
 
 

 

                             SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 

   Serviços de Consultoria (Seleção de Firmas) 

 

Moçambique  

Projeto de Projecto de Economia Rural Sustentável (MOZRURAL) – P174002  

Nº do crédito: IDA- 69320 

Referência do Concurso: 20/ANAC/SREP/QCBS/22 

Data: 20 de Outubro de 2022 

 

Título da tarefa: Realizar o Censo de Fauna Bravia no Parque Nacional de Mágoè e concessões do 

Programa Comunitário Tchuma Tchato 

 

O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial, está a implementar o Projecto de Economia Rural 

Sustentável – MOZRURAL. O projecto será implementado por vários ministérios, liderados pelo Ministério 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), em estreita coordenação com o Ministério da Terra e 

Ambiente (MTA) e o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP). 

 

O objectivo do Projecto é aumentar a produtividade agrária e o acesso ao mercado, bem como melhorar as 

práticas de gestão de recursos naturais nas áreas selecionadas das províncias de Cabo Delgado, Niassa e 

Nampula.  

 

O projecto será financiado com o apoio do Banco Mundial e faz parte da Alocação de Prevenção e Resiliência 

(PRA), um instrumento de financiamento do Banco Mundial destinado a apoiar as capacidades preventivas 

de países em risco de , ou escala de conflito/violência. Prevê-se que seja implementado por um período de 4 

anos, com uma concessão de financiamento total $ 150 milhões. 

 

Os Termos de Referência (TDRs) detalhados para a atribuição podem ser encontrado solicitados pelo email 

concursos@biofund.org.mz. 

 

A Fundação para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) convida empresas de consultoria elegíveis 

(“Consultores”) nacionais e internacionais, para manifestar seu interesse em fornecer os Serviços. Os 

consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações 

exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios de pré-seleção são: (i) pelo menos 

Cinco (05) anos no negócio com experiência  relevante; (ii) descrição de pelo menos três  (3) ) atribuições  

específicas que demonstram a experiência do consultor relevante para a proposta, em contratos de $ 120.000 

ou mais e (iii) experiencias similares em Moçambique e na região da SADC de pelo menos dois (2) contratos. 

A informação deve ser anexada como documento de suporte a Manifestação de Interesse. As qualificações e 

experiência dos especialistas principais não devem ser incluídas na manifestação de interesse pois não fazem 

parte dos critérios de pré-seleção. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção. 
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Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do 

"Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF" do Banco Mundial, Novembro de 2020, que estabelece 

a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses. 

 

Os consultores podem se associar a outras firmas para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar 

claramente se a associação é na forma de consórcio e/ou subconsultoria. No caso de consórcio, todos os 

sócios  serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se selecionados. 

 

Os Consultores serão selecionados de acordo com o método estabelecido no Regulamento de Aquisições– 

Seleção Baseada em  Qualidade e Custo (SBQC). 

 

Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrónico concursos@biofund.org.mz das 7.30 

horas. ás 17 horas . 

 

As manifestações de interesse em Português, devem ser enviadas em formato físico até as 16:00 horas 

do dia 03 de Novembro de 2022. 

 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade 
Rua Dos Sinais, 50 

Maputo – Moçambique 
Tel. 21 499 958 
Fax:21 499 957 

                                                                   Email: concursos@biofund.org.mz 
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