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SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

 
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NOS DISTRITOS DE PALMA 
E NANGADE, PROVINCIA DE CABO DELGADO 
 
 
Contexto 
 
Palma e Nangade (Província de Cabo Delgado), situam-se na zona nordeste de Moçambique, 
ao longo da bacia do Rovuma, na fronteira com a Tanzânia. Os dois distritos estão localizados 
numa área de alto valor ecológico, rica em biodiversidade terrestre, marinha (Palma) bem como 
aquática com grande diversidade de habitats especialmente florestais (miombo e manchas de 
floresta costeira) e de água doce (cerca de 110 lagos e lagos, o rio Rovuma e seus afluentes 
bem como pantanos sazonais e zonas húmidas). Este mosaico de habitats permite a ocorrência 
de uma variedade de espécies de flora e fauna. 
Embora seja uma área de reconhecido valor em termos de biodiversidade, não está sob 
nenhuma forma legal de protecção. Em 2006, o Ministério do Meio Ambiente, em colaboração 
com organizações de conservação, comunidades locais e governo local, elaborou uma proposta 
para estabelecer uma área protegida para a área, mas por algum motivo não prosseguiu apesar 
desta área estar ameaçada pelo desenvolvimento agrícola, actividades de pesca, bem como 
actividades ilegais como a caça furtiva ea exploração madeireira, entre outras (Clarke, 2011). 

Tendo em conta o grande potencial para conservação e ecoturismo organizações de 
conservação como o WWF, Organizações da Sociedade Civil, privados e comunidades locais 
defendem que a area é elegivel para a protecção legal. Como a área é também extremamente 
importante para as comunidades locais, que dependem dos bens e serviços fornecidos pelos 
ecossistemas existentes, o WWF pretende agora liderar um processo para promover a criação 
de uma área legalmente protegida nos distritos de Palma e Nangade. Isto está alinhado com o 
Programa Rovuma Landscape da WWF. No início deste ano, o WWF iniciou um estudo de 
viabilidade que incluiu visitas de campo de uma equipe multisectorial, reuniões individuais 
com diferentes intervenientes e um seminario com os diferentes intervenienteses O objectivo 
deste exercício foi, em primeiro lugar, identificar o interesse das comunidades locais e outras 
partes interessadas na criação de uma área de conservação da utilização sustentável bem como 
promover sinergias entre as autoridades locais e provinciais, as comunidades locais, as OSC e 
o sector privado. Reconhecendo que qualquer iniciativa visando o uso sustentável dos recursos 
naturais e o desenvolvimento sustentável dos distritos de Palma e Nangade requer uma estreita 
colaboração e coordenação entre os intervenientes, o WWF propõe a criação e capacitação de 
um fórum multisectorial para liderar o processo. 



 
 
Solicitação de propostas 

Como forma de acelerar a implementação do projecto e reforçar a capacidade das Organizaões 
da Sociedade Civil (OSC), o WWF Moçambique solicita propostas das OSC das províncias de 
Cabo Delgado e Niassa para implementar actividades do projecto da Paisagem do Rovuma- 
SIDA como parte do seu pacote de subvenções. O projecto proposto visa atingir os seguintes 
objectivos ou abranger as seguintes áreas de intervenção: 
 

(a) Estabelecer e formalizar o fórum para a gestão dos recursos naturais nos distritos 
de Palma e Nangade; 
 

(b) Identificar necessidades de treinamento e desenhar o programa de treinamento para 
cada um dos grupos de utilizadores/intervenientes existentes nos Distritos (CBOs, 
OSCs e privados); 
 

(c) Promover a consulta aos diferentes intervenientes sobre a proposta para criar uma 
área de uso e gestão sustentável dos recursos naturais já iniciada no âmbito do estudo 
de viabilidade mencionado acima. 

Para avaliar as propostas e tomar uma decisão de adjudicação o WWF Moçambique utilizará 
os seguintes critérios: 

 
(i) Análise do Problemas (10 pontos) – Nivel de compreensão do problema pelo 

proponente, a contextualização e apresentação da solução viavel para o 
problema. 
 

(ii) Descrição do projecto (50 pontos) – O nivel de solidez com que o proponente 
apresenta o quadro conceptual para alcançar os objectivos requeridos nesta 
solicitação de propostas incluindo intervenções viáveis e inovadoras e um plano 
de trabalho pormenorizado que inclua uma abordagem solida de como os 
sucessos e fracassos poderam ser medidos/avaliados 
 

(iii) Orçamento do projecto (25 pontos) – O nivel demostrado pelo proponente 
quanto a razoabilidade e realisto é o orçamento tendo em conta as intervenções 
e actividades propostas. Os proponentes devem assegurar que os seus custos 
estejam directamente relacionados as actividades específicas/correspondentes. 
 

(iv) Capacidade Institucional e Experiência Passada (10 pontos) – o nivel  
demonstrado pelo proponente quanto a sólidez da equipa, capacidade técnica e 
experiência em áreas técnicas relevantes para atingir os objectivos exigidos no 
âmbito desta solicitação de apresentação de Propostas; 
 



 
 

 (v) Análise e Mitigação de Riscos (5 pontos) - até que ponto o proponente 
demonstra a compreensão de quaisquer factores fora do seu controlo que 
possam afectar potencialmente a implementação do seu projecto e como 
pretendem mitigar os mesmos. 

O WWF Moçambique espera conceder uma pequena subvenção com base neste convite à 
apresentação de propostas ao proponrnr responsável cuja proposta ofereça o melhor valor 
técnico e financeiro ao WWF. Sujeito à disponibilidade de fundos, o WWF MCO pretende 
providenciar aproximadamente 1.228.000,00 Meticais a serem alocados num período de 2 
meses com início previsto para 28 de Novembro de 2018 

Como concorrer 

As OSC interessadas a concorrer são aconselhados a solicitar o modelo/formulario para a 
elaboração e apresentação da proposta de projecto aos escritorios do WWF Moçambique pelo 
endereço abaixo ou eletronicamente da Oficial de Logística e Operações, Sandra Almeida: 
salmeida@wwf.org.mz. 

As propostas devem ser enviadas eletronicamente para almeida@wwf.org.mz com uma carta 
de apresentação endereçada ao endereço abaixo, o mais tardar até às 16h30, do dia 18 de 
Novembro de 2016 
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