
 
 

WWF MOÇAMBIQUE  
 

SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

 
REVITALIZAR OS PROGRAMAS DE MCRN E RESPECTIVAS 
INSTITUIÇÕES EM CHIPINGE CHETU E MANDA WILDNESS 

 

 
Contexto 
 
No final dos anos 80 e início dos anos 90 muitos países da África Austral incluindo 
Moçambique, adoptaram e implementaram abordagens de Gestão de Recursos Naturais 
Baseadas na Comunidade (MCRN). Os prgramas de MCRN visavam promover a conservação 
dos recursos naturais pelas comunidades locais através da partilha do poder social e político 
sobre os recursos naturais bem como benefícios económicos. O interesse em envolver as 
comunidades locais na gestão dos recursos naturais derivou de uma mistura de frustração e 
otimismo. A frustração veio do fracasso da gestão centralizada dos recursos naturais enquanto 
o otimismo veio da percepção de que a gestão conjunta poderia ser um grande potencial para 
uma gestão menos onerosa e sustentavel dos recursos naturais. 
 
Em Moçambique, a primeira experiência do MCRN foi lançada em 1994 em Bawa, Província 
de Tete. O sucesso relativo do programa conhecido como Tchuma-Tchato (Chewa para "nossa 
riqueza") encorajou a rápida disseminação de novas iniciativas em todo o país. Por exemplo, 4 
anos após a Tchuma-Tchato cerca de 40 projetos estavam sendo implementados por diferentes 
instituições governamentais, ONGs locais e internacionais. O MCRN em Moçambique incluiu 
a criação de novos Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN) e a emissão de 
Certificados de Uso da Terra. Os CGRN são eleitos "democraticamente" e têm a 
responsabilidade de administrar os recursos naturais dentro dos limites da comunidade 
incluindo a mediação na relação entre comunidades e pessoas/instituições externas a 
comunidade. 
 
Na província de Niassa existem dois projectos de referencia de MCRN. O primeiro foi 
Chipandje Chetu iniciado em 1998 no Distrito de Sanga e o outro é Manda Wilderness iniciado 
em 2000 no Distrito do Lago. Em ambas as iniciativas foram criados e formalizados os CGRN 
e emitidos a favor das comunidades os Certificados de Uso da Terra com o apoio dos Serviços 
Provinciais de Floresta e Fauna Bravia em colaboração com o WWF e a IUCN. Enquanto os 
CGRN se esforçavam para florescer, a experiência mostrou que estes eram mais activos e 
sobreviveram mais tempo quando os recursos naturais que lhes foram confiados geraram 
benefícios monetários reais. Quase todas as iniciativas de MCRN que tiveram um êxito 
relativamente bom foram aquelas que têm parcerias privadas e baseadas na fauna como fonte 
de renda. Chipandje Chetu e Manda Wilderness são exemplos disso. Enquanto o Chipandje 



 
 
Chetu tinha renda resultante de uma parceria com uma empresa de safari privado e pode ser 
considerado como tendo sido uma iniciativa muito activa, Manda Wilderness nunca chegou a 
ter benefícios monetários reaise foi sempre menos activa. No entanto, actualmente, devido à 
situação socioeconómica e política, as indústrias do turismo e de caça têm sido profundamente 
afectadas o que tem vindo a ter impacto no programa Chipandje Chetu. Como resultado nota-
se um aumento significativo de actividades ilegais como a caça ilegal e a exploração madeireira 
ilegal. 
 
Solicitação de proposta para o projecto 

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) Uma análise SWOT do estagio actual dos CGRN e dos programas de gestção dos 
recursos naturais dos programas Chipandje Chetu e Manda Wildness, incluindo o 
situação actual de ambos CGRN 
 

 (b) Desenhar e implementar um programa de treinamento baseado na análise SWOT 
para as CGRN e instituições associadas 

 

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 1.430.000,00 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 

The Country Director 
WWF Mozambique 

Av. Kenneth Kaunda, No. 1174 
P.O Box 4560, Maputo 

Mozambique 
Tel: +258 21 48 31 21 
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