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

EXPRESSION OF INTEREST FOR FISHERIES LIVELIHOODS
IMPLEMENTATION SERVICES, PALMA BAY

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) começou a implementação do
Plano de Reassentamento para as comunidades na Península de Afungi, no
Distrito de Palma, na Província de Cabo Delgado, em Moçambique, em
preparação para a construção da fábrica de GNL e infra-estruturas portuárias
associadas. As actividades económicas da população afectada centram-se em
torno da agricultura, da pesca e da colecta de recursos entre-marés. O pacote de
restauração dos meios de subsistência para os pescadores e recolectores
afectados é abrangente, e inclui a promoção de pescarias tecnicamente
diversificadas, maricultura, co-gestão, infra-estrutura pesqueira e o
processamento pós-captura e comercialização.

Anadarko Mozambique Area 1, Lda. (AMA1) has started the implementation of
a Resettlement Plan for communities on the Afungi Peninsula, Palma District,
Cabo Delgado Province, Mozambique, in preparation for the construction of an
LNG facility and associated port infrastructure. The economic activities of
affected persons center around agriculture, fishing and collection of intertidal
resources. The livelihood restoration package for affected fishers and collectors
is wide ranging, and includes the promotion of technically diversified fisheries,
mariculture, co-management, fisheries infrastructure and post-harvest
processing and marketing.

In this context, AMA1 invites interested entities to submit Expression of Interest
Neste contexto, a AMA1 convida entidades interessadas a exprimirem a sua (EoI) for provision of services related to the promotion of fisheries coManifestação de Interesse (MdI) para a prestação de serviços relacionados com management and development and management of fisheries related
o desenvolvimento da co-gestão das pescarias e a gestão de infraestruturas de infrastructure in the project area:
apoio à pesca e comercialização de pescado na área do projecto.
 Promotion of fisheries co-management: the services required entail the
 Promoção co-gestão das pescarias: os serviços requeridos envolvem a
design and implementation of programs and plans to: (a) provide support
concepção e implementação de programas e planos para: (a) fornecer apoio
for community fisheries councils (CCP); (b) support for Palma District Coaos conselhos comunitários de pesca (CCP); (b) apoio ao Comité de CoManagement Committee; and (c) support design development for Palma
gestão do Distrito de Palma; e (c) apoiar o desenvolvimento de um projecto
CCP headquarters. Capacity building interventions should enable CCPs to
para a construção da sede da Palma. As intervenções de capacitação deverão
better perform their roles and duties and periodically measure and monitor
abilitar os CPCs a melhor desempenharem as suas funções e deveres e
progress and achievements against plans and vision. Activities are to be
periodicamente medir e monitorar as realizações e progresso em relação aos
performed in close cooperation and coordination with the relevant district
planos e visão. As actividades devem ser realizadas em estreita cooperação
and provincial authorities.
e coordenação com as autoridades distritais e provinciais relevantes.
 Support development and management of fisheries infrastructure:
 Apoio para o desenvolvimento e gestão de infraestruturas de apoio a
these services are specifically related to the establishment and capacity
pesca e comercialização de pescado: estes serviços estão especificamente
building of management committees for fisheries related markets that will
relacionados com a formação e capacitação de comissões de gestão para os
be constructed under the Resettlement Plan to support fish production and
mercados relacionados com a pesca que serão construídos ao abrigo do
marketing of better quality fish products. Activities will include the setup of
Plano de Reassentamento, para apoiar o aumento da produção de peixe e a
management committees, provision of relevant training and assistance for
comercialização de produtos pesqueiros de melhor qualidade. As
normal functional processes. Various management models of the fisheries
actividades de suporte deverão incluir o estabelecimento das comissões de
infrastructures have been tested under similar government-led initiatives.
gestão, fornecimento de treinamento adequado e assistência para processos
The choice of a specific model will determine design of the training
funcionais normais dos mercados. Vários modelos de gestão das
programs.

infraestruturas pesqueiras foram testados sob iniciativas semelhantes
lideradas pelo Governo. A escolha de um modelo específico determinará o The EoI shall provide detailed information about the competences and relevant
desenho dos programas de treinamento.
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 deverá detalhar a experiência e competências relevante da empresa ou should include clear definition of roles and responsibilities of consortium
entidade. Empresas ou entidades com capacidade adequada poderão associar- members. The participation of national companies or entities is encouraged.
se e manifestar interesse como um consórcio, sendo neste caso necessário
destacar a clara definição dos papeis e responsabilidades de cada membro do The following documentation should also be included:
consórcio. A participação de empresas ou entidades nacionais é encorajada.
 Updated Articles of Association (as published in the Official Gazette).
 Updated Certificate of Commercial Registration
Deverá ainda incluir a seguinte documentação:
 Operational License or equivalent document issued by the relevant
authorities
 Estatutos actualizados (conforme publicados no Boletim da República)
 Evidence of tax registration and commencement of activity declaration
 Certidão do Registo Comercial actualizada
(M/01C e M02)
 Alvará ou documento equivalente emitido pelas autoridades
 Company profile
competentes.
 Detailed description of similar services offered
 Comprovativo do registo fiscal e declaração de início de actividades
 Portfolio of projects rendered
(M/01C e M/02)
 Perfil da empresa
The Expression of Interest with the subject: FISHERIES LIVELIHOODS
 Descrição detalhada dos serviços semelhantes já prestados
RESTORATION PROGRAMS: Fisheries Co-management shall be submitted no
 Portefolio de projectos prestados
later than 17:00 (local time) of 26th March 2019, to the following Electronic
address: rsccontractsMOZ@anadarko.com
A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao assunto: PROGRAMA DE
RESTAURAÇÃO DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA PESQUEIROS: Co-gestao das
Pescarias e deverá ser enviada até às 17h00 (horas de Moçambique) do dia 26
de Março de 2019, para o seguinte endereço electrónico:
rsccontractsMOZ@anadarko.com

