REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE
Nº 35A000141SC00022020
CONSULTORIA PARA ESTUDO DE MELHORAMENTO
DA CADEIA DE VALOR DO MEL EM MOÇAMBIQUE
1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) pretende contratar
serviços de consultoria para realização de estudo de melhoramento da Cadeia de Valor do
Mel em Moçambique.
2. O objectivo do estudo é de Contribuir para melhorar a cadeia de valor do mel, garantido a
integração efectiva dos pequenos produtores, com maior acção no melhoramento da
organização, reforço da parceria ao nível distrital, provincial, nacional, e garantir o
envolvimento do sector privado, através da recolha, sistematização e actualização de dados
e informações de base sobre as condições geofísicas, agroecológicas, socio-demográficas,
infra-estruturas e serviços de apoio à produção e comercialização de, assim como a
organização produtiva do Mel em Moçambique.
3. Assim, o MADER convida a todos consultores elegíveis com qualificações técnicas do
pessoal chave, experiência comprovada em instituições públicas/privadas em serviços de
consultoria similares para manifestar o seu interesse para a prestação de serviços
supracitados.
4. Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são: (i) Experiência comprovada,
mínimo de 5 anos, na condução de estudos e desenho de projectos/programas de apoio à
cadeias de produção de produtos agro-florestais e promoção de mercados de
comercialização de produtos florestais não madeireiros (ii) Experiência dos instrumentos
e metodologias de Monitoria e Avaliação e Programas de Desenvolvimento Agrário,
Planificação Participativa e Gestão de Conhecimento; (iii) Ter experiência de Campo em
Moçambique, na África Subsahariana (iv) perfil académico do pessoal chave com
orientação na produção de produtos agroflorestais e promoção de mercados de
comercialização (v) Publicações a nível nacional e internacional relacionado com Cadeia
de Valor.
5. As manifestações de interesse deverão ser elaboradas em língua portuguesa, em um único
envelope selado claramente identificado no endereço abaixo até 15:00 horas do dia 28 de
Outubro de 2010, com os seguintes dizeres: “CADEIRA DE VALOR DO MEL EM
MOÇAMBIQUE”.
6. As Manifestações de Interesse entregues fora do prazo não serão consideradas.

7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março.
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