MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO
DE COMUNIDADES, NO DISTRITO DE PALMA

EXPRESSION OF INTEREST FOR COMMUNITY STRENGTHENING
PROGRAM, PALMA DISTRICT

O Plano de Desenvolvimento Regional da Anadarko Moçambique Área 1, Lda.
(AMA1) é constituído por oito programas que, em conjunto, visam facilitar o
desenvolvimento regional sustentável. Essas áreas incluem: estrutura de
diversas partes interessadas; planeamento territorial, planeamento urbano;
fortalecimento da comunidade; saúde da comunidade; gestão de recursos
ambientais e naturais; intervenções interfuncionais e monitoria e avaliação.

The Anadarko Mozambique Area 1, Lda. (AMA1) Regional Development Plan has
eight component programs that together aim to facilitate sustainable regional
development. These areas include: promote a multi-stakeholder framework;
spatial planning, urban planning; community strengthening; community health;
environmental and natural resource management; cross-functional
interventions and monitoring and evaluation.

Neste contexto, a AMA1 convida as instituições interessadas a enviarem a
Manifestação de Interesse (MdI) para a prestação de serviços relacionados com
o desenvolvimento do programa de fortalecimento de comunidades a ser
implementado em Palma/Cabo Delgado. O programa inclui:

In this context, AMA1 invites interested entities to submit Expression of Interest
(EoI) for the provision of services related to the development of a Community
Strengthening Program, to be implemented in Palma/Cabo Delgado. The
program includes:







Mapeamento de aldeias e identificação de partes interessadas: os
serviços necessários envolvem um Parceiro de Implementação para
mapear e desenvolver perfis de aldeias dentro da área de influência do
projecto: (a) identificar líderes e influenciadores comunitários e/ou
líderes de opinião e estruturas comunitárias (formais e informais)
incluindo os envolvidos; (b) gestão de recursos naturais; (c) comités de
água e escola; (d) activistas de saúde comunitária; e) organizações de
mulheres; (f) organizações juvenis; g) associações de pesca; h) grupos
religiosos e outros.
Campanha de sensibilização: realizar campanhas de sensibilização
nas aldeias dentro da área de influência do projecto, incluindo
sensibilização sobre: (a) planificação distrital de desenvolvimento; (b)
desenvolvimento de projectos; (c) potencial aumento na procura por
terras e recursos naturais; (d) potencial crescimento populacional; (e)
potenciais impactos na infraestrutura, serviços e utilidades; (f)
potenciais percursos de desenvolvimento socioeconómico e estratégias
e oportunidades de subsistência; (g) potenciais mudanças na dinâmica
social; h) segurança e protecção; e (i) saúde pública e comunitária.
Fortalecimento da comunidade: os serviços necessários envolvem a
promoção de programas de fortalecimento da comunidade para
melhorar a capacidade das estruturas comunitárias e comunidades e

 Village mapping and stakeholder identification: the services
required entail an Implementation Partner to map and develop profiles
of villages within the project area of influence: (a) identify community
leaders and influencers and or opinion leaders and community
structures (formal and informal) including those involved; (b) natural
resources management; (c) water and school committees; (d)
community health activists; (e) women’s organizations; (f) youth
organizations; (g) fisheries associations; (h)religious groups and
others.
 Awareness Campaign: conduct an awareness campaigns in villages
within the project area of influence including sensitization on: (a)
district development planning; (b) project development; (c) potential
increase in demand for land and natural resources; (d) potential
population growth; (e) potential impacts on infrastructure, services
and utilities; (f) socio-economic development pathways and potential
livelihood strategies and opportunities; (g) potential changes in social
dynamics; (h) safety and security; and (i) public and community health,.
 Community strengthening: the services required involve promoting
community strengthening programs to enhance capacity of community
structures and communities and develop and implement a series of
integrated resilience programs.

desenvolver e implementar uma série de programas integrados de
resiliência.

Anticipated themes for community strengthening include: (a)
strengthening of community based structures; (b) land and community
based natural resource management; (c) health and health behaviour,
sanitation and nutrition; (d) community based security; (e) strengthened
community law and order and conflict management system; (f) good
neighbours; (g) resilience and livelihood diversification; and (h) gender
mainstreaming and vulnerability inclusion.

Os temas previstos para o fortalecimento da comunidade incluem: (a) o
fortalecimento de estruturas baseadas na comunidade; (b) gestão de
recursos naturais baseados na terra e na comunidade; (c) saúde e
comportamento saudável, saneamento e nutrição; (d) segurança baseada na
comunidade; (e) fortalecimento da lei e ordem da comunidade e sistema de
gestão de conflitos; (f) boa vizinhança; (g) diversificação de resiliência e The EoI shall provide detailed information about the competences and relevant
subsistência; e (h) integração de género e inclusão de vulneráveis.
experience of the company or entity. Suitably experienced companies or entities
may express interest as a consortium, in which case the Expression of Interest
A MdI fornecerá informações detalhadas sobre as competências e experiência should include clear definition of roles and responsibilities of consortium
relevante da empresa ou entidade. Empresas ou entidades adequadamente members. The participation of national companies or entities is encouraged.
experientes podem manifestar interesse como consórcio, caso em que a
manifestação de interesse deve incluir uma definição clara das funções e The following documentation should also be included:
responsabilidades dos membros do consórcio. A participação de empresas ou
 Updated Articles of Association (as published in the Official Gazette).
entidades nacionais é incentivada.
 Updated Certificate of Commercial Registration
 Operational License or equivalent document issued by the relevant
A seguinte documentação deve igualmente ser incluída:
authorities
 Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da República).
 Evidence of tax registration and commencement of activity declaration
 Certificado actualizado de registo comercial
(M/01C e M02)
 Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas autoridades  Company profile
competentes
 Detailed description of similar services offered
 Provas de registo fiscal (NUIT) e declaração de início de actividade (M/01C  Portfolio of projects rendered
e M02)
 Perfil da instituição
The Expression of Interest with the subject: COMMUNITY STRENGTHENING
 Descrição detalhada de serviços similares oferecidos
PROGRAM, PALMA DISTRICT shall be submitted no later than 17:00 (UTC+2)
 Portfólio de projectos executados
of
30th
July
2019,
to
the
following
Electronic
address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com
A Manifestação de Interesse com o assunto: PROGRAMA DE
FORTALECIMENTO DE COMUNIDADES, DISTRITO DE PALMA deve ser
submetida até às 17:00 (UTC+2) do dia 30 de Julho 2019, ao seguinte endereço
electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

