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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE PROVINCIAL 

DO PROGRAMA DE SUBVENÇÕES PARTICIPADAS (MATCHING GRANTS) - 

ZAMBÉZIA 

 

 

Serviços 
Assistente Provincial do Programa de Subvenções 

Participadas (Matching Grants) – Zambézia 

Duração do Contrato 

Três anos com possibilidades de renovação baseada 

em avaliação de desempenho até ao fim da vida útil 

do projecto que é de cinco anos. 

Local de Trabalho 
Zambézia, com disponibilidade de deslocação para 

os distritos abrangidos pelo projecto. 

Tipo de Contrato Baseado no Tempo 

Regime de Trabalho Tempo inteiro 

Origem dos Fundos Projecto P174002 

Entidade Contratante 
Fundo de Desenvolvimento de Economia Azul 

(ProAzul) 

 

 

Origem dos Fundos: Projecto P174002 

Referência do Contrato nº MZ-PROAZUL-232408-CS-INDV 
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1. Introdução 

O Governo de Moçambique (GdM) vai implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável 

(PERS), que é a primeira fase de uma abordagem programática e multifaseada, que tem como 

objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar 

as práticas de gestão dos recursos naturais em áreas seleccionadas do projecto. 

A primeira fase com duração de 05 (cinco) anos será na modalidade de financiamento de projecto 

de investimento envolvendo 03 (três) ministérios, a saber: Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (MADER), Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) e 

Ministério da Terra e Ambiente (MTA).  

A segunda fase, a iniciar dois anos após o início da primeira, será na modalidade de programa por 

resultados (PforR) e a terceira fase, a ser decidida em função dos resultados das duas primeiras, 

também no modelo PforR.   

O objectivo do projecto é melhorar o desempenho dos pequenos produtores e dos AgriMPMEs 

(Micro, pequenas e médias empresas do sector agrícola) e as práticas de gestão de recursos 

naturais. 

O PERS tem como área de implementação 06 (seis) províncias, nomeadamente: Niassa, Nampula, 

Nampula, Tete, Manica e Sofala cobrindo 52 distritos e está dividido nas componentes a seguir: 

i. Aumento da produtividade e acesso ao mercado; 

ii. Melhoria da gestão sustentável dos recursos naturais; e  

iii. Desenvolvimento de políticas e reforço institucional. 

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) terá a responsabilidade de 

coordenação geral da implementação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(FNDS). A nível do MIMAIP a entidade fiduciária é o Fundo de Desenvolvimento da Economia 

Azul (ProAzul). 

Adicionalmente, quanto aos serviços financeiros no contexto dos projectos geridos e/ou 

executados pelo ProAzul, a modalidade de financiamento em regime de parceria 

(comparticipação), denominada programa Mais Peixe Sustentável (MPS), em sua primeira edição 

desempenhou papel importante no desenvolvimento sócio-económico das regiões cobertas pela 

inciativa1. 

Pela razão dos resultados alcançados, a segunda edição do MPS viabilizada pelo PERS tem como 

objectivos i) a melhoraria do nível de renda dos pescadores artesanais, de forma sustentável, com 

crescentes ligações com novos mercados ou existentes; ii) a promoção das micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) e iniciativas estratégicas privadas e das organizações consideradas 

chave para o desenvolvimento da cadeia de valor da pesca e aquacultura, com o envolvimento 

inclusivo das comunidades; e a iii) sensibilização de actores económicos sobre a necessidade de 

                                                           
1 Para maiores detalhes acerca da segunda edição, consultar a página www.proazul.gov.mz/maispeixe-sustentavel/  

https://www.proazul.gov.mz/maispeixe-sustentavel/
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alinhar o desenvolvimento das actividades económicas com a sustentabilidade dos recursos 

marinhos. 

É neste contexto que o ProAzul, FP, pretende contratar um(a) Assistente Provincial de Matching 

Grant para a província de Zambézia com experiência adequada para apoiar na implementação do 

programa de Matching Grant. O(a) Assistente Provincial de Matching Grant que estará baseado 

na Direcção Provincial de Agricultura e Pescas (DPAP) e enquadrado(a) na estrutura de 

funcionamento do ProAzul, desempenhará as tarefas que lhe forem incumbidas pelo ProAzul as 

quais incluirão tarefas específicas ligadas ao PERS.  
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2. Objectivo da Contratação 

O(a) Assistente Provincial Matching Grant irá assistir ao Fundo de Desenvolvimento da Economia 

Azul, FP – ProAzul e terá como função executar as tarefas que lhe forem incumbidas no âmbito 

das iniciativas do Matching Grant e demais assuntos relacionados ao projecto e ao ProAzul a nível 

provincial. 

3. Tarefas, Responsabilidades e ou Resultados Esperados 

O Assistente Provincial de Matching Grant deverá cumprir, mas não limitar, as seguintes tarefas e 

responsabilidades: 

• Ser o principal ponto focal em todos os aspectos do MPS, não restritos ao seu manual de 

implementação e incluindo as necessidades estratégicas do ProAzul; 

• Desenvolver e promover parcerias que possam beneficiar diretamanete ou indiretamente 

os objectivos definidos pelas iniciativas de matching grants geridas pelo ProAzul; 

• Apoiar na coordenação e execução das actividades dos projectos executados ou geridos 

pelo ProAzul, em articulação com as agências implementadoras, agências beneficiarias e 

demais partes envolvidas quando necessário; 

• Apoiar na monitoria e avaliação dos planos de actividades e orçamento dos projectos 

geridos ou executados pelo ProAzul a nível da província, incluinndo a supervisão da 

implementação das práticas de salvaguardas sociais, ambientais e de género ao nível 

provincial; 

• Apoiar na identificação e captura de oportunidades para o financiamento e 

desenvolvimento do MPS; 

• Apoiar cooperativas de pescadores artesanais e/ou associações econômicas na área de 

intervenção do projecto, de forma a contribuir para o aumento da efectividade da 

intervenção dos projectos; 

• Apoiar ao ProAzul na monitoria do quadro de indicadores de resultados do  projecto a nível 

da província, incluindo a elaboração de reportings periódicos; 

• Garantir o suporte necessário para os processos de aquisição no âmbito do MPS; 

• Apoiar na planificação e gestão dos fundos descentralizados para a execução das 

actividades dos projectos ao nível da província; 

• Realizar formações necessárias à adequada instruição do pessoal envolvido nos projectos, 

em especial os beneficiários directos do MPS; 

• Assegurar a implementação integral de métodos e ferramentas de apoio à gestão do 

projecto, incluindo sistemas informáticos definidos; 
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• Apoiar na revisão do Manual Operacional do MPS e demais instrumentos, de forma a 

assegurar maior efectividade do projecto; 

• Sistematizar as boas práticas e lições aprendidas relevantes na sua província no que respeita 

sua área de actuação; 

• Desempenhar outras tarefas relevantes sob solicitação do Coordenação do Matching Grant  

do ProAzul. 

4. Entregáveis específicos 

• Relatórios periódicos de progresso das actividades, de acordo com as tarefas e 

responsabilidades anteriormente descritas e outros conforme solicitação do ProAzul; 

• Arquivo físico e eletrónico (base de dados) dos processos relacionados com o MPS e 

outros conforme orientação do ProAzul; 

• Planos de formação e sensibilização sobre questões relacionadas ao MPS e projectos do 

ProAzul.  
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5. Linha de Report 

O Assistente de Matching Grant reportará ao Director Provincial e ao Coordenador do Matching 

Grant afeto ao Departamento de implementação de Projectos. 
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6. Qualificações Mínimas Exigidas 

O Assistente de Matching Grant deverá reunir os seguintes requisitos principais: 

a) Nível mínimo de licenciatura em economia, contabilidade, administração ou áreas afins; 

b) Um mínimo de três anos de experiência de trabalho nas áreas de gestão de empresas, gestão 

financeira, sector bancário e áreas afins ao contexto do MPS; 

c) Conhecimento sobre o sector das pescas, aquacultura e áreas afins; 

d) Domínio do pacote Office, com especial ênfase em Excel; 

e) Experiência em projectos de financiamento comunitário e avaliação de planos de negócio; 

f) Comprovada liderança e capacidade de trabalhar de forma intersetorial; 

g) Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em português, com ênfase na 

elaboração de relatórios técnicos; 

h) Experiência de trabalho na província é considerada uma vantagem 

i) Experiência demonstrada em projectos financiados por doadores, em particular pelo Banco 

Mundial, é uma vantagem; 

j) São condições de preferência: Conhecimento das línguas locais.  

7. Duração do Contrato 

O contrato inicial terá a duração de três anos e poderá ser renovado por mais 2 anos durante a vida 

útil do programa que é de cinco anos. A renovação dependerá de uma avaliação anual positiva de 

desempenho.  

Entretanto, o(a) Assistente Provincial de Matching Grant será avaliado numa base contínua sendo 

que a avaliação anual de desempenho não sendo positiva, ou  não haja necessidade de continuação 

dos serviços contratados, o ProAzul poderá rescindir o Contrato com pré-aviso de 60 dias sem que 

haja lugar a qualquer tipo de compensação. 

8. Procedimentos Aplicáveis 

O(a) Assistente Provincial de Matching Grant será contratado com base nos procedimentos 

previstos Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, conjugados com 

o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento 

de Projectos de Investimento (o “Regulamento de Aquisições”). 
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