EXPRESSION OF INTEREST FOR FISHERIES
LIVELIHOODS IMPLEMENTATION SERVICES,
PALMA BAY

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSISTÊNCIA
PESQUEIROS, BAIA DE PALMA

Anadarko Mozambique Area 1, Lda. (AMA1) invites
interested entities to submit Expression of Interest
for the following services related to the
implementation of fisheries livelihoods programs
around Palma Bay and Afungi Peninsular, Cabo
Delgado Province, Mozambique:

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) convida
entidades interessadas a exprimirem a sua
Manifestação de Interesse para a prestação dos
seguintes serviços relacionados com a implementação
dos programas dos meios de subsistência pesqueiros
nas imediações da Baía de Palma e Península de Afungi,
na Província de Cabo Delgado, em Moçambique:

Livelihoods Program Implementation
• Diversified fisheries and post-harvest.
Implementation of participatory fishing trials to
assess viability of a range of innovative fishing
gears. Survey and catalogue of fishing gears.
Design, supply and installation of anchored fish
aggregating devices (FADs). Implementation of
post-harvest training and support program,
focused on the use of ice and emerging market
opportunities.
• Mariculture. Implementation of participatory
trials to assess the viability of small scale farming
of a) seaweed (Euchema and Kappaphycus) and b)
sea cucumbers (Holothuria Scabra)
• Co-management. Technical assistance to comanagement
development,
including
establishment of fisheries community councils,
support for district and provincial comanagement forums.
• Fishing gear supply. Operation of retail shop and
store in Palma, with community outreach, for sale
of equipment related to fishing and fish trading.

Implementação do Programa dos Meios de Subsistência
• Pescas
Diversificadas
e
pós-captura.
Implementação de ensaios participativos de pesca
para avaliar a viabilidade de uma gama de artes de
pesca inovadoras. Levantamento e inventariação das
artes de pesca. Concepção, fornecimento e instalação
de dispositivos ancorados de concentração de peixes
(FAD, na sigla em inglês). Implementação de formação
pós-captura e programa de apoio, com ênfase na
utilização de gelo e oportunidades emergentes do
mercado.
• Maricultura.
Implementação
de
ensaios
participativos para avaliar a viabilidade da produção
em pequena escala de a) algas marinha (Euchema and
Kappaphycus) e b) pepinos-do-mar (Holothuria
Scabra)
• Co-gestão.
Assistência
técnica
para
o
desenvolvimento da co-gestão, incluindo a criação de
conselhos comunitários de pesca, apoio para os
fóruns distritais e provinciais de co-gestão.
• Fornecimento de artes de pesca. Operação de loja
de venda a retalho em Palma, com extensão para a
Support services
comunidade, para venda de equipamento relacionado
com a pesca e a comercialização do pescado.
• Marine logistics. Supply and operation of inshore
vessels for fisheries monitoring and trial fishing
activities. Supply and operation of coastal Serviços de apoio
workboat for FAD mooring installation in 300m • Logística marítima. Fornecimento e operação de
embarcações costeiras para monitoramento das
water depth.
pescas, e actividades de pesca experimental.
• Baseline data collection.
Supply and
Fornecimento e operação de barcos de trabalho
management of enumeration team for fisher
costeiros para instalação de amarração do FAD em
registration, collection of catch data, monitoring
300m de profundidade de água.
of fishing activity.
• Recolha de dados de base. Fornecimento e gestão
• Voucher system design. Design of voucher
de equipa de enumeração para registo de pescadores,
system for the disbursement of equipment as part
recolha de dados de captura, monitoria de actividade
of fisheries compensation.
de pesca.
Suitably experienced companies may express
• Concepção de sistema de comprovantes
interest in providing services in one or more of the
(voucher). Concepção de um sistema de
seven areas described above. Companies may
comprovantes
para o desembolso de equipamento
express interest as a consortium, in which case the
como parte da compensação das pescas.
Expression of Interest should include clear
definition of roles and responsibilities of As empresas que possuem experiência apropriada
consortium members. The participation of national podem apresentar a sua manifestação de interesse para
o fornecimento dos serviços numa ou mais das sete
companies is encouraged.
áreas acima descritas. As empresas podem também
apresentar a sua proposta como um consórcio e, neste

caso, a Manifestação de Interesse deverá incluir uma
The Expression of Interest should clearly state
definição clara das papéis e das responsabilidades dos
which area(s) are of interest, and detail relevant
company experience and capability. The following membros do consórcio. A participação de empresas
nacionais é incentivada.
documentation should also be included:
•
•
•
•
•
•
•

Updated Articles of Association (as published in
the Official Gazette).
Updated Certificate of Commercial Registration
Operational License or equivalent document
issued by the relevant authorities
Evidence
of
tax
registration
and
commencement of activity declaration (M/01C
e M02)
Company profile
Detailed description of similar services offered
Portfolio of projects rendered

A Manifestação de Interesse deve expressar claramente
qual(is) é / são a(s) área(s) de interesse, e deve
detalhar a experiência e a competência relevante da
empresa. Deve ainda incluir a seguinte documentação:
•

•
•
•

Estatutos actualizados (conforme publicados
no Boletim da República)
Certidão do Registo Comercial actualizada
Alvará ou documento equivalente emitido
pelas autoridades competentes.
Comprovativo do registo fiscal e declaração de
início de actividades (M/01C e M/02)
Perfil da empresa
Descrição detalhada dos serviços semelhantes
já prestados
Portfolio de projectos prestados

The Expression of Interest with the subject:
•
FISHERIES LIVELIHOODS IMPLEMENTATION
•
SERVICES shall be submitted no later than 17:00
(UTC+2) of 2nd October 2017, to the following
•
Electronic address:
rscama1LngSteCanCoor@anadarko.com.
A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao
assunto: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS
MEIOS DE SUBSISTÊNCIA PESQUEIROS e deverá ser
enviada até às 17h00 (UTC+2) do dia 2 de Outubro de
2017, para o seguinte endereço electrónico:
rscama1LngSteCanCoor@anadarko.com.

