serviços e competências 

existentes (em particular a existência de um departimento de comunicação e informação 

interno). 
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 O profissionalismo da rede dos peritos: indicar a tipologia de peritos associados, as 

modalidades de recrutamento dos recursos de acordo com os serviços pedidos, os recursos 

humanos já fixos do proponente.  

 A descrição do calendário de execução, incluindo o número de peritos por dias previstos.  

 O orçamento que entende simplesmente contribuir às actividades que já são implementadas 

pela empresa proponente.  

6.1. Pessoal 

Os funcionários ou outro pessoal da administração pública do país beneficiário não podem ser 

contratados na qualidade de peritos, salvo autorização prévia por escrito da administração pública 

referente. Os peritos serão retribuídos por dia de trabalho e não trabalham a tempo inteiro.  

6.1.1.Peritos principais 

Todos os peritos que desempenhem uma função essencial no âmbito da execução do contrato são 

denominados peritos principais.  

No que respeita ao presente contrato, os peritos principais devem ter o seguinte perfil: 

Perito/a principal 1: Chefe de programa, especialista em matéria de advocacia e participação 

da sociedade civil nos processos de governação e políticas sectoriais (a contratar por 10 

meses, 200 dias) 

Habilitações e competências 

Licenciatura ou Mestrado, em ciências sociais e/ou politicas ou equivalente. Uma especialização 

ou experiência comprovada na área do apoio à sociedade civil.  

Deverá ainda ter habilitações próprias/conhecimentos específicos e competências nas seguintes 

áreas: 

 Gestão e/ou avaliação de Programas na área do apoio às OSC; 

 Procedimentos de cooperação da UE; 

 Planeamento estratégico;  

 Coordenação e trabalho em equipas multidisciplinares e grande capacidade de diálogo, de 

comunicação e de concertação. 

Experiência profissional  

 Pelo menos, 8 anos em programas de desenvolvimento, sendo atribuída vantagem comparativa 

na experiência no sector do apoio às OSC; 

 Pelo menos, 4 anos como chefe de equipa de programas/projectos de desenvolvimento; 

 Na organização e coordenação de equipas pluridisciplinares, controlo e desenvolvimento de 

actividades técnicas diversas, e na dinamização de processos decisórios; 
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 Na colaboração com parceiros institucionais nacionais e internacionais e outros 

programas/projectos. 

 Será considerada uma mais-valia ter estado envolvido em processos de reforço de capacidades 

em programas/projectos similares e de promoção do diálogo com as autoridades 

governamentais; 

 Perfeito domínio da língua portuguesa (oral e escrita) e bom conhecimento da língua inglesa; 

 Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador (Word e Excel), com domínio das técnicas 

de apresentação (Power Point) e utilização de Plataformas Colaborativas e social networks na 

Web. 

 

Perito/a principal 2: Especialista em formação, formação de formadores, gestão de 

subvenções (a contratar por 8 meses, 160 dias) 

Habilitações e competências 

Licenciatura ou Mestrado, em ciências sociais e/ou pedagógica ou equivalente. Uma 

especialização ou experiências comprovadas na área da formação, em especifico na gestão de 

projectos de cooperação.  

Deverá ter habilitações próprias/conhecimentos específicos e competências nas seguintes áreas: 

 Gestão de programas/projectos de desenvolvimento e/ou de apoio à sociedade civil.  

 Procedimentos de gestão de contratos da UE e/ou outros financiadores; 

 Gestão financeira;  

 Procedimentos e preparação para a participação nos convites para apresentação de 

propostas,  

 Gestão de quadros lógicos 

 Conhecimento de ferramentas informáticas de gestão financeira, administrativa, social 

networks  

 Capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares e de diálogo, comunicação e 

concertação. 

Experiência profissional  

 Pelo menos 6 anos em programas/projectos de desenvolvimento.  

 Como Contabilista ou Gestor de programas/projectos de montante similar, nos últimos 5 anos; 

 Pelo menos 5 anos como formador de formadores e organização de seminário e outras 

tipologias  
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 Na colaboração com os parceiros institucionais nacionais e internacionais, OSC, outros 

financiadores e programas/projectos. 

 Será considerada uma mais-valia ter estado envolvido em processos de reforço de capacidades 

em programas/projectos similares; 

 Perfeito domínio da língua portuguesa (oral e escrita) e bons conhecimentos da língua inglesa; 

 Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador (Word, Excel, etc.), com domínio das 

técnicas de apresentação (Power Point), utilização de Plataformas Colaborativas na Web e de 

social networks 

 

6.1.2.Outros peritos/as 

Os curricula vitae dos peritos/as que não sejam peritos principais não são examinados antes da 

assinatura do contrato pelo que não devem ser incluídos nas propostas. 

O consultor deve seleccionar e contratar outros peritos/as em função dos perfis identificados na 

organização e metodologia. Devem indicar claramente o respectivo perfil, para que seja possível 

estabelecer claramente na distribuição orçamental a tabela de honorários a aplicar. Todos os 

peritos/as devem ser independentes e não se devem encontrar em situações de conflito de 

interesses no que respeita às responsabilidades que lhes forem atribuídas. 

Os procedimentos de selecção utilizados pelo consultor, para a selecção destes outros peritos/as 

devem ser transparentes e basear-se em critérios previamente definidos, nomeadamente as 

habilitações profissionais, as competências linguísticas e a experiência profissional. As conclusões 

da comissão de selecção devem ser exaradas em acta. A lista dos peritos/as seleccionados deve ser 

submetida à aprovação da Entidade Adjudicante. 

Todavia como já amplamente explicado no parágrafo 6, a avaliação será baseada também no 

profissionalismo da rede dos peritos: indicar a tipologia de peritos associados, as modalidades de 

recrutamento dos recursos de acordo com os serviços pedidos, os recursos humanos permanentes 

do proponente. 

A lista de peritos/as a curto prazo a serem contratados conterá obrigatoriamente um perito/a em 

direitos humanos (com especialização em género e acesso á informação), um perito/a em direitos 

ambientais, um especialista em indústria cultural e criativa, um profissional do sector da 

comunicação e organização de eventos que assegurará também o secretariado. Estes peritos/as 

deverão ter uma experiência profissional de mínimo 5 anos no sector de competência. O total 

máximo de dias de trabalho a serem contabilizados para os peritos/as de curto prazo é de 260 dias.  

 

6.1.3.Pessoal e serviços de apoio 

Ver 6.3 
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6.2. Escritórios 

Ver 6.3 

6.3. Meios a disponibilizar pelo Consultor 

O consultor/empresa contratado/a deve assegurar que os peritos/as disponham do material, apoio e 

equipamento adequados, devendo nomeadamente assegurar uma provisão suficiente para cobrir os 

encargos administrativos, de secretariado e de interpretação, permitindo desse modo que os 

peritos/as se concentrem nas suas responsabilidades essenciais. Devem igualmente assegurar a 

transferência das verbas necessárias para financiar as suas actividades no âmbito do contrato, 

assim como assegurar o pagamento regular e atempado dos seus honorários. 

Caso o Consultor seja um consórcio, as disposições contratuais devem permitir a máxima 

flexibilidade na execução do projecto. Devem ser evitadas disposições que ofereçam a cada 

parceiro do consórcio uma percentagem fixa de actividades no âmbito do contrato. 

6.4. Equipamento 

Nenhum equipamento pode ser adquirido em nome da Entidade Adjudicante no âmbito do presente 

contrato de prestação de serviços nem transferido para a Entidade Adjudicante. 

6.5. Despesas acessórias 

A provisão para despesas acessórias cobre as despesas acessórias ou excepcionais elegíveis 

incorridas na execução do presente contrato, não podendo ser utilizada para cobrir os custos que 

incumbam ao consultor a título dos seus honorários, tal como acima estipulado. A sua utilização é 

regida pelas disposições das condições gerais e pelas notas do Anexo V do contrato. Inclui: 

 As despesas de viagem e as ajudas de custo referentes a deslocações fora do seu local de 

trabalho normal a efectuar no âmbito do presente contrato.  

A provisão para despesas acessórias no âmbito do presente contrato ascende a 25.000 EUR. Este 

montante deve ser incluído sem alteração na distribuição orçamental.  

As ajudas de custo referentes as eventuais deslocações de pessoal internacional efectuada no 

âmbito do presente contrato não devem exceder as tabelas de custos diários publicadas no sítio 

web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm em vigor no início de cada 

deslocação. Para as deslocações internas a Moçambique, cabe ao consultor propor o orçamento 

mais certo considerando a realidade do país.  

6.6 Montante fixos 

Os estudos, a organização logística dos seminários, encontros, sessões de informação e as 

actividades gerais de visibilidade poderão ser pagos através de subcontratação em montante fixos 

(“lump sums”) por uma provisão máxima de 11.000 EUR. 

6.7. Verificação das despesas 

A provisão para verificação das despesas inclui os honorários do auditor incumbido da verificação 

das despesas a título do presente contrato que é necessária para dar seguimento aos pedidos de 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm
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pagamentos de pré-financiamento, por fracções (se for caso disso) e/ou de pagamentos intercalares 

(se for caso disso). 

A provisão para verificação das despesas no âmbito do presente contrato ascende a 5.000 EUR. 

Este montante deve ser incluído sem alteração na distribuição orçamental.  

Esta disposição não pode ser diminuída, mas pode ser aumentada durante a execução do contrato.  

7. RELATÓRIOS 

7.1. Elaboração de relatórios 

Consultar o artigo 26.º das condições gerais. Deve ser elaborado anualmente, durante o prazo de 

execução das tarefas, um relatório intercalar, acompanhado das facturas correspondentes, do 

relatório financeiro e do relatório sobre a verificação das despesas, previstos no artigo 28.º das 

condições gerais. No termo do prazo de execução das tarefas, deve ser apresentado um relatório 

final, uma factura final e o relatório financeiro, acompanhado de um relatório sobre a verificação 

das despesas. O projecto de relatório final deve ser apresentado, pelo menos, um mês depois do 

termo do prazo de execução das tarefas. De notar que estes relatórios intercalar e final, devem ser 

apresentados para além dos relatórios previstos na secção 4.2 das presentes condições de 

referência. 

Cada relatório é constituído por uma secção narrativa e uma secção financeira. Esta última deve 

conter dados pormenorizados sobre o tempo de trabalho dos peritos/as, bem como sobre as 

provisões para despesas acessórias e para verificação das despesas.  

7.2. Apresentação e aprovação dos relatórios 

Devem ser apresentados ao gestor do projecto referido no contrato 2 exemplares dos relatórios 

acima referidos. Os relatórios devem ser redigidos em português. O gestor do projecto é 

responsável pela aprovação dos relatórios. 

A Entidade Adjudicante será responsável pela sua aprovação. Na ausência de comentários ou 

aprovação no prazo de 30 dias, os relatórios são considerados aprovados. 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

8.1. Definição de indicadores  

Os IOV do Programa serão propostos na metodologia e, se necessário, modificados na fase de 

arranque. 

Os indicadores de avaliação do desempenho da Equipa de Assistência Técnica estarão, 

qualitativamente e quantitativamente ligados aos resultados esperados e as actividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa. 

8.2. Requisitos especiais  

A União Europeia pode realizar Monitoria Orientada para os Resultados (ROM), através de 

consultores independentes, a partir do sexto mês de actividades da prestação de serviço.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 tabela programas de apoio em curso às OSC (CSO-LA, IEDDH, DCI-FOOD, DCI-ENV) 

Anexo 2 últimas convocatórias IEDDH e CSO-LA. 

* * * 


