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Contexto 

O rio de Lugenda nasce junto do lago Chiuta e flui aproximadamente 300 quilômetros antes de 
desaguar no rio Rovuma. A maior parte da área da bacia do rio encontra-se na Reserva Nacional 
do Niassa. A bacia é abrigo de pelo menos quarenta espécies de peixes que sustenta uma 
substancial indústria pesqueira e assegura a subsistencia de milhares de familias das 
comunidades locais. Tem também uma rica população de hipopótamos e crocodilos. Suporta 
também diversas outras espécies da fauna selvagens tais como a impala endémica de Johnston, 
o boi cavalo de Niassa e as zebras de Boehm assim como manadas de búfalos, elefantes e cães 
selvagens. Tem 400 espécies de pássaros, incluindo quatro globalmente ameaçadas (falcão 
Taita, águia-serpenteada, serpente africana e pica-pau de Starling). Por outro lado, o vale do 
rio tem solos aluviais férteis onde as comunidades locais praticam agricultura de subsistência. 
 
Atualmente, a bacia está sob pressão por causa da expansão da agricultura (especialmente para 
cultivo de tabaco) e mineração artesanal. Outras ameaças à biodiversidade do rio incluem a 
insustentavel, a poluição com produtos químicos (utilizados na mineração, agricultura bem 
como na pesca e na caça furtiva), o desenvolvimento de novas infra-estruturas como estradas, 
pontes, linhas eléctricas e instalações de telecomunicações. 
 
Existem algumas iniciativas essencialmente promovidas pelas autoridades da Reserva do 
Niassa em colaboração com outros parceiros governamentais, comunitários e privados, a fim 
de melhorar a gestão da bacia do rio Lugenda. Por exemplo, a maioria dos campos de pesca 
foram identificados e alguns são permanentemente monitorados. Há tambem algum controle 
sobre o uso de produtos químicos e expansão das áreas de tabaco dentro dos limites da reserva. 
 
No entanto, porque a maioria destas iniciativas são isoladas o impacto não tem sido tão eficaz 
quanto desejado. Com este projecto o WWF pretende contribuir para inverter a situação 
capitalizando as iniciativas isoladas criando condições para melhorar a coordenação e a 
colaboração entre os vários intervenientes e desta forma contribuir para uma melhor gestão da 
biodiversidade bacia do Lugenda, na melhoria das condições de vida das comunidades locais 
e para o desenvolvimento sustentável . 



 
 
 

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) Identificar e mapear todos os usuários do rio/bacia do Lugenda 
 

b) Actualizar o mapeamento dos centros de pesca e pescadores existentes ao longo da 
Lugenda; 
 

c) Estabelecer o Conselhos Comunitários de Pesca (CCPs) ao longo dos principais 
centros de pesca do rio Lugenda; e 
 

d) Criar e formalizar o fórum para gestão participative e sustentavel do rio/bacia do 
Lugenda 

 
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 979.776,00 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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