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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

CONCURSO Nº 001/PDSP/2017 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
PARA DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS  

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

A Portucel Moçambique, como parte da sua estratégia de promoção do desenvolvimento 
local, está a  implementar um Programa de Desenvolvimento Social (PDSP) que visa a 
melhoria das condições de vida das famílias residentes nas áreas de Direito de Uso e 
Aproveitamento de Terras (DUAT) abrangidas pelo Projecto Florestal. 
 
O PDSP abrange cerca de 5.000 famílias nos distritos de Alto - Molócue, Ile, Mulevala e 
Namarrói, província da Zambézia e 1.500 famílias nos distritos de Bárue, Gondola, Manica e 
Sussundenga, província de Manica. 
 
A Portucel Moçambique em coordenação com  as entidades governamentais, sociedade civil 
e parceiros,  encontra-se a desenvolver acções com vista a alcançar três objectivos - chave 
do PDSP:  
1) Preservar e melhorar a subsistência das comunidades;  

2) Desenvolver oportunidades de crescimento económico; e 

3) Promover a melhoria da qualidade de vida das Comunidades.  

 
Para a implementação do PDSP,  a Portucel Moçambique está interessada em receber 
Manifestações de Interesse (MdI) para potenciais parcerias e/ou contratação de 
fornecedores de serviços , como descrito abaixo: 
 
Preservar e melhorar a subsistência e Segurança Alimentar nas províncias de Manica e 
Zambézia 
 
Provisão de serviço de extensão agrícola que inclua distribuição de sementes, instalação e 

gestão de 20 CDRs em Manica e 150 CDRs na Zambézia, uma equipe de agentes de 

extensionistas agrícolas orientado para 5.000 famílias na província de Zambézia e 1.500 

famílias na província de Manica. 

 

Período: A solicitação para prestação de serviços deverá ser para o ano agrícola  Setembro 

2017 a Agosto de 2018. 

 

Neste contexto, convidam-se as Organizações Não Governamentais (ONGs) e empresas 
interessadas em parcerias ou na prestação de serviços a participar do CONCURSO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROVEDORES DE SERVIÇOS.  
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As candidaturas devem conter os seguintes documentos: 
 

 Carta de manifestação de interesse dirigida ao PDSP da Portucel Moçambique (1 

página); 

o Especificar a Província onde será a prestação do serviço; 

 Documento conceito do serviço (máximo 2 páginas); 

 Experiência da Empresa nas áreas afins (1 página); 

 Sumário de Currículos Vitae (CV) da equipa - chave ou perfil da organização (máximo 

2 páginas); 

 Documento comprovativo de NUIT e cópia do Alvará ou situação legal da 

organização. 

 

Os interessados deverão submeter a seus documentos de Manifestação de Interesse até dia 
18 de Agosto de 2017, pelas 12:00 horas, somente por via electrónica e em formato PDF 
para o seguinte endereço: pdsp@portucelsoporcel.co.mz 

 
Qualquer pedido de esclarecimento deve ser feito através do correio electrónico acima 
descrito e enviado até dia 15 de Agosto de 2017. Não serão dados esclarecimentos 
presenciais ou por telefone, e nem após a data limite. 
 
A ausência de qualquer um dos documentos requeridos ou o incumprimento das regras 
definidas são factor automático de exclusão. 
 
Após recepção das manifestações de interesse, a Portucel Moçambique reserva o direito de 
apenas contactar as entidades seleccionadas, de não aceitar nenhuma das ofertas ou de 
seleccionar um grupo restrito para apresentar propostas programática e financeiras em 
detalhe. 
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