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1. INTRODUÇÃO 
A necessidade do fortalecimento das capacidades das PME´s foi identificada a muito tempo, 
razão pela qual nos últimos 10 anos na região centro do país, tenham sido desenhados e 
implementados muitos projectos e programas de desenvolvimento que visavam fortalecer as 
capacidades empresariais das PME´s do sector agrário. Apesar desses projectos e programas 
terem operado de forma singular, e sectorial relativamente ao apoio as PME´s alguns deles 
apresentaram bons resultados e com impacto relativo.  

Em 2006 o Governo Moçambicano consciente do papel PME´s do sector agrário no 
desenvolvimento sócio - económico do Pais criou o Cepagri – Centro de Promoção de 
Agricultura, (Decreto nº 20/2006, de 29 de Junho), como uma instituição pública subordinada ao 
Ministério de Agricultura que dentre várias atribuições tem o mandato de: 

 Promover o estabelecimento e desenvolvimento de organizações colectivas de 
produtores no sector comercial agrário e agro-industrial, e apoia-las na sua 
capacitação;  

 Promover o estabelecimento de programas de desenvolvimento de Agronegócio e de 
serviços de assistência ao investimento, gestão, formação e desenvolvimento 
empresarial.  

Em 2009 foi criada a delegação provincial do Cepagri em Manica (Decreto nº 250/2009, de 11 
de Novembro), como extensão do Cepagri central e com o mandato para assistir as províncias de 
Manica, Sofala e Tete dentro das atribuições do Cepagri. Apesar da presença da delegação do 
Cepagri na região, a mesma ainda está em processo de estabelecimento apresentado défice de 
recursos variados que poderiam conferir capacidades para executar em pleno as atribuições e 
satisfazer a necessidade da demanda. 

Nesta conformidade e numa perspectiva de prestação de serviço contínua e sustentável às 
PME´s torna-se necessário o reforço das capacidades do Cepagri para implementar a iniciativa 
Centro de Prestação de Serviço dentro da estrutura organizativa do Cepagri. 
O PADR propõe portanto a constituição de um Centro Serviços (CS) na cidade de Chimoio, com 
objectivo de coordenar e gerir a oferta de formação e de serviços não financeiros prevista no 
Programa, em favor das pequenas e medias empresas activas no corredor da Beira. 

A sua constituição, será também uma oportunidade para suportar o desenvolvimento das 
agencias locais já existentes, com a missão de promoção das micro empresas, oferecendo às 
mesmas a ocasião para aprender e praticar níveis politica de desenvolvimento empresarial. 
A oferta de serviços será estruturada em dois níveis, sendo o primeiro central na sede do CS 
(Chimoio) e o segundo periférico, através da abertura progressiva, quando possível, de pontos 
focais de consultoria e suporte para a micro, pequenas e medias empresas, nos oito Distritos 
abrangidos pelo PADR, de preferência sedeados junto aos parceiros locais. 
Os serviços oferecidos referem-se ao apoio completo ao ciclo empresarial, em um continuum 
entre novos conhecimentos técnicos e de gestão: 

 aplicação de modelos e soluções para as actividades produtivas,  

 formação sobre temas de gestão da empresas, 

 assistência técnicas às fases de desenvolvimento da empresa,  

 acesso à recursos financeiros,  
mais avançados de gestão de serviços para uma apoio a constituição de relações empresariais, 
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 informação acerca das normativas, 

 informação, analise de mercado e internacionalização 
O Centro Serviços será uma componente da organização e da actividade realizada pelo Cepagri 
como apoio ao desenvolvimento do sector empresarial. 

O Centro Serviços será gerido através de uma parceria internacional capaz de oferecer uma gama 
completa de serviços não financeiros e a oportunidade de ligações entre os diferentes sistemas do 
País, a nível regional e internacional para a especifica categoria de empresas de pequenas e 
medias dimensões, agindo em forma directa, através recursos próprios ou de outros provedores 
locais. 
A natureza das competências procuradas, aconselha direccionar-se para uma pluralidade de 
instituições, por exemplo: 

 Instituições publicas e privadas, com funções de formação e apoio as PME’s; 

 Organizações empresariais, que possam oferecer assistência técnicas e know how ao 
Centro e em futuro constituir parceria produtivas com empresas locais. 

 

2. A ESTRATEGIA DE INTERVENÇÃO PARA  A CONSTITUÇÃO  DE UM CENTRO 
SERVIÇOS   

O PADR pode-se incluir na categoria dos “programas complexos” pelas seguintes razões: 

 Nível dos objectivos: as metas declaradas pretendem incidir significativamente na produção 
da riqueza e na renda das populações rurais dos territórios envolvidos.   

 Difusão territorial: estão implicadas duas Províncias e oito Distritos por um total de 43.125 
km² e com uma população total de 1.255.582 habitantes, em posição estratégica respeito ao 
desenvolvimento económico da região centro do País 

 Numero de sectores: a intervenção direcciona-se a seis cadeias de valor, entre si bastante 
heterogéneas desde o ponto de vista da natureza dos produtos, dos processos produtivos, do 
acesso aos mercados, seleccionadas na base das maiores oportunidades de mercado. 

 Tipologias de beneficiários: numero, heterogeneidade e características dos beneficiários e as 
suas necessidades formativas.  

 Fraqueza dos factores do contexto que influenciam as políticas de desenvolvimento da 
empresa 

São todos factores de um difícil desafio, mas por certos aspectos não são evitáveis se quere-se 
contribuir com eficácia ao crescimento económico do sector agro zootécnico do País. Não é por 
acaso que poucos meses atrás o governo moçambicano anunciou um programa de apoio ao 
desenvolvimento das PME no sector agro rural, para um total de 25 mil USD, confirmando as 
prioridades que o PADR tinha jà identificado. 
 

1.1. Analise SWOT 
Pontos de força 

Crescimento da demanda interna e regional na 
cadeias  de valor prioritárias pelo PADR. 

Interesse e dinamismo por parte dos 
empreendedores locais, em alguns casos já 
empenhados em iniciativas de associativismo.  

Parte dos empreendedores de PME possuem já 
algumas competências técnicas e de gestão, 
construídas na base de experiências que 

Pontos de fraqueza 

PME empresas sub-capitalizadas, sem 
capacidade de fornecer garantias para o acesso 
ao credito 

Fraqueza das instituições locais responsáveis 
das políticas territoriais de desenvolvimento 
económico e empresarial. 

Insuficiente experiência dos serviços locais, 
públicos e privados, em apoiar o crescimento 
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precisam ser sistematizadas e consolidadas.  das PME (sendo mais viradas pelas micro 
actividades).  

Oportunidades  

Novos programas de apoio ao desenvolvimento 
empresarial e ao credito para as PME  
promovidos pelo governo. Interesse dos 
provedores locais em trabalharem em pareceria 
para acrescer as próprias competências. 
Interesse das cooperações internacionais em 
trabalhar em coordenação.  

Possibilidade de sinergias com os programas 
italianos do sector agro-rural 

Riscos  

Dificuldade das instituições locais em definir 
planos de desenvolvimento territorial para 
sustentar o desenvolvimento das empresas, 
dando seguimento as actividades do PADR 

Prioridades das políticas do governo no 
desenvolvimento do sector agro rural, não 
coerentes com as cadeias prioritárias do PADR. 

 

Tabela 1
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 1.2 Quadro Lógico do Centro Serviços 
Lógica de intervenção Indicadores Fontes de 

avaliação 
Condições externas 

O
G 

Incrementar as actividades geradoras de rendimentos no 
sector agrário familiar, pequeno e médio, cooperativas de 
produtores, transformadores e comerciantes relacionados 
com as produções agro-zootécnicas e florestais (nas cadeias 
do PADR  

Indicadores económicos  definidos pelo PADR Fontes de 
avaliação  
definidas pelo 
PADR 

 

O
S 

Cerca de 250 micro, pequenos e médios empreendedores 
capazes de gerir os recursos das empresas, as oportunidades 
de acesso ao credito e ao mercado e de se integrar nas 
estratégias de desenvolvimento territorial, de acordo com os 
critérios de competitividade e eficácia   

 N. de projectos de empresa financiados e apoiados 
de forma estável por parte do Centro de Prestação 
de Serviços 

 Incremento da qualidade de gestão das empresas 
 Incremento médio dos parâmetros econômicos e 

produtivos das empresas interessadas   
 Incremento médio dos ocupados nas empresas  

Relações de 
monitoria do  
Centro  Serviços 
Relações dos 
parceiros locais 

Coordenação e 
complementaridade com 
outras iniciativas nacionais e 
internacionais no sector 
Inclusão das empresas nos 
planos e políticas de 
desenvolvimento territorial  

R R1 Oferta integrada de serviços disponível para os 
empreendedores beneficiários da intervenção, no Centro de 
Prestação de Serviços de Chimoio, nas sedes dos distritos 
geridas pelos parceiros locais, e por outros provedores 
seleccionados 
R2 Provedores locais com capacidade de oferecer serviços 
de apoio às empresas, conformes aos standard requeridos  
R3 Operadores das instituições de credito e de gestão das 
infra-estruturas capacitados. 

 N. e tipologia dos serviços providos. 
 Incremento da qualidade dos serviços oferecido 

pelos provedores locais. 
 N. de operadores locais formados 
  Qualidade das novas competências adquiridas 

pelos operadores  
 Qualidade dos planos elaborados pelas 

Administrações Locais 
Qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições 
de credito 

Relações de 
monitoria do 
Centro  Serviços  
Relações dos 
parceiros locais 

Integração efectiva entre os 
serviços não financeiros de 
suporte e o fornecimento do 
credito 
Operadores capacitados 
desenvolvem tarefas e 
funções coerentes com a 
formação recebida. 
Empreendedores motivados 
pelas condições do mercado 
favoráveis  

Meios financeiros 
1.581.000 € como 
donativo  
 
 
 

Interesse dos 
empreendedores em 
aproveitar os serviços do 
Centro Serviços  
As diferentes categorias 
participantes das actividades 
de formação são motivadas e 
compreendem as vantagens 
que proporcionam maiores 
competências  

A A1.1 Analise pormenorizada das características do contexto, 
das necessidades e dos actores envolvidos no projecto e 
elaboração do projecto do Centro Serviços  
A1.2 Constituição do Centro  Serviços, fortalecimento das 
sedes dos distrito e gestão das ofertas de formação nas 
seguintes 4 areas: 
a)Informação  e promoção( abertura 4 balcões e 1 portal web) 
b) Capacitação  empresarial e de outros beneficiarios (cursos 
com duração de 120/h dirigidos a 700 beneficiarios para um 
total de 6/8 meses, produção de 11 modulos formativos e 
material didatico) 
c) Assistencia e orientação ao mercado interno e internacional 
d)Constituição  e desenvolvimento da empresa 
A2.1 Actualização do pessoal  dos parcerios locais 
A3.1 Actualização do pessoal  das instituições financeiras e 
dos gestores das empresas ancora 

Recursos humanos, materiais e físicos do PADR 
(ver o texto do projecto) 

pré-requisitos Autorizações e permissões 
obtidas 
Recursos financeiros 
disponíveis 
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3. OBJECTIVOS GERAIS 
Incrementar as actividades geradoras de rendimentos no sector agrário familiar, pequeno e 
médio, cooperativas de produtores, transformadores e comerciantes relacionados com as 
produções agro-zootécnicas e florestais (nas cadeias d PADR  

4. OBJECTIVO ESPECIFICO 
Cerca de 250 micro, pequenos e médios empreendedores capazes de gerir os recursos das 
empresas, as oportunidades de acesso ao credito e ao mercado e de se integrar nas estratégias de 
desenvolvimento territorial, de acordo com os critérios de competitividade e eficácia.   

5.  BENEFICIARIOS 
5.1 Beneficiários directos 

Os principais beneficiários directos são cerca de 250 empreendedores de PMI das seis cadeias 
de valor agro rurais, na maioria já presentes no mercado, que precisam de acesso ao credito e de 
serviços de apoio para melhorar a própria empresa e competitividade  

Outros beneficiários direitos são: 

 Gestores e técnicos das instituições de credito seleccionados no âmbito do PADR  
 Gestores das infra-estruturas constituídas no âmbito das 6 cadeias do PADR 
 Fornecedores locais de serviços não financeiros.  

5.2 Beneficiários indirectos 
Os beneficiários indirectos são: 

 O pessoal das empresas beneficiarias   
 Outras empresas não beneficiarias do credito, mas que poderão aproveitar dos serviços do 

Centro 
 As populações residentes nos 8 distritos interessados pelo programa 

6. RESULTADOS 

 R1 Oferta integrada de serviços disponível para os empreendedores beneficiários da 
intervenção, no Centro de Prestação de Serviços de Chimoio, nas sedes dos distritos geridas 
pelos parceiros locais, e por outros provedores seleccionados 

 R2 Provedores locais com capacidade de oferecer serviços de apoio às empresas, conformes 
aos standard requeridos  

 R3 Operadores das instituições de credito e de gestão das infra-estruturas capacitados. 

 R4 Pessoal dos SDAE e dos SDPI capacitados na planificação territorial 

7.  ACTIVIDADE 
A1.1 Analise pormenorizada das características do contexto, das necessidades e dos actores 
envolvidos e elaboração do projecto do Centro Serviços 
O projecto executivo relativo à organização e à gestão da oferta formativa e dos serviços que 
serão providos no centro, tem que se basear na analise e na elaboração dos dados e das 
informações relativas à: 
a) características sócio – económicas do contexto territorial, em particular dos oitos distritos das 
duas Províncias de Manica e Sofala, através do uso das ferramentas usuais de investigação social 
e territorial. Os resultados definirão as escolhas metodológicas e sobretudo identificarão os 
“dados de partida” com os quais medir os progressos do projecto durante as actividades de 
monitoria e avaliação. 
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b) analise das necessidades formativas e de serviços por parte das diferentes categorias 
beneficiarias. Em particular no que concerne os empreendedores, beneficiários principais do 
projecto, a analise vai por em evidencia as necessidades em termos de competências técnicas e 
de gestão, de assistência técnica e de outras formas de suporte necessárias para facilitar o acesso 
ao credito e o sucessivo desenvolvimento empresarial. A oferta dos serviços para as outras 
categorias de beneficiários directos concernirá sobretudo a capacitação em  serviço utilizando 
modelos tradicionais de analise das necessidades “objectivas e subjectivas”, baseados na 
abordagem por competências (ver a proposta de modelo de formação). 
c) Analise dos actores envolvidos na iniciativa a diferentes níveis, seja as categorias dos 
beneficiários directos, seja as intervenções nacionais e internacionais que actuam de forma 
significativa no sector do desenvolvimento agro rural nas duas Províncias. A analise deverá 
evidenciar também as possíveis formas de coordenação e de complementaridade entre o projecto 
do Centro Serviços e acção mais ampla do PADR.    

Nesta fase serão, alem demais, consolidados os acordos de pareceria pela gestão do projecto e 
identificados os outros actores locais que poderão colaborar nas actividade de implementação 
dos serviços.  
O projecto do Centro será sucessivamente analisado e aprovado pelos órgãos de gestão do 
PADR. 
A1.2 Constituição do Centro Serviços, fortalecimento das sedes dos distritos e gestão das ofertas 
de formação e serviços  
O Centro Serviços será uma componente da organização e da actividade realizada pelo Cepagri  
como apoio ao desenvolvimento do sector empresarial. 
A sua constituição, será também uma oportunidade para suportar o desenvolvimento das 
agencias locais já existentes com tarefas de promoção das micro empresas, oferecendo as 
mesmas a  ocasião para praticar e aprender níveis  mais avançados de  gestão de serviços para 
uma politica de desenvolvimento  empresarial. 
O Centro Serviços será gerido através de uma pareceria internacional e nacional capaz de 
oferecer uma gama completa de serviços não financeiros e a oportunidade de ligações entre os 
diferentes sistemas do País, a nível regional e internacional para a especifica categoria de 
empresas de pequenas e medias dimensões. 
Neste sentido junta-se, integra-se e não entra em competição com as outras estruturas que já 
existem e que continuarão a actuar sobretudo no âmbito da micro empresa de desenvolvimento 
rural. 

As vantagens desta solução são: 

 Garantia de eficiência e eficácia dos serviços oferecido graças à qualidade dos operadores 
internacionais e a experiência de terreno dos parceiros locais. 

 Fortalecimento da qualidade dos serviços providos pelos provedores nacionais  
 Possibilidade de ampliar as relações empresariais através das oportunidades oferecidas pelos 

provedores internacionais 
A oferta de serviços gerida pelo Centro será fornecida através de duas diferentes modalidades: 

A) De maneira directa através dos recursos  humanos especializados dos quais dispõe e que vão 
agir a dois níveis: o Centro Serviços localizado em Chimoio e os bancos de consultoria 
localizados nos Distritos, de preferência escolhidos nas sedes territoriais dos parceiros locais. 
B) De forma indirecta através de contractos com os provedores locais que não participam na 
pareceria de gestão do Centro, mas especializados em áreas especificas de actividade. 
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Em todo o caso a responsabilidade da qualidade da oferta será do Consorcio vencedor do 
concurso. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fig. 1 
 

A titulo exemplificativo è útil lembrar que no estudo da componente relativa à capacitação  do pessoal 
dos SDPI “Capacitação dos SDPI na Programação Territorial, se faz explícita menção a uma série de 
sujeitos locais que possuem competências e experiências necessárias para desenvolver esta actividade: 

 O Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS – Recursos Naturais)   
 Universidade Católica de Moçambique (UCM), localizada em Beira. 
 CEFLOMA (Centro Florestal de Machipanda – da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo) 

 
A estrutura 

     O Centro terá uma estrutura de gestão a dois níveis: 
a) Um Comité de Direcção, restringido e ágil, formado por um Director executivo, escolhido 

pelos parceiros internacionais e técnicos nacionais parceiros indicados pelo Cepagri. Em caso 
de ausência dos perfis previstos, se procederá à escolha através de concurso público. 

b) Um Conselho Consultivo com funções de endereço composto pelos representantes dos  
parceiros, das instituições financeiras envolvidas no programa e dos empreendedores e 
autoridades locais. 

Centro de Prestação 
de Serviços 
em Chimoio 

USUARIOS 

Sedes dos parceiros já operativos nos Distritos 

direta 

 

consultoria 

 

consult
oria 

 

consultoria 
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A natureza do Centro será uma infra-estructura de tipo “leve”, que tenha uma grande 
flexibilidade com função de forte apoio aos parceiros locais dos quais serão valorizados os 
recursos humanos e o know how. 

A gestão do Centro deverá apontar à auto-suficiência financeira ou pelo menos a um nível de 
quotas asseguradas por parte das empresas. Os serviços do Centro, conforme as normas e as 
regras, serão a pagamento por parte das empresas. Os tempos, os critérios e as modalidades serão 
determinados pelo Cepagri. 

Isto vai permitir ao Centro de ser um valor acrescentado para as mesmas empresas e uma sua 
directa expressão e ferramenta operativa.  

Os serviços do centro serão, em línea geral, organizados em 4 eixos principais 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
fig 2 

Informação e promoção  
O Centro vai operar através de diversas modalidades, as principais são:   

 Abertura de pelo menos 4 balcões informativos e de assistência directa e interactiva, 
operativos na sede central e nas sedes distritais.  

 Um portal informativo. Terá uma parte de acesso livre e uma parte reservada aos associados 
do Centro. As informações disponíveis concernem: i) normativas nacionais e internacionais 
relativas à abertura de novas empresas; ii) tarefas administrativas, fiscais e de gestão; iii) 
resultados de analise de mercado; iv)  oportunidade de ajudas financeiras e acesso ao credito; 
v) modelos de redacção de relatórios e orçamentos; vi) procedimentos de import/export para 
os sectores e para os Países da região austral; vii) base de dados sobre as características de 
produtos específicos, e outros de possível interesse.  

o Ademais será possível aceder a: 

Centro Serviços 
PRESTAòòASERVIZI 

Informação e 
promoção 

Assistência e orientação 
ao mercado interno e 

internacional  

Capacitaçao das 
empresas e das 

administrações locais 

Constituição e 
desenvolvimento 

da empresa 
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 Módulos de curta duração em distancia, para a auto aprendizagem assistida por um 
tutor. Se prevê cerca 11 módulos formativos, cada um correspondente as 
competências dos empresários (ver anexo 4 Modelo de projecto Formativo) 

 Newsletter, inicialmente pelo menos trimestral   
 Visitas e inspecções de campo integrando às actividades de formação e de assistência 

técnica   
 Encontros, seminários e cursos 
 Organização de eventos promocionais, exposições, feiras, etc. 
 Publicação de materiais como brochuras promocionais, manuais. Se prevé a 

publicação de pelo menos um manual por modulo formativo. 
 
O portal web informativo terá uma pessoa encarregue que se dedicará às actualizações, 
elaboração da newsletter e a tutória um tutor on line. 
 
A actividade de informação e publicidade se complementará com a produção  de brochuras sobre 
as actividades empreendedoras nas cadeias de valor do PADR e sobre a organização de 
exposições e eventos promocionais.  
Capacitação  empresarial e das administrações locais 

Projectarão e realização de actividades de formação centradas geralmente na “didáctica breve” 
(seminários, encontros, cursos breves) para a actualização seja no âmbito técnico especializado, 
dos conhecimentos técnicos e das tecnologias viradas à inovação e ao desenvolvimento da 
competitividade, seja na gestão geral, directamente ou valorizando as competências dos recursos 
locais (Institutos escolares médios e Superiores, cursos oferecido pelas agencias de promoção 
das PMI , ONG, etc.).  

O Centro operará ao longo de todo o ciclo formativo, desde a analise das necessidades 
formativas, até a planificação formativa, preparação dos materiais e execução das actividades, 
assegurando uma monitoria de qualidade do processo e a sua integração com as outras 
actividades de assistência técnica: counselling, inovação tecnológica, etc., desenvolvidas pelo 
Centro de Prestação de Serviços.     
As áreas de interesse prioritário para a formação, como resultado da missão de projectarão serão:  

 Competências inovadoras de gestão, capacidades estratégicas e de responsabilidade na 
pequena empresa. 

 Técnicas e instrumentos para uma melhor compreensão do mercado e analise do cliente 
 Organização interna e gestão dos recursos humanos  
 Financiamento, administração e contabilidade empresarial 
 Desenvolvimento e inovação na pequena empresa 
 Se prevê pelo menos tres ciclos formativos com duração de um mes dirigidos a cerca 700 

partecipantes para um total de 6/8 meses. 
Assistência e orientação ao mercado interno e internacional 

Conhecimento das oportunidades oferecida pelos mercados externos através da redacção de 
fichas económicas, analise dos mercados e da demanda, normativas, condições e standard de 
qualidade, apoio na procura de parceiros.  
Constituição e desenvolvimento da empresa 

 Assistência na analise da demanda de mercado a nível nacional, regional e internacional em 
relação as cadeias de valor do PADR e na base dos estudos preliminares já realizados.  
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 Serviço de informação e assistência técnica sobre as normativas e procedimentos nacionais, 
regionais e internacionais relativos à constituição de novas empresas e à expansão das 
actividades existentes.  

 Assistência técnica na elaboração de planos de desenvolvimento empresarial  
 Suporte na constituição de redes empresariais e assistência na estipulação de acordos 

comerciais e de pareceria  
 Assistência no aceso ao credito 
A 2.1 Capacitação do pessoal dos parceiros locais  
A3.1 Capacitação do pessoal das instituições de credito e de gestão das infra-estructuras  

A metodologia e as estratégias formativas se inspiram ao modelo das competências em acordo 
com as orientações do governo moçambicano, aplicadas no recente processo de reforma do 
sector da formação técnico – profissional, e que encontramos no modelo formativo apresentado 
no anexo 2. 
 

8. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO 
 

O Centro será constituído com assistência técnica de um subjecto internacional, seleccionado 
através dum concurso internacional (ver anexo…) e que estipulara um acordo de potenciamento 
institucional e de colaboração com o Cepagri. 

O concurso será realizado em duas fases.  

Linhas orientadoras para a constituição do Centro 

O Centro é instrumento de actuação do PSSR e mais propriamente uma oportunidade de crescimento do tecido 
empresarial das Provincias de Manica e Sofala. 
Será uma estrutura do CEPAGRI construída com assistência técnica internacional. 
Entende-se com isso continuar as acções ja em curso por parte de programas anteriores na área de desenvolvimento 
do território e produção no meio rural, com um empenho renovado que permita acções integradas, muito concentradas 
e caracterizadas pela participação activa dos elementos do sistema local. 
Têm portanto uma importância particular o processo de constituição do CPS desde a primeira fase de projectação até 
aquela de actuação, monitorização e avaliação final. 
O CPS deve actuar através a predisposição, adopção e gestão de múltiplos instrumentos: procedurais, de formação, 
animação e assistência técnica.  
 

Antes do concurso Actividades 

Analise dos asset matérias e imateriais  do território objecto  do 
PADR e das actividades do Centro de Serviços (Características 
demográficas, ocupacionais e sócias, sistema produtivo, programa 
de investimento e instrumentos de programação activados no 
território) 

Elaboração duma proposta de projecto detalhada, avaliada para 
fins de adjudicação de tarefa. 

Uma lumpsum a cobertura dos custos de preparação  será 
reconhecida ao vencedor. Ao segundo classificado será 
reconhecida um valor inferior, a cobertura parcial dos custos se por 
acaso obteve a pontuação mínima 

Definição da ideia projectual e estratégia para a realização 

Selecção do provedor elegível 

Activação do partenariado 

 



 

13 
 

 
Depois  do concurso Actividades 

Obrigações do gestor 

No prazo de 2 meses, a partir da assinatura do contrato, será 
elaborado e apresentado: 

 O Regulamento do CPS segundo as regras de 
funcionamento do Cepagri 

 O Plano de Organização e Gestão do Centro de Prestação 
de Serviços  

 O Plano Financeiro Geral trienal 

 O Plano de Despesa para o I ano  

 O Programa das actividades do I ano. 

No principio de cada ano serão apresentados os Planos e os 
Programas operativos e financeiros para os anos sucessivos.  

De três em três meses serão enviados à UMGP os relatórios 
trimestrais de monitoria. 

Cada ano, o Comitè de Direcção vai predispor junto com a UMGP, 
a organização das actividades de avaliação.  

Até o final do II ano de actividade vai se elaborar uma proposta de 
solução relativa à sustentabilidade do centro 

Analise dos datos recolhidos 

Análise do contexto 

Análise sectorial 

Identificação das prioridades  

Integração entre as prioridades identificadas e os planos de 
desenvolvimento dos distritos 

Formalização dos acordos de partenariado 

Elaboração dos planos financeiros e económicos 

Fornecimento dos serviços 

Promoção das actividades do centro 

Assistência integrada aos empresários 

Actualização dos beneficiários directos 

Construção de um portal web 

Elaboração dos programas formativos 

Acordos com as instituições financeiras 

Acordos com outros parceiros locais 

9. SUSTENTABILIDADE 
 

Sustentabilidade Institucional 

O Centro será uma estrutura do CEPAGRI (Centro de Promoção Agrícola) ao qual o Programa e o 
Acordo Inter-governativo conferem uma enorme relevância: “ Um elevado cuidado para com o 
Coordenamento do programa e as iniciativas dos outros intervenientes na área de intervenção e com 
as administrações públicas interessadas, com a proposta de iniciativas concretas, acompanhadas 
através da difusão de informações sobre as boas práticas; neste contexto o Programa poderá contar 
com o apoio do CEPAGRI, que em breve terá uma delegação na zona centro do Pais, sendo a tarefa 
principal desta a criação dum ambiente favorável à realização de laços entre as actividades 
promovidas pelo Programa e o “ tecido” do agro negócio na região”;  (Cfr. Anexo técnico ao 
Acordo Inter-governativo de implementação do Programa) . 
A assistência técnica internacional definida no acordo especifico, com tarefas de capacity building 
ao Cepagri, permitira ao Centro, de operar em maneira autónoma, no fim do projecto 
São obrigações do gestor do centro formular uma proposta de organização futura do centro, depois 
ter realizado uno estudo de viabilidade  baseado pelo menos nos seguintes factores de 
sustentabilidade:  

Sustentabilidade financeira 
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 Avaliação das possibilidades de acesso aos recursos financeiros, sobretudo através do auto 
financiamento do centro, através da contribuição e das cotas pagas pelas empresas e 
eventuais recursos integrativos.  

Sustentabilidade técnica 

 Relativa às competências técnicas das quais o Centro pode dispor na realização das suas 
tarefas institucionais  

Sustentabilidade social 

 Consenso ao Centro por parte dos sujeitos empreendedores aos quais se direcciona e que 
complementa a sustentabilidade financeira   
 

10. RECURSOS  
A natureza dos provedores internacionais 
A natureza ampla e integrada das competências requeridas sugere que se utilizem uma 
pluralidade de sujeitos que no conjunto sejam capazes de oferecer uma inteira gama de serviços 
para as empresas e para outros subjectos.  
A solução ideal seria a com presencia de pelo menos duas tipologias de actores principais: 

 Instituições e organismos públicos e privados especialistas  na oferta de serviços de formação 
e de apoio ao desenvolvimento das PME. 

 Organismos empreendedores, associados ou consorciados, operantes nas cadeias de valores 
indicadas pelo PADR, interessados em fornecer assistência técnica e know how ao Centro 
Serviços e eventualmente actuar em formar parecerias produtivas com as empresas locais. 

Serão também considerados elementos preferenciais, a participação na parceria de instituições 
públicas propostas ao apoio empresarial e às politicas de desenvolvimento local do Pais de 
residência dos Parceiros internacionais, bem como a disponibilidade em acréscimo de recursos 
humanos e financeiros. 

 
Estes instituições publicas poderão desenvolver pelo menos três principais funções: a) apoiar a 
actividade de consorcio internacional no quadro dos processos de internacionalização do 
empreendedorismo moderno; b) colaborar com as instituições locais para assisti-las no 
desempenho das tarefas institucionais, em actividades complementares e em continuidade com a 
formação do pessoal; c) potenciar a acção do parceiro internacional através da promoção dos 
recursos territoriais no lugar de origem (por exemplo ligação com redes de empresas, 
disponibilizar outros recursos financeiros e humanos,  etc.)  
De facto, o objectivo declarado deste modelo é promover os recursos adicionais ao PADR 
através de pelo menos quatro possíveis canais:  

 Ínvio de pessoal especialista adicional para as outras tarefas necessárias para o bom sucesso 
do projecto  

 Participação financeira directa das empresas estrangeiras através de joint venture com 
empresas homologas moçambicanas 

 Fundos públicos adicionais disponibilizados por parte das instituições publicas participantes 
na pareceria (por exemplo provenientes dos programas de desenvolvimento europeu pela 
internacionalização das PMI) 

 Outras investimentos provenientes de fundos internacionais e de programas nacionais do 
sector aos quais o sistema das empresas das duas províncias interessadas poderá ter acesso 
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mais facilmente graças às maiores garantias oferecidas pelo Centro de Prestação de Serviços 
e pela presença de actores internacionais.1  

Os actores internacionais participantes deverão demonstrar de possuir experiências consolidadas 
e conhecimentos nas seguintes áreas: 

 Formação empresarial direccionada em particular às PMI nos sectores agro rurais 
 Serviços de apoio à constituição e gestão das PMI nas mesmas áreas  
 Constituição e gestão de redes territoriais inter-empresariais 
 Processos de internacionalização  
 Gestão de sistemas de qualidade e de monitoria empresarial 
 Relações com instituições e autoridades locais 
Os parceiros locais 
A gestão do centro do Cepagri, poderá ser apoiada para outros membros nacionais com tarefas 
sobretudo de promoção, de formação preliminar e de apoio ao desenvolvimento empresarial em 
coerência com as competências e as capacidades locais.  

A direcção e a escolha estratégica relativa à selecção das empresas e à avaliação das 
oportunidades de financiamento vão se fazer na sede central de Chimoio, no âmbito das 
directivas da UMGP. 
Cabe aos parceiros locais representar as características culturais, sociais, económicas do contexto 
nacional e local, dando assim uma maior relevância à intervenção. 
Ademais a sua longa e consolidada experiência no apoio às comunidades rurais, permite-lhes de 
ser interlocutores privilegiados e mais eficientes em responder à demanda de desenvolvimento 
das micro empresas, previsto nos PADR.  

Os parceiros locais fazem parte das seguintes categorias: 

 Entidades e instituições publicas com experiência consolidada e verificável na oferta de 
serviços de apoio às pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do 
desenvolvimento rural.  

 Actores privados com experiência consolidada e verificável na oferta de serviços de apoio às 
pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do desenvolvimento rural.   

 Sujeito representante de um conjunto de empresas com pessoalidade jurídica e poder 
representativo, com experiência consolidada e verificável na oferta de serviços de apoio às 
pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do desenvolvimento rural.  

 Instituição formativa superior no sector agrícola com experiência na oferta de serviços de 
apoio às pequenas e medias empresas. 

10.1  Recursos humanos  
Para dar garantia da qualidade dos serviços o sujeito contratante deverá fazer referencia a 
profissionais especializados, dos quais deverão se anexar os relativos curricula.  

O grupo de trabalho mínimo deverá ser constituído pelo menos pelas seguintes figuras:  
Perfis do pessoal internacional  

Perito senior de políticas e de desenvolvimento de PMI (26 m/h nos três anos) 
As suas tarefas principais serão: 

                                                             
1 O Governo moçambicano recentemente lançou um fundo pelo desenvolvimento da PMI (MESE) de 25 milhões de 
USD. Os financiamentos cobrem o período 2011 -2014 por um total de 4.5 milhões USD disponíveis de forma imediata. 
O MESE será gerido pelo PACDE (Support Private Sector Competitiveness and Development) 
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 Definir os critérios e as metodologias para analisar as necessidades das PME no território 
interessado no PADR, em colaboração com os parceiros e os actores locais. 

 Elaborar os planos operativos relativos às actividades do Centro de Prestação de Serviços, 
com particular referencia aos serviços a serem fornecidos em apoio às actividades de credito. 

 Gerir os Centros de Prestação de Serviços, a sua relação eficaz com a UMGP e com os outros 
sujeitos públicos e privados  

 Estabelecer relações de trabalho com os parceiros locais e manter uma relação com as outras 
agencias e actores empenhados no sector de apoio ao desenvolvimento empresarial local  

 Dar garantia de qualidade metodológica e coordenação da oferta formativa   
O especialista deverá possuir  

 Um titulo de estudo superior 
 Uma experiência de mínimo 15 anos no sector do desenvolvimento empresarial e em 

particular na organização e oferta de serviços de apoio às PME na área rural. Precisa-se 
especialmente experiência na projetação e na gestão de actividades de formação empresarial, 
controle de qualidade, analise de mercado, relações e organização territorial e das redes, 
gestão financeira, no sector rural e agro zootécnico. 

Outros requisitos são:  

 Bom conhecimento da língua inglês. 
 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de organização e gestão de 

trabalho em equipa  
 Fácil adaptabilidade a diversos contextos e trabalho em condições precárias 
Requisitos preferenciais 

 Conhecimento da língua portuguesa 
 Experiência de trabalho nos Países Emergentes, em particular na África Subsahariana 
Periots junior sectoriais 
Serão técnicos nas cadeias de valores prioritárias do PADR com tarefas de assistência técnica 
aos empresários e aos parceiros locais e de colaboração na actualização dos outros beneficiários. 

Os técnicos sectoriais deverão possuir:  

 Um titulo de estudo superior nas áreas técnico científicas relativas ao próprio sector de 
especialização  

Conhecimentos disciplinares e de gestão dos serviços de apoio à PMI com experiência de pelo 
menos 4 das 6 cadeias  de valores (cereais, oleaginosas, avicultura, leite e derivados, horto 
frutícola, madeira) e em aqueles sectores de controle de qualidade e de gestão do credito da 
PMI. (NB As outras cadeias  deverão ser garantidas pelos peritos locais). No especifico eles 
deverão possuir experiência na projetação e gestão da formação relativa aos sectores 
disciplinares de competência e na assistência técnica especializada na sua aplicação empresarial.  

Outros requisitos são:  

 Bom conhecimento da língua inglês. 
 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de trabalho em equipe 
 Fácil adaptabilidade aos contextos diversos e trabalho em condições precárias 
Requisitos preferenciais 

 Conhecimento da língua portuguesa 
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 Experiência de trabalho no sector nos Países Emergentes em particular na África 
Subsahariana 

Perfis do pessoal nacional  
O pessoal nacional compõem-se de peritos nas cadeias de interesse, de um operador de 
informação através da web e de pessoal executivo por um total de 255 m/h nos três anos. 
Peritos nacionais 

 O pessoal será seleccionado de preferência por parte dos parceiros locais do consorcio de gestão 
do Centro. Em alternativa será escolhido através de um concurso publico. 

Os peritos locais desenvolverão tarefas de assistência técnica, pesquisa no mercado e assegurarão 
de qualidade, garantindo a cobertura das 6 cadeias de valor em colaboração com os peritos 
expatriados e experiências na capacitação do pessoal em serviço nas administrações locais 
As suas actividades poderão se desenvolver seja no Centro Serviço de Chimoio que nas sedes 
dos Distritos. 
Os peritos deverão possuir:  

 Um titulo de estúdio secundário ou superior nas áreas técnicos cientificas relativas ao 
próprio sector de especialização  

 Conhecimentos disciplinares e de gestão de serviços de apoio à PMI com experiência de 
pelo menos 3 anos nos sectores de interesse do PADR, de tal maneira que possam 
complementar o pessoal expatriado em todas as 6 cadeias de valor e nos controles de 
qualidade e de gestão do credito a PMI.  

Outros requisitos são:  

 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de trabalho em equipa  
 Fácil adaptabilidade aos contextos diversos e trabalho em condições precárias 

Operador do portal informativo 
A sua tarefa principal é a gestão das ferramentas de informação para o desenvolvimento 
empresarial, em particular do portal web informativo e da newsletter trimestral. 
Ademais ele/ela desenvolverá tarefas de help desk a distancia interagindo com os 
empreendedores associados ao centro.  
Ele/Ela deverá portanto possuir competências informáticas de base e capacidade de recolha, 
elaboração e síntese das informações de interesse para o projecto. 
Pessoal executivo e de suporte 
E’ composto do pessoal de secretaria, auxiliário e um motorista  

10.2   Recursos físicos  
Infra-estructuras e meios logísticos 

 O Centro terá a sua sede em Chimoio, por razoes de sinergia com a UMGP e terá as 
necessárias facilities minimas, pessoal executivo e de suporte e relativos meios logísticos 
para as deslocações no território de competência. 

 Devem-se abrir escritórios nos oitos distritos de interesse para favorecer um maior contacto 
com as empresas e com as instituições locais. Neste sentido serão primariamente valorizadas 
e potenciadas, por quanto possível, as estruturas locais dos parceiros. 
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10.3   Recursos financeiros 
     O custo total do projecto Centro de Serviços é de 1.581.000,00 € 

A distribuição indicativa dos recursos financeiros disponíveis é aquela indicada na tabela .   

Poderão se acrescentar, na fase inicial, eventuais co-financiamentos adicionais disponibilizados 
por parte dos gestores do Centro Serviços e sucessivamente os derivantes da actividades do 
próprio Centro. 
Como pode se observar na tabela, a distribuição dos fundos decresce ao longo dos anos, com 
uma maior concentração nos primeiros dois.  
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10.4  Orçamento indicativo dos custos  
I ano   II ano   III ano     

Descrição 
custo 

unitário 
quantidade 

(m/u) 
total I 
ano 

custo 
unitário 

quantidade 
(m/u) 

total II 
ano 

custo 
unitário 

quantidade 
(m/u) 

total III 
ano Total geral 

Pessoal expatriado                     

Perito internacional senior (longa missão) 9.000 12 108.000 9.000 12 108.000 9.000 2 18.000 234.000 

Perito internacionais especializados das cadeias e 
capacity bulding (missão breve) 7.000 18 126.000 7.000 6 42.000 7.000 2 14.000 182.000 

total   30 234.000   18 150.000   4 32.000 416.000 
Pessoal local                     

Especialistas locais nas cadeias e no capacity 
building institucional 2.000 84 168.000 2.000 76 152.000 2.000 20 40.000 360.000 
Operador dedicado ao portal informativo 1.500 12 18.000 1.500 12 18.000 1.500 9 13.500 49.500 
Pessoal executivo do Centro (3 x 700) 2100 12 25.200 2100 12 25.200 2100 6 12.600 63.000 

total   108 211.200   100 195.200   35 66.100 472.500 
Infra-estructuras                      

Infra-estructura do Centro Serviços 70.000 1 70.000 15.000 1 15.000 10.000 1 10.000 95.000 
Infra-estructuras nos Distritos 30.000 1 30.000 30.000 1 30.000 5.000 1 5.000 65.000 

total     100.000     45.000     15.000 160.000 

Serviços fornecidos no Centro                     

Actividade di pesquisa, projetação e oferta dos 
serviços 120.000 1 120.000 120.000 1 120.000 50.000 1 50.000 290.000 

total     120.000     120.000     50.000 290.000 
Logística e viagens                     

Viagens internas e internacionais 30.000 1 30.000 20.000 1 20.000 5.000 1 5.000 55.000 

total     30.000     20.000     5.000 55.000 
Despesas de funcionamento do Centro Serviços e 
Centros Distritais 30.000 1 30.000 20.000 1 20.000 14.000 1 14.000 64.000 

total     30.000     20.000     14.000 64.000 
Equipamentos e meios de transporte 60.000 1 60.000 10.000 1 10.000 5000 1 5.000 75.000 

total     60.000     10.000     5.000 75.000 
Despesas gerais  20.000 1 20.000 20.000 1 20.000 8.500 1 8.500 48.500 

total     20.000     20.000     8.500 48.500 
TOTAL     805.200     580.200     195.600 1.581.000 
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Analise e comentários ao plano financeiros 

Tendo em consideração a intangibilidade do total, equivalente a 1.581.000 €, a distribuição anual 
e por item de despesa do plano financeiro é indicativa e pode ser modificada pelo contratante 
com base adequadas justificações . 
Todos os custos e serão sucessivamente detalhados em sede de predisposição dos planos 
financeiros operativos que serão previamente aprovados por parte da UMGP. 
Os custos do pessoal nacional e expatriado são compreensivos de qualquer despesa contributiva 
e de seguro. 

Pessoal moçambicano: por um total de 472.500 € e  243 m/h nos três anos 
Peritos  escolhidos pelos parceiros nacionais para as actividades de oferta dos serviços no 
Centro e nas sedes distritais. Eles incluem também os técnicos nacionais encarregues de dar 
seguimento ao capacity building das instituições distritais. 
Operador dedicado ao portal informativo, com tarefas de recolha da informação e help desk pela 
comunicação on line. 
Pessoal executivo e auxiliário necessário ao desenvolvimento das actividades do Centro.  

Pessoal expatriado: por um total de 416 400. €  e de 52 m/h nos três anos 
Peritos internacional senior, responsável da gestão do Centro com tarefas de programação e de 
direcção das actividades  
Peritos internacionais júnior com tarefas de oferta dos serviços nas cadeias de valor  

Infra-estructura do Centro Serviços e dos centros distritais: por um total de 160.000 € nos três 
anos 
Os custos referem-se ao aluguer dos locais em Chimoio, nos quais vai se localizar o Centro, e às 
eventuais intervenções de manutenção leve que foram imprescindíveis para melhorar a 
funcionalidade do mesmo Centro de Chimoio e dos centros distritais.  

Actividades de pesquisa elaboração e gestão da oferta dos serviços: por um total de 290.000 € 
nos três anos 
O item compreende: i) Pesquisa de mercado, analise dos contextos produtivos, das necessidades 
formativas e dos serviços para as empresas; ii) Elaboração e gestão das ofertas de serviços às 
empresas; iii) Elaboração e gestão das actividades de capacitação e acompanhamento viradas aos 
operadores locais de credito, aos gestores das infra-estructuras, ao pessoal dos provedores locais 
e ao pessoal das instituições do distrito, seja aquelas geridas directamente que aquelas geridas 
através de contractos com outros provedores locais; iv) Edição de manuais e brochuras 
informativas, produção/ aquisição de material de suporte às actividades formativas; v) projetação 
do web site informativo 
Os custos refere-se  principalmente as actividades de formação. 

    Viagens internas e internacionais por um total de 55.000 €  nos três anos 
O item compreende o custo das deslocações (de carro ou avião) no interior do Pais e nos Países 
da região dos operadores do projecto, que serão detalhados na fase executiva.  
As despesas de utilização dos meios de transporte incluem combustível, seguros, manutenções e 
impostos para a viatura adquirida e, eventualmente, aluguer de outros meios de transporte. 

Equipamentos e meios de transporte por um total de 75.000 € nos três anos 
Aquisição e manutenção dos meios de transporte para a implementação das actividades  
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Despesas de funcionamento do Centro Serviços e Centros Distritais para um total de 64.000 €  
nos três anos 
Refere-se aos custos relativos aos usuários, comunicação, internet, actividade de secretaria e de 
desalfandegassem e serviços internos à estrutura. 
O custo estimado e de cerca 1800 euro mensal. 

Despesas gerais por um total de 48.500 € nos três anos 
Incluem outros custos não divisíveis e os custos de gestão da pareceria in loco e no estrangeiro.  

11.  ACOMPANHAMENTO e AVALIACAO  
 

 11.1  Acompanhamento 
 

O acompanhamento interno do projecto será realizado pelo Comité de Gestão do Centro de 
Serviços e terá a tarefa da recolha, elaboração e análise dos dados e das informações 
normalmente disponíveis no âmbito das actividades. 

As regras de acompanhamento não terão finalidades burocráticas mas serão funcionais à 
relevação dos aspectos críticos à fim de permitir uma atempada intervenção de correcção. 

Em cada trimestre será redigido um relatório de acompanhamento utilizando uma lista de 
indicadores de qualidade e quantidade relativos aos  seguintes itens: 
 Disponibilidade inicial dos recursos necessarios ao começo das actividades previstas 
 Controlo dos tempos e das fases de actuação 
 Principais resultados conseguidos 
 Factores críticos que possam influir de forma negativa sobre a realização das actividades 
 Condições externas 

 
Grandeza a acompanhar  Indicadores 

Disponibilidade inicial dos recursos 
necessarios ao começo das 
actividades previstas. 

Identificação e assinatura contrato do Pessoal de Gestão e 
coordenação. 
Certeza da disponibilidade financeira 
Acordos assinados.  

Controlo dos tempos e das fases de 
actuação. 

Respeito dos tempos de actuação das principais fases e actividades 
conforme ao cronograma previsto 

Principais resultados conseguidos 

 n. empresas que beneficiam de forma estavel dos serviços do Centro 
 n. encontros de programação 
 n. horas de consultoria / assistência técnica 
 n sedes distritais operativas 
 n. e qualidade das informações circulantes 
 n. estágios em curso  

Factores críticos que possam influir 
de forma negativa sobre a realização 
das actividades. 

Controlo da evolução dos factores tidos como críticos no projecto  

Condições externas 

 
Controlo constante da permanência das condições externas que 
garantem o bom êxito do projecto 

Tabela 2 
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11.2   Avaliação 
A avaliação, quer dizer a verificação da qualidade e do grau de sucesso do projecto, será levada 
adiante conforme as modalidades definidas pela UMGP, com o fim de fazer eventuais intervenções 
de reencaminhamento e adequar o projecto à evolução do  contexto. 

A avaliação tem as seguintes funções: 

 Verificar o grau de alcançamento dos objectivos e resultados; 
 Fornecer respostas para pôr em dia os planos operativos  
 Confirmar a validade geral do projecto 

 
O segundo ponto em particular pede a que a avaliação seja também em curso de obra, e não só após 
o fim do projecto, para permitir que de forma periódica possam ser efectuadas: 

 Previsões sobre o grau de conseguimento dos objectivos e resultados esperados; 
 Revisão do planeamento com o fim de melhorar a eficiência dos programas;  
 Sugerir medidas de correcção aptas a endireitar as acções conforme às previsões; 
 Sugerir eventuais medidas adicionais ou substitutivas miradas ao melhoramento da 

intervenção  
 

Esta realizar-se-á com base nos critérios de avaliação aplicados normalmente em sede  internacional 
e com base em específicos indicadores que serão definidos em seguida na base dos planos 
operativos das actividades. Em princípio, os critérios serão:  
 

Critérios de avaliação 
IMPACTO 
Efeitos a longo prazo das contribuições, previstos/não previstos, directos/indirectos produzidos no plano social, 
cultural, ambiental, económico, politico-institucional, técnico. 
Benefícios não previstos, mas de qualquer modo obtidos e, relação deles com os benefícios em hipótese. 
Efeitos multiplicadores induzidos pela actividade do projecto. 
EFICÁCIA 
Grau de conseguimento dos objectivos  e dos resultados 
EFICIÊNCIA 
Relação entre meios utilizados ( recursos, modalidades de actuação) e objectivos prefixados e resultados 
esperados. 
SUSTENTABILIDADE 
Grau de sustentabilidade dos efeitos do projecto em relação aos factores de maior influência 
COORDENAÇÃO E COERÊNCIA 
Exterior. Coordenação entre o projecto e as outras actividades de Cooperação Internacional ( e/ou planos e 
politicas nacionais) no sector. 
Interior. Coordenação entre o projecto e as outras  iniciativas da Cooperação Italiana no sector. 

12. COORDENAÇÃO, COMPLEMENTARIDADE, COERÊNCIA 
O Projecto do “ Centro de Serviços” e das actividades de formação será realizado de forma 
coordenada e complementar antes de tudo com as outras componentes e actividades do PSSR, em 
particular com a concessão do crédito, a realização das infra-estruturas produtivas para as áreas e os 
recursos para a potenciação dos SADE e dos SDPI. 
A coordenação devera  também olhar para outros projectos da Cooperação Italiana que estão 
presentes na região central do Pais “Cooperação descentralizada Trento a Caia e Chemba na 
província de Sofala“ e Cooperação Internacional gerida para outras agencias de Cooperação 
Bilateral e Multilateral como por exemplo  “Iniciativa de Terras Comuntarias, Land ‘O Lake 
ADIPSA. 
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Na fase de programação executiva será examinada a possibilidade de realizar  algumas acções 
complementares com os projectos  acima referidos. 
A coerência será com respeito as normas dos Planos de desenvolvimento do Pais no sector das PME 
e da Cooperação Italiana que serão garantidos por uma gestão global do PADR por parte da UMGP. 
 

Com referência à coordenação, complementaridade e coerência, uma atenção especial deverá ser 
dada à concessão dos créditos, será portanto preciso um estreito laço entre o Centro de Serviços e as 
Instituições Financeiras (IF), gestoras do crédito. 
Em particular é preciso agir em duas frentes , através de acordos entre o CS e as IF: 

a) concordar os critérios de concessão do crédito de modo a que o Centro de Serviços seja em 
condição de garantir uma pré-selecção das empresas solicitantes e predispor as acções 
necessárias para a potenciação( formação, assistência técnica, análise de qualidade, etc..)  

b) presença dos representantes das Instituições Financeiras no Conselho Consultivo do Centro 
para permitir que as decisões não financeiras sejam coerentes com aquelas financeiras.  

Isto será garantia da relação estrita entre critérios de abertura de crédito e as fases preliminares do 
projecto e estudo e aquelas de acompanhamento sucessivo à fruição do crédito. Neste sentido, o 
acompanhamento do Centro aos empresários beneficiários, age como forma de garantia ulterior 
para a concessão do crédito. 

Na verdade, o Centro de Serviços certifica e garante ainda mais a Instituição fornecedora do crédito 
sobre as condições de  solvibilidade, dando sustento às condições de eficiência da empresa. 

Em particular, o Centro terá que garantir o suporte e o acompanhamento dos beneficiários do 
crédito ao longo do processo todo , desde a predisposição dos estudos preliminares e de actuação, 
até a gestão do mesmo crédito, potenciando as capacidades empresariais e de acesso ao mercado, as 
condições de qualidade e de competição dos produtos e a inserção estável do empresário na 
comunidade produtiva. 
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13. ANEXOS 
 

Anexo 1: Caderno de Encargo  “Concurso  Constituição Centro Serviços” 

 
 

1. Contexto  

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural Províncias de Manica e Sofala pretende intervir 
no âmbito do Desenvolvimento Rural e Institucional nos Distritos, apoiando a agricultura comercial 
e o desenvolvimento económico local, através do fortalecimento das micro, pequenas e médias 
empresas, da administração pública e das organizações comunitárias. O âmbito territorial é 
constituído por 8 Distritos, entre os quais Gondola, Manica, Barué e Sussundenga na Província de 
Manica, e Dondo, Nhamatanda, Gorongosa e Chibabava na Província de Sofala. 

A iniciativa, enquadrada no programa Itália-Moçambique para o período 2008-2010, tem como 
objectivo principal o “Melhoramento do rendimento e das condições sociais das populações rurais 
nas Províncias de Sofala e Manica, com prioridade para os Distritos de Dondo, Nhamatanda, 
Gorongosa, Chibabava, Gondola, Manica, Barué e Sussundenga”, pretendendo para tal alcançar os 
seguintes três resultados:  

1 – Incremento das actividades geradoras de rendimento para o sector agrícola familiar 
(pequena e média empresas ), associações de produtores, transformadores e comerciantes 
ligados às produções agropecuária e florestal. 

2 – Aumento da capacidade de programação económica e territorial ao nível de Distritos e 
Províncias, com a participação das organizações comunitárias (CBO e CC). 

3 – Melhoramento da gestão sustentável dos recursos naturais: terras e florestas. 

 

A abordagem estratégica do programa consiste na concentração das acções em 6 cadeias de valor 
(da madeira, fruta e hortaliças, avicultura, oleaginosas, rações, leite e derivados) com boas 
perspectivas de mercado em 8 Distritos que, graças à sua localização  geográfica e à presença de 
condições favoráveis para a produção agrícola,  presença de infra-estruturas e serviços, parecem 
susceptíveis de um rápido desenvolvimento da agricultura comercial. As pequenas e médias 
empresas  destas áreas poderão beneficiar dos serviços financeiros, como linhas de crédito agrário 
apropriadas, e não financeiros, como formação, informação e AT. As acções empreendidas para o 
alcance dos outros dois resultados do programa, tais como o aumento da capacidade de 
programação territorial e económica à nível local, o fortalecimento dos serviços periféricos do 
MINAG, como terra, florestas e  extensão, são complementares e deverão contribuir para a 
afirmação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas e das actividades 
económicas, além da promoção da participação das comunidades locais nos processos de tomada de 
decisão e na identificação das prioridades para o desenvolvimento local.  
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Objectivos gerais 

i) Reduzir de forma estável a pobreza absoluta. 
ii) Conferir aos Distritos uma função central no processo de desenvolvimento. 
iii) Aumentar a concorrência, a produtividade e a acumulação de riqueza no ambiente 

rural, fazendo  uma gestão produtiva e sustentável dos recursos naturais. 
iv) Fortalecer o aumento do capital humano, desde a  inovação e da tecnologia, 

diversificações do capital social e aumento da eficácia das instituições, num contexto 
de Boa Governação e programação do desenvolvimento económico. 

 

Objectivos especificos 

Melhorar a renda e as condições sociais das populações rurais das Províncias de Manica e Sofala, 
com ênfase nos Distritos de Dondo, Nhamatanda, Gorongosa, Chibabava, Gôndola, Manica, Barué, 
Sussundenga. 

Resultados esperados 

R1: Incrementadas as actividades geradoras de rendimento para o sector agrícola familiar pequeno 
e médio, associações de produtores, transformadores e comerciantes ligados às produções 
agropecuárias e florestais. 

R2:Aumento da  capacidade de programação económica e territorial ao nível de Distritos, com a 
participação das organizações de base (CBO e CC).  

R3: Melhor a gestão sustentável dos recursos naturais (terra e florestas). 

R4:Gestão do Programa monitorizada, em termos de utilização dos recursos. 

Actividades 

Recorda-se que as actividades delineadas são necessariamente “genéricas”.  

Actividades: 

o Fortalecimento das capacidades empresariais de micro, pequenas e médias empresas e 
associações de produtores. 

o Melhoramento dos serviços não financeiros. 
o Aumento da disponibilidade dos serviços financeiros e do credito. 
o Capacitação dos SDAE na programação económica. 
o Capacitação dos SPI na programação territorial. 
o Fortalecimento da função dos CBO no processo de tomada de decisão a nível local.  
o Integração dos SIG de florestas e cadastro rural. 
o Melhoramento das capacidades de controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Floresta.  
o Melhoramento das prestações dos Serviços Provinciais de extensão 
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o Fortalecimento das Comunidades na gestão dos recursos naturais. 
 

 

 

2. Objecto e termos de referência do processo 

1.O Processo disciplina o Concurso de forma aberta, para a prestação de serviços não financeiros 
em prol do desenvolvimento das PME nas Províncias de Manica e Sofala no âmbito do PADR 
através da constituição dum Centro de Serviços gerido por uma parceria de sujeitos internacionais  
com particulares experiencia nas politicas e serviços de suporte ao desenvolvimento empresarial e 
dos provedores locais já activos no sector. 

O Concurso será realizado em duas fases: Iª fase Pré-selecção das candidaturas ; IIª fase Selecção 
do Candidato vencedor. 

2. O Concurso realiza-se conforme as normas .......para a Prestaçao de Serviços. 

3.  As actas do Concurso serão publicadas conforme à Lei.....  

4. A documentação poderá ser adquerida tambem nos gabinetes ...... nas datas  e horários..... 

5. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados por fax ao numero.....ou via e-mail ao 
endereço...... Os esclarecimentos e/ou modificações nas actas do concurso serão publicados nos 
termos de Lei no site:......Eventuais modificações no Aviso de Concurso serão também publicadas 
conforme à Lei.  

6. No documento técnico em anexo ao presente Processo encontra-se a descrição dos conteúdos e 
dos serviços solicitados 

 

3.Valor base do Concurso 

1. O valor base do Concurso é equivalente a 1.581.000,00 Euros (Um milhão e quinhentos e oitenta 
e um mil Euros)  

Encontra-se na Tabela 1 a distribuição dos recursos financeiros postos a disposição pelo PADR no 
periodo trienal do Programa.  

Sendo o valor do total geral  invariável, a distribuição dos itens de despesa do plano financeiro é só 
indicativa e pode ser alterada por parte do concorrente   em caso de ter motivos que o justifiquem. 

Todos os valores devem entender-se compreensivos de toda e qualquer actividade necessária para o 
cumprimento do contrato. 

Na Proposta, todos os custos devem ser calculados no total e serão detalhados posteriormente no 
momento da predisposição dos Planos financeiros operativos os quais serão em forma  preliminar 
submetidos à aprovação por parte da UMPG.   
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Na fase inicial eventuais co-financiamentos em acréscimo poderão ser postos a disposição por parte 
dos Gestores dos Centros de  Serviços bem como sucessivamente os proveitos devidos às 
actividades institucionais exercidas pelo mesmo Centro.  

 

 

Descrição Total 
general 

Pessoal expatriado 416.000 

Pessoal local 472.500 

Infra-estrutura 160.000  

Serviços fornecidos no Centro 290.000  

Logística e viagens 55.000  

Despesas de funcionamento do Centro de Prestação de 
Serviços  64.000 

Equipamentos e meios de transporte 75.000 

Despesas gerais  48.500 

TOTAL 1.581.000 

tab 1 

 

A descrição detalhada esta reportada no anexo técnico. 

   

 4. Duração do  contrato 

O contrato terá validade de 3 anos após a data de assinatura  com o adjudicatário.  

 

 5. Requisito gerais de participação 

Os concorrentes deverão apresentar -sob pena de desqualificação, uma declaração substitutiva 
ajuste na base das normativas em vigor…… onde resulta: 

  a) não ter sofrido   sanções que  pode comportar a incapacidade de contratar com a publica   

      administração; 

b) Outros segundo as normativas moçambicana……………………… 
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 6. Capacidade técnica 

1. Os concorrentes sob pena de desqualificação deverão  demonstrar: 

a) que nos últimos três anos  tem realizados actividades  de prestação de serviços as empresa; 

b) posse de certificação de qualidade.  

2. Os concorrentes deverão apresentar -sob pena de desqualificação uma declaração acompanhada 
da fotocopia do Bilhete de identidade do assinante,  onde  resulta  a lista dos principais serviços 
prestados nos últimos três anos, com indicação dos valores, das datas e  dos destinatários publico o 
privados.  

 

7. Capacidade Económico-Financeira 

Os concorrentes deverão apresentar -sob pena de desqualificação, uma declaração substitutiva 
acompanhada da fotocopia do Bilhete de identidade do assinante, do rendimento total relativo a 
serviços prestados nos últimos três anos similares ao objecto do presente concurso.    

O rendimento devera  ser  pelo menos correspondente  a 50% do valor base do concurso. 

 

 8.Garantia 

A garantia para a execução do presente contrato ao adjudicatário deverá constituir , antes da 
assinatura dos contratos, uma garantia bancária correspondente a …% do valor do contrato de 
acordo com as normas vigentes em Moçambique.   

  

9.Elegibilidade do participantes  

São elegíveis para o  presente concurso, “joint ventures” temporários o consorcio entre empresas 
ordinárias. 

a) Poderão participar no concurso, consórcios já constituídos ou em processo de constituição. No 
caso de consórcios em processo de constituição, a proposta deverá conter a legalidade do 
consorcio ou joint-venture em caso de adjudicação, nas seguintes modalidades : 

1) em caso de consorcio  ou joint-venture  temporárias, por via de mandato colectivo especial, a 
um  operador principal que represente os restantes e seja já indicado na proposta. 

2)em caso de consórcio  entre empresas ordinárias, através  a estipula do contracto; 

3) todas as actas do concurso deverão ser  assinados:  

4) se por acaso o consorcio que participa esteja  já constituído, serão assinado pelo  representante 
legal  do grupo/mandatário; 

5) se por acaso o consorcio esta em fase de  constituição, será assinado pelos  representantes de 
todos os operadores; 
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  6) em todos os casos de sociedades ou joint-ventures, as cauções  deverão -sob pena de 

  desqualificação, mencionar o profil do consorcio  que participa  ao concurso e também  

  descriminar as especificas de cada  consorte. 

7)todas as empresas que façam parte do consorcio, deverão participar efectivamente na execução 
dos trabalhos inerentes ao contrato, de acordo com a descrição apresentada na proposta. 

 

 

10. Participantes Exclusos 

  Não será admitido  que se participa com mais do que  uma proposta. A violação desta comporta a   

  exclusão ao concurso.  

1. Serão desclassificados do concurso os concorrentes que apresentarem propostas incompletas 
e/ou parciais, ou modificações ou outras condições. 

2. Serão também desclassificados os concorrentes que apresentarem um preço superior ao 
estipulado no concurso ou aqueles que apresentarem propostas de serviços diferentes dos do 
objecto do presente concurso. 

3. Em caso de incongruências entre o preço indicado por extenso e em numerário, será tido em 
conta o preço mais vantajoso para a entidade proponente do concurso. 

 

11. Modalidades de pré-selecção das candidaturas 

 

A pré-selecção das candidaturas tidas como idóneas para o desenvolvimento dos deveres 
previstos pelo projecto será na base das características profissionais e da experiência no sector, 
tendo em conta a existência dos requisitos formais dos números anteriores. 

Características exigidas 

A natureza ampla e integrada das competências  requeridas  sugere que se utiliza uma 
pluralidade de sujeitos que em conjunto sejam capazes de oferecer uma inteira gama de serviços  
para as empresas e para outros sujeitos locais. 

A solução ideal seria a com   presença ao mesmo tempo de pelo menos dois tipos de actores 
principais: 

 Instituições e Entidades públicas e Privadas especialistas na oferta de serviços de formação e 
apoio ao desenvolvimento das PME 

 Empreendedores, associados ou consorciados, que operam nas cadeias de valor indicadas 
pelo PADR, interessados a fornecer assistência técnica e know how ao Centro de Serviços e 
eventualmente formar parcerias produtivas  com as empresas locais que beneficiam do 
programa. 
 

Os concorrentes deverão demonstrar ter experiência sólidas nas  seguintes áreas: 



 

30 
 

 Formação empresarial directa em específico nas PME  
 Serviços de apoio à constituição e gestão das PME 
 Constituição e gestão de redes territoriais  inter-empresas  
 Processos de internacionalização 
 Gestão de sistemas de qualidade e de monitoria empresarial 
 Relações com Instituições e Entidades locais 
Serão também considerados elementos preferenciais, a participação na parceria das instituições 
públicas propostas ao apoio empresarial e às politicas de desenvolvimento local do Pais de 
residência dos Parceiros internacionais, bem como a disponibilidade em acréscimo de recursos  
humanos e financeiros 

O fim declarado deste esquema é também o de promover outros recursos integrativos. 

Os participantes deverão demonstrar possuir antes de mais os requisitos de exigibilidade 
conforme já referido anteriormente artigos   e posteriormente serão avaliados segundo os 
seguintes critérios 

 

Itens Elementos de Avaliação 
Pontuaçã
o Maxima  

1  Composição e características da parceria 50 

 Grau de competência nos serviços propostos 30 

 Capacidade de gestão 10 

 Relações com as instituições e Entidades Locais 10 

2 Experiência no sector 50 

2.1 Formação empresarial directa em particular as PME  15 

2.2 Serviços de apoio à constituição e gestão das PME 10 

2.3 Constituição e gestão de redes inter-empresas no território 5 

2.4 Processos de internacionalização do marketing 10 

2.5 Gestão de sistemas de qualidade e de monitoria empresarial 10 

 

 

 12. Modalidades para  apresentação  dos documentos relativos a pré-selecção 

A documentação, redigida em língua portuguesa, deverá apresentar-se -pena de desqualificação - 
em envelope fechada, selada em todos os ângulos do fecho -sob pena de desqualificação - com 
cera-lacra ou com papel colado ou fita cola ou com equivalentes instrumentos idóneos a garantir a 
segurança contra eventuais manipulações indevidas. 

As envelopes deverão ter os seguintes rótulos: 

Envelope A” Concurso para a constituição dum Centro de Serviços. Pré-selecção Documentos” 
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Envelope B “ Concurso para a constituição dum Centro de Serviços. Pré-selecção Descrição do 
concorrente” 

A envelope A deverá conter a documentação que certifique a posse dos requisitos de elegibilidade 
conforme os números  anteriores  

 

 

 

A envelope B deverá conter a descrição do concorrente em relação aos pontos seguintes: 

  Composição e características da parceria 

 Capacidade de resposta aos diversos serviços exigidos 

 Capacidade de gestão das complexas  estruturas de serviços para as empresas 

 Relações com as instituições e entidades locais presentes no território e com as respectivas 
funções 

  Experiências no sector 

 Formação empresarial directa no especifico nas PME 

 Serviços de apoio à constituição e gestão das PME 

 Constituição e gestão de Associações, consórcios, redes territoriais inter-empresas  

 Capacidade de identificar, propor e gerir processos de internacionalização e marketing 

 Gestão de sistemas de qualidade e de monitoria empresarial 

A descrição deverá conter  no máximo em 10 folhas dactilografadas no formato A4 ( 1450 
caracteres, espaços excluídos, letra Times New Roman, tamanho12 

Eventuais anexos que comprovem as descrições não poderão exceder as 20 paginas formato A4 

A proposta deverá ser enviada à................................. , dentro do prazo peremptório das.... horas do 
dia......... , pena a exclusão da proposta e a não admissão ao concurso. 

O envelope poderá ser enviada por correio por meio de carta registada com aviso de recepção ou 
entregue em  mão própria. No caso de envio por carta registada, fará fé a data do carimbo da 
estação postal emissora, com tudo o concorrente assume a exclusiva responsabilidade por 
eventuais atrasos o problemas no serviço de entrega. No caso de entrega em mão própria, fará fé a 
data do recibo emitido pelo pessoal tendo em conta que a entrega será possível só no horário ......... 

 

13. Êxito do processo de pré-selecção 

A pré-selecção das candidaturas será efectuada  por uma Comissão  instituída com esse fim ( 
ou...............) que examinará a documentação dentro do prazo máximo de 60 dias, dando 
comunicação por escrito da lista dos  concorrentes admitidos e relativas pontuações.  

A UMPG  reserva-se o direito a não proceder na  pré-selecção caso nenhuma das propostas seja 
considerada idónea. 
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14. Modalidade de formulação da proposta 

1. A proposta redigida em língua portuguesa, deverá apresentar-se – sob pena de desqualificação 
envelope fechado, selado em todos os cantos do fecho – sob pena de desqualificação com cera-
lacra ou com papel colado ou fita cola ou com equivalentes instrumentos aptos a garantir a 
segurança contra eventuais manipulações indevidas. 

2. Com fim na identificação da proveniência  da envelope, esta deverá ter o carimbo do 
proponente, a assinatura e/ou iniciais do representante legal/procurador especial do proponente, 
além das indicações sobre a denominação e a  razão social do emissor. 

No interior da envelope deverão ser inseridas sob pena de exclusão, dois  diferentes envelopes 
“A”, “B”, cada uma delas seladas e identificadas com as mesmas modalidades previstas para a 
envelope externo.  

 Os envelopes ademais, deverão ter respectivamente os seguintes rótulos: 

a) envelope A “ Concurso para a constituição dum Centro de Serviços...- Proposta técnica” 

b) envelope B “ Concurso para a constituição dum Centro de Serviços...- Proposta económica”.   

3. O rótulo da envelope externo deverá conter “ Concurso para a constituição dum Centro de 
Serviços............” 

4. A proposta deverá ser enviada à .............. , dentro do prazo peremptório das.... horas do 
dia......... , pena a exclusão da proposta e a não admissão ao concurso.  

5. O envelope poderá ser enviada por correio por meio de carta registada com aviso de recepção 
ou entregue em  mão própria. No caso de envio por carta registada, fará fé a data do carimbo da 
estação postal emissora, com tudo o concorrente assume a exclusiva responsabilidade por 
eventuais atrasos o problemas no serviço de entrega. No caso de entrega em mão, fará fé a data do 
recebo emitido pelo pessoal da recepção tendo em conta que a entrega será possível só no horário 
......... 

15. Processo do concurso 

1. O concurso será declarado aberto pela Comissão para este fim nomeado, em audiência pública, 
no dia........ tendo início as ...... horas , no gabinete do.......... vai proceder a verificação da 
integridade e da data de  recepção dos envelopes bem como a abertura dos mesmos envelopes. 

2. Após o exame das propostas técnicas, será marcada uma audiência pública  especifica  à fim de 
fazer leitura da pontuação técnica atribuída e proceder à abertura das envelopes relativas às 
propostas económicas , atribuindo as relativas pontuações,  e formando a  escala provisória.  

Em caso de paridade na escala, proceder-se-á , em conformidade com as normas previstas......... 
Para respectiva  audiência poderá participar um representante do concorrente,  munido de  
documento que certifique os poderes de representação da empresa. 

Os concorrentes poderão ser convidados  a integrar a documentação conforme o disposto pelas  
normas. 

 

16. Modalidades de adjudicação 
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  O concurso será adjudicado segundo o critério da oferta economicamente mais favoravel com base  

  nos parâmetros da tabela seguinte: 
 

 Parâmetros Pontuação maxima (%) 

Proposta Técnica 70 

Proposta economica 30 

 

Itens  Elementos de Avaliação 
Pontuaçã
o maxima  

1  Qualidade da proposta 35 

1.1  Impostação e respondência da oferta ao projecto 35 

2  Equipa do projecto 40 

2.1 Competências e experiências do perito senior 20 

2.2 Competências e experiências da equipa no seu todo 20 

3 Gestão e fornecimento do Serviço 10 

3.1 Plano de qualidade 5 

3.2 Instrumentos e técnicas de acompanhamento do serviço 5  

4 
Quantidades e qualidade dos recursos adicionais 
utilizados 15 

4.1 
Recursos financeiros e humanos adicionais  a disposição do 
projecto 15 

 

17. Exito do processo 

1. A UMPG reserva-se: 
a) de não proceder na  adjudicação caso nenhuma das propostas apresentadas seja considerada 

idónea; 
b) de proceder à adjudicação também na presença duma única proposta valida conforme o 

artigo. 

c)   de suspender e não adjudicar o concurso por um  motivo qualquer, ou não estipular o 
      contrato mesmo no caso em que anteriormente se tenha dado a adjudicação. 
 

18. Assinatura do contrato 

O adjudicatário provisório deverá, sob pena de revogação da adjudicação, apresentar à............ a 
documentação seguinte ( em original ou cópia autêntica): 
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1.declaração conforme o......... que certifique o não ter sofrido condenações penais (Registo   
criminal) 

2. declaração substitutiva do Certificado de inscrição no Registo das Empresas conforme a norma 
vigente em  Moçambique 

Outra documentação requerida pela norma. Exemplo: 

a)  apólice de seguro para cobrir todos os riscos relativos às actividades contratuais, conforme as 
modalidades e as condições indicadas pelo presente caderno 
b)   uma caução definitiva no valor equivalente ao  .... % da importância total do contrato conforme 
indicado na presente caderno 
c)  balanços aprovados relativos aos últimos três exercícios financeiros; 

3.Sendo a recepção dos documentos acima referidos nos termos fixados, a condição essencial para a 
estipulação do contrato, caso o adjudicatário não forneça , dentro do prazo previsto, o que foi 
pedido, ou não esteja na posse dos requisitos declarados na proposta, a UMPG poderá proceder à 
adjudicação provisória do concurso ao segundo classificado, revalendo-se em todos os casos sobre à 
caução recebida em garantia da oferta. 

 

19. Modalidades de pagamento 

1. Os pagamentos serão efectuados em cada situação de avanço. O Comitente desembolsará a 
importância do contrato conforme as seguintes modalidades: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
..........................................................………………………………………………………………..
........................ 

2. Concorda-se que os pagamentos serão efectuados só perante e nos limites das prestações de  

facto já desempenhadas. 

3. A liquidação de cada importância será efectuada, prévia apresentação de Factura regular   

(redigida conforme as disposições civis e fiscais em vigor) por cada situação de avanço. 

4. Uma  quota final , equivalente á 5% da importância do concurso, será paga só depois do êxito 
positivo duma avaliação independente que certifique a correcta execução das obras e dos 
serviços. 
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 1a  Anexo técnico ao Caderno de Encargo 

 

Objecto  

O Concurso tem como objecto a prestação de serviços  em apoio ao  desenvolvimento empresarial 
nos oito distritos das Províncias de Manica e Sofala em Mocambique. 

A prestação de serviços será através da constituição dum Centro de Serviços que terá as sua  sede 
em Chimoio, e terá as necessárias facilities minimas, pessoal executivo e de suporte e relativos 
meios logísticos para as deslocações no território de competência. 
 

Devem-se abrir escritórios nos oitos distritos de interesse para favorecer um maior contacto com as 
empresas e com as instituições locais. Neste sentido serão primariamente valorizadas e potenciadas, 
por quanto possível, as estruturas locais dos parceiros. 

Beneficiários 
Os principais beneficiários directos são cerca de 250 empreendedores de PMI das seis cadeias de 
valor agro rurais, na maioria já presentes no mercado, que precisam de acesso ao credito e de 
serviços de apoio para melhorar a própria empresa e competitividade  

Outros beneficiários direitos são: 

 Gestores e técnicos das instituições de credito seleccionados no âmbito do PADR  
 Gestores das infra-estruturas constituídas no âmbito das 6 cadeias do PADR 
 Fornecedores locais de serviços não financeiros.  

 

Objectivos do projecto 

GERAL 

Incrementar as actividades geradoras de rendimentos no sector agrário familiar, pequeno e médio, 
cooperativas de produtores, transformadores e comerciantes relacionados com as produções agro-
zootécnicas e florestais  

ESPECIFICO 

Cerca de 250 micro, pequenos e médios empreendedores capazes de gerir os recursos das empresas, 
as oportunidades de acesso ao credito e ao mercado e de se integrar nas estratégias de 
desenvolvimento territorial, de acordo com os critérios de competitividade e eficácia. 

Resultados 
R1 Oferta integrada de serviços disponível para os empreendedores beneficiários da intervenção, no 
Centro de Prestação de Serviços de Chimoio, nas sedes dos distritos geridas pelos parceiros locais, e 
por outros provedores seleccionados 

R2 Provedores locais com capacidade de oferecer serviços de apoio às empresas, conformes aos 
standard requeridos  

R3 Operadores das instituições de credito e de gestão das infra-estruturas capacitados. 
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R4 Pessoal dos SDAE e dos SDPI capacitados na planificação territorial 
 

Descrição dos  serviços fornecidos 

Linhas orientadoras para a constituição do Centro 
O Centro é instrumento de actuação do PSSR e mais propriamente uma oportunidade de crescimento do tecido 
empresarial das Provincias de Manica e Sofala. 
Será uma estrutura do CEPAGRI construída com assistência técnica internacional. 
Entende-se com isso continuar as acções já em curso por parte de programas anteriores na área de desenvolvimento 
do território e produção no meio rural, com um empenho renovado que permita acções integradas, muito concentradas 
e caracterizadas pela participação activa dos elementos do sistema local. 
Têm portanto uma importância particular o processo de constituição do CS desde a primeira fase de projectação até 
aquela de actuação, monitorização e avaliação final. 
O CS deve actuar através a predisposição, adopção e gestão de múltiplos instrumentos: procedurais, de formação, 
animação e assistência técnica.  
 

Antes do concurso Actividades 

Analise dos assets matérias e imateriais  do território objecto  do PADR e 
das actividades do Centro de Serviços (Características demográficas, 
ocupacionais e sócias, sistema produtivo, programa de investimento e 
instrumentos de programação activados no território) 

Elaboração duma proposta de projecto detalhada, avaliada para fins de 
adjudicação de tarefa. 

Uma lumpsum a cobertura dos custos de preparação  será reconhecida 
ao vencedor. Ao segundo classificado será reconhecida um valor inferior, 
a cobertura parcial dos custos se por acaso obteve a pontuação mínima 

Definição da ideia projectual e estratégia para a realização 

Selecção do provedor elegível 

Activação do partenariado 

Depois  do concurso Actividades 

Obrigações do gestor 

No prazo de 2 meses, a partir da assinatura do contrato, será elaborado e 
apresentado: 

 O Regulamento do CPS segundo as regras de funcionamento do 
Cepagri 

 O Plano de Organização e Gestão do Centro de Prestação de 
Serviços  

 O Plano Financeiro Geral trienal 

 O Plano de Despesa para o I ano  

 O Programa das actividades do I ano. 

No principio de cada ano serão apresentados os Planos e os Programas 
operativos e financeiros para os anos sucessivos.  

De três em três meses serão enviados à UMGP os relatórios trimestrais 
de monitoria. 

Cada ano, o Comitè de Direcção vai predispor junto com a UMGP, a 
organização das actividades de avaliação.  

Até o final do II ano de actividade vai se elaborar uma proposta de 
solução relativa à sustentabilidade do centro 

Analise dos datos recolhidos 

Análise do contexto 

Análise sectorial 

Identificação das prioridades  

Integração entre as prioridades identificadas e os planos 
de desenvolvimento dos distritos 

Formalização dos acordos de partenariado 

Elaboração dos planos financeiros e económicos 

Fornecimento dos serviços 

Promoção das actividades do centro 
Assistência integrada aos empresários 
Actualização dos beneficiários directos 

 
Construção de um portal web 
Elaboração dos programas formativos 
Acordos com as instituições financeiras 
Acordos com outros parceiros locais 

Actividade preliminar 



 

37 
 

Analise pormenorizada das características do contexto, das necessidades e dos actores 
envolvidos e elaboração do projecto do Centro Serviços 
O projecto executivo relativo à organização e à gestão da oferta formativa e dos serviços que 
serão providos no centro, tem que se basear na analise e na elaboração dos dados e das 
informações relativas à: 

a) características sócio – económicas do contexto territorial, em particular dos oitos distritos das 
duas Províncias de Manica e Sofala, através do uso das ferramentas usuais de investigação social 
e territorial. Os resultados definirão as escolhas metodológicas e sobretudo identificarão os 
“dados de partida” com os quais medir os progressos do projecto durante as actividades de 
monitoria e avaliação. 
b) analise das necessidades formativas e de serviços por parte das diferentes categorias 
beneficiarias. Em particular no que concerne os empreendedores, beneficiários principais do 
projecto, a analise vai por em evidencia as necessidades em termos de competências técnicas e 
de gestão, de assistência técnica e de outras formas de suporte necessárias para facilitar o acesso 
ao credito e o sucessivo desenvolvimento empresarial. A oferta dos serviços para as outras 
categorias de beneficiários directos concernirá sobretudo a capacitação em  serviço utilizando 
modelos tradicionais de analise das necessidades “objectivas e subjectivas”, baseados na 
abordagem por competências (ver a proposta de modelo de formação). 
c) Analise dos actores envolvidos na iniciativa a diferentes níveis, seja as categorias dos 
beneficiários directos, seja as intervenções nacionais e internacionais que actuam de forma 
significativa no sector do desenvolvimento agro rural nas duas Províncias. A analise deverá 
evidenciar também as possíveis formas de coordenação e de complementaridade entre o projecto 
do Centro Serviços e acção mais ampla do PADR.    

Nesta fase serão, alem demais, consolidados os acordos de pareceria pela gestão do projecto e 
identificados os outros actores locais que poderão colaborar nas actividade de implementação 
dos serviços.  
O projecto do Centro será sucessivamente analisado e aprovado pelos órgãos de gestão do 
PADR. 

 
A estrutura organizativa e de gestão 

     O Centro terá uma estrutura de gestão a dois níveis: 

c) Um Comité de Direcção, restringido e ágil, formado por um Director executivo, escolhido 
pelos parceiros internacionais e técnicos nacionais parceiros indicados pelo Cepagri. Em caso 
de ausência dos perfis previstos, se procederá à escolha através de concurso público. 

d) Um Conselho Consultivo com funções de endereço composto pelos representantes dos  
parceiros, das instituições financeiras envolvidas no programa e dos empreendedores e 
autoridades locais. 

A natureza do Centro será uma infra-estrutura de tipo “leve”, que tenha uma grande flexibilidade 
com função de forte apoio aos parceiros locais dos quais serão valorizados os recursos humanos 
e o know how. 
A gestão do Centro deverá apontar à auto-suficiência financeira ou pelo menos a um nível de 
quotas asseguradas por parte das empresas. Os serviços do Centro, conforme as normas e as 
regras, serão a pagamento por parte das empresas. Os tempos, os critérios e as modalidades serão 
determinados pelo Cepagri. 
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Isto vai permitir ao Centro de ser um valor acrescentado para as mesmas empresas e uma sua 
directa expressão e ferramenta operativa.  
Os serviços do centro serão, em línea geral, organizados em 4 eixos principais 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     Informação e promoção  
O Centro vai operar através de diversas modalidades, as principais são:   

 Abertura de pelo menos 4 balcões informativos e de assistência directa e interactiva, 
operativos na sede central e nas sedes distritais.  

 Um portal informativo. Terá uma parte de acesso livre e uma parte reservada aos associados 
do Centro. As informações disponíveis concernem: i) normativas nacionais e internacionais 
relativas à abertura de novas empresas; ii) tarefas administrativas, fiscais e de gestão; iii) 
resultados de analise de mercado; iv)  oportunidade de ajudas financeiras e acesso ao credito; 
v) modelos de redacção de relatórios e orçamentos; vi) procedimentos de import/export para 
os sectores e para os Países da região austral; vii) base de dados sobre as características de 
produtos específicos, e outros de possível interesse.  

o Ademais será possível aceder a: 
 Módulos de curta duração em distancia, para a auto aprendizagem assistida por um 

tutor. Se prevê cerca 11 módulos formativos, cada um correspondente as 
competências dos empresários (ver anexo 4 Modelo de projecto Formativo) 

 Newsletter, inicialmente pelo menos trimestral   
 Visitas e inspecções de campo integrando às actividades de formação e de assistência 

técnica   
 Encontros, seminários e cursos 
 Organização de eventos promocionais, exposições, feiras, etc. 

Centro Serviços 
PRESTAòòASERVIZI 

Informação e 
promoção 

Assistência e orientação 
ao mercado interno e 

internacional  

Capacitaçao das 
empresas e das 

administrações locais 

Constituição e 
desenvolvimento 

da empresa 
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 Publicação de materiais como brochuras promocionais, manuais. Se prevê a 
publicação de pelo menos um manual por modulo formativo. 

 
O portal web informativo terá uma pessoa encarregue que se dedicará às actualizações, 
elaboração da newsletter e a tutória um tutor on line. 
 
A actividade de informação e publicidade se complementará com a produção  de brochuras sobre 
as actividades empreendedoras nas cadeias de valor do PADR e sobre a organização de 
exposições e eventos promocionais.  
Capacitação  empresarial e das administrações locais 

Projectarão e realização de actividades de formação centradas geralmente na “didáctica breve” 
(seminários, encontros, cursos breves) para a actualização seja no âmbito técnico especializado, 
dos conhecimentos técnicos e das tecnologias viradas à inovação e ao desenvolvimento da 
competitividade, seja na gestão geral, directamente ou valorizando as competências dos recursos 
locais (Institutos escolares médios e Superiores, cursos oferecido pelas agencias de promoção 
das PMI , ONG, etc.).  

O Centro operará ao longo de todo o ciclo formativo, desde a analise das necessidades 
formativas, até a planificação formativa, preparação dos materiais e execução das actividades, 
assegurando uma monitoria de qualidade do processo e a sua integração com as outras 
actividades de assistência técnica: counselling, inovação tecnológica, etc., desenvolvidas pelo 
Centro de Prestação de Serviços.     
As áreas de interesse prioritário para a formação, como resultado da missão de projectarão serão:  

 Competências inovadoras de gestão, capacidades estratégicas e de responsabilidade na 
pequena empresa. 

 Técnicas e instrumentos para uma melhor compreensão do mercado e analise do cliente 
 Organização interna e gestão dos recursos humanos  
 Financiamento, administração e contabilidade empresarial 
 Desenvolvimento e inovação na pequena empresa 
 Se prevê pelo menos tres ciclos formativos com duração de um mes dirigidos a cerca 700 

partecipantes para um total de 6/8 meses. 
Assistência e orientação ao mercado interno e internacional 

Conhecimento das oportunidades oferecida pelos mercados externos através da redacção de 
fichas económicas, analise dos mercados e da demanda, normativas, condições e standard de 
qualidade, apoio na procura de parceiros.  
Constituição e desenvolvimento da empresa 

 Assistência na analise da demanda de mercado a nível nacional, regional e internacional em 
relação as cadeias de valor do PADR e na base dos estudos preliminares já realizados.  

 Serviço de informação e assistência técnica sobre as normativas e procedimentos nacionais, 
regionais e internacionais relativos à constituição de novas empresas e à expansão das 
actividades existentes.  

 Assistência técnica na elaboração de planos de desenvolvimento empresarial  
 Suporte na constituição de redes empresariais e assistência na estipulação de acordos 

comerciais e de pareceria  
 Assistência no aceso ao credito 
A 2.1 Capacitação do pessoal dos parceiros locais  
A3.1 Capacitação do pessoal das instituições de credito e de gestão das infra-estruturas  
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A metodologia e as estratégias formativas se inspiram ao modelo das competências em acordo 
com as orientações do governo moçambicano, aplicadas no recente processo de reforma do 
sector da formação técnico – profissional, e que encontramos no modelo formativo apresentado 
no anexo 2. 

 
Obrigações do gestor 

      No prazo de 2 meses, a partir da assinatura do contrato, será elaborado e apresentado: 

 O Regulamento do CPS segundo as regras de funcionamento do Cepagri 
 O Plano de Organização e Gestão do Centro de Prestação de Serviços  
 O Plano Financeiro Geral trienal 
 O Plano de Despesa para o I ano  
 O Programa das actividades do I ano. 

No principio de cada ano serão apresentados os Planos e os Programas operativos e financeiros para 
os anos sucessivos.  
De três em três meses serão enviados à UMGP os relatórios trimestrais de monitoria. 

Cada ano, o Comitè de Direcção vai predispor junto com a UMGP, a organização das actividades de 
avaliação.  

Até o final do II ano de actividade vai se elaborar uma proposta de solução relativa à 
sustentabilidade do centro 

A parceria de gestão do Centro e da oferta de serviços 
A oferta de serviços será gerida pelo Cepagri com assistência técnica de um subjecto internacional 
capaz de oferecer uma gama completa de serviços não financeiros e a oportunidade de ligações 
entre os diferentes sistemas do País, a nível regional e internacional para a especifica categoria de 
empresas de pequenas e medias dimensões. 
 

A natureza dos provedores internacionais 
A natureza ampla e integrada das competências requeridas sugere que se utilizem uma pluralidade 
de sujeitos que no conjunto sejam capazes de oferecer uma inteira gama de serviços para as 
empresas e para outros sujeitos.  

A solução ideal seria a com presencia de pelo menos duas tipologias de actores principais: 

 Instituições e organismos públicos e privados especialistas  na oferta de serviços de formação 
e de apoio ao desenvolvimento das PME. 

 Organismos empreendedores, associados ou consorciados, operantes nas cadeias de valores 
indicadas pelo PADR, interessados em fornecer assistência técnica e know how ao Centro 
Serviços e eventualmente actuar em formar parecerias produtivas com as empresas locais. 

Serão também considerados elementos preferenciais, a participação na parceria das instituições 
públicas propostas ao apoio empresarial e às politicas de desenvolvimento local do Pais de 
residência dos Parceiros internacionais, bem como a disponibilidade em acréscimo de recursos  
humanos e financeiros. 

 

    Estes instituições publicas poderão desenvolver pelo menos três principais funções: a) apoiar a  
    actividade de consorcio internacional no quadro dos processos de internacionalização do  
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    empreendedorismo moderno; b) colaborar com as instituições locais para assisti-las no  

    desempenho das tarefas institucionais, em actividades complementares e em continuidade com a  
     formação do pessoal; c) potenciar a acção do parceiro internacional através da promoção dos  

     recursos territoriais no lugar de origem (por exemplo ligação com redes de empresas,  
     disponibilizar outros recursos financeiros e humanos,  etc.)  

De facto, o objectivo declarado deste modelo é promover os recursos adicionais ao PADR 
através de pelo menos quatro possíveis canais:  

 Ínvio de pessoal especialista adicional para as outras tarefas necessárias para o bom sucesso 
do projecto  

 Participação financeira directa das empresas estrangeiras através de joint venture com 
empresas homologas moçambicanas 

 Fundos públicos adicionais disponibilizados por parte das instituições publicas participantes 
na pareceria (por exemplo provenientes dos programas de desenvolvimento europeu pela 
internacionalização das PMI) 

 Outras investimentos provenientes de fundos internacionais e de programas nacionais do 
sector aos quais o sistema das empresas das duas províncias interessadas poderá ter acesso 
mais facilmente graças às maiores garantias oferecidas pelo Centro de Prestação de Serviços 
e pela presença de actores internacionais.2  

Os actores internacionais participantes deverão demonstrar de possuir experiências consolidadas 
e conhecimentos nas seguintes áreas: 

 Formação empresarial direccionada em particular às PMI nos sectores agro rurais 
 Serviços de apoio à constituição e gestão das PMI nas mesmas áreas  
 Constituição e gestão de redes territoriais inter-empresariais 
 Processos de internacionalização  
 Gestão de sistemas de qualidade e de monitoria empresarial 
 Relações com instituições e autoridades locais 

 

Os parceiros locais 
A gestão do centro do Cepagri, poderá ser apoiada para outros membros nacionais com tarefas 
sobretudo de promoção, de formação preliminar e de apoio ao desenvolvimento empresarial em 
coerência com as competências e as capacidades locais.  
A direcção e a escolha estratégica relativa à selecção das empresas e à avaliação das 
oportunidades de financiamento vão se fazer na sede central de Chimoio, no âmbito das 
directivas da UMGP. 

Os parceiros locais fazem parte das seguintes categorias: 

 Entidades e instituições publicas com experiência consolidada e verificável na oferta de 
serviços de apoio às pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do 
desenvolvimento rural.  

 Actores privados com experiência consolidada e verificável na oferta de serviços de apoio às 
pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do desenvolvimento rural.   

                                                             
2 O Governo moçambicano recentemente lançou um fundo pelo desenvolvimento da PMI (MESE) de 25 milhões de 
USD. Os financiamentos cobrem o período 2011 -2014 por um total de 4.5 milhões USD disponíveis de forma imediata. 
O MESE será gerido pelo PACDE (Support Private Sector Competitiveness and Development) 
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 Sujeito representante de um conjunto de empresas com pessoalidade jurídica e poder 
representativo, com experiência consolidada e verificável na oferta de serviços de apoio às 
pequenas e medias empresas, com particular referencia ao sector do desenvolvimento rural.  

 Instituição formativa superior no sector agrícola com experiência na oferta de serviços de 
apoio às pequenas e medias empresas. 
 

    Recursos humanos 
O grupo de trabalho mínimo deverá ser constituído pelo menos pelas seguintes figuras:  

    Perfis do pessoal internacional  
Perito senior de políticas e de desenvolvimento de PMI (26 m/h nos três anos) 
As suas tarefas principais serão: 

 Definir os critérios e as metodologias para analisar as necessidades das PME no território 
interessado no PADR, em colaboração com os parceiros e os actores locais. 

 Elaborar os planos operativos relativos às actividades do Centro de Prestação de Serviços, 
com particular referencia aos serviços a serem fornecidos em apoio às actividades de credito. 

 Gerir os Centros de Prestação de Serviços, a sua relação eficaz com a UMGP e com os outros 
sujeitos públicos e privados  

 Estabelecer relações de trabalho com os parceiros locais e manter uma relação com as outras 
agencias e actores empenhados no sector de apoio ao desenvolvimento empresarial local  

 Dar garantia de qualidade metodológica e coordenação da oferta formativa   
O especialista deverá possuir  

 Um titulo de estudo superior 
 Uma experiência de mínimo 15 anos no sector do desenvolvimento empresarial e em 

particular na organização e oferta de serviços de apoio às PME na área rural. Precisa-se 
especialmente experiência na projetação e na gestão de actividades de formação empresarial, 
controle de qualidade, analise de mercado, relações e organização territorial e das redes, 
gestão financeira, no sector rural e agro zootécnico. 

Outros requisitos são:  

 Bom conhecimento da língua inglês. 
 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de organização e gestão de 

trabalho em equipa  
 Fácil adaptabilidade a diversos contextos e trabalho em condições precárias 
Requisitos preferenciais 

 Conhecimento da língua portuguesa 
 Experiência de trabalho nos Países Emergentes, em particular na África Subsahariana 
Periots junior sectoriais 
Serão técnicos nas cadeias de valores prioritárias do PADR com tarefas de assistência técnica 
aos empresários e aos parceiros locais e de colaboração na actualização dos outros beneficiários. 
Os técnicos sectoriais deverão possuir:  

 Um titulo de estudo superior nas áreas técnico científicas relativas ao próprio sector de 
especialização  

Conhecimentos disciplinares e de gestão dos serviços de apoio à PMI com experiência de pelo 
menos 4 das 6 cadeias  de valores (cereais, oleaginosas, avicultura, leite e derivados, horto 
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frutícola, madeira) e em aqueles sectores de controle de qualidade e de gestão do credito da 
PMI. (NB As outras cadeias  deverão ser garantidas pelos peritos locais). No especifico eles 
deverão possuir experiência na projetação e gestão da formação relativa aos sectores 
disciplinares de competência e na assistência técnica especializada na sua aplicação empresarial.  
Outros requisitos são:  

 Bom conhecimento da língua inglês. 
 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de trabalho em equipe 
 Fácil adaptabilidade aos contextos diversos e trabalho em condições precárias 
Requisitos preferenciais 

 Conhecimento da língua portuguesa 
 Experiência de trabalho no sector nos Países Emergentes em particular na África 

Subsahariana 

 
     Perfis do pessoal nacional  

O pessoal nacional compõem-se de peritos nas cadeias de interesse, de um operador de 
informação através da web e de pessoal executivo por um total de 255 m/h nos três anos. 
Peritos nacionais 

 O pessoal será seleccionado de preferência por parte dos parceiros locais do consorcio de gestão 
do Centro. Em alternativa será escolhido através de um concurso publico. 

Os peritos locais desenvolverão tarefas de assistência técnica, pesquisa no mercado e assegurarão 
de qualidade, garantindo a cobertura das 6 cadeias de valor em colaboração com os peritos 
expatriados e experiências na capacitação do pessoal em serviço nas administrações locais 
As suas actividades poderão se desenvolver seja no Centro Serviço de Chimoio que nas sedes 
dos Distritos. 
Os peritos deverão possuir:  

 Um titulo de estúdio secundário ou superior nas áreas técnicos cientificas relativas ao 
próprio sector de especialização  

 Conhecimentos disciplinares e de gestão de serviços de apoio à PMI com experiência de 
pelo menos 3 anos nos sectores de interesse do PADR, de tal maneira que possam 
complementar o pessoal expatriado em todas as 6 cadeias de valor e nos controles de 
qualidade e de gestão do credito a PMI.  

Outros requisitos são:  

 Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal e de trabalho em equipa  
 Fácil adaptabilidade aos contextos diversos e trabalho em condições precárias 

Operador do portal informativo 

A sua tarefa principal é a gestão das ferramentas de informação para o desenvolvimento 
empresarial, em particular do portal web informativo e da newsletter trimestral. 

Ademais ele/ela desenvolverá tarefas de help desk a distancia interagindo com os 
empreendedores associados ao centro.  

Ele/Ela deverá portanto possuir competências informáticas de base e capacidade de recolha, 
elaboração e síntese das informações de interesse para o projecto. 

Pessoal executivo e de suporte 
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E’ composto do pessoal de secretaria, auxiliário e um motorista  

 
    Recursos físicos 
Infra-estruturas e meios logísticos 

 O Centro terá a sua sede em Chimoio, por razoes de sinergia com a UMGP e terá as 
necessárias facilities minimas, pessoal executivo e de suporte e relativos meios logísticos 
para as deslocações no território de competência. 

 Devem-se abrir escritórios nos oitos distritos de interesse para favorecer um maior contacto 
com as empresas e com as instituições locais. Neste sentido serão primariamente valorizadas 
e potenciadas, por quanto possível, as estruturas locais dos parceiros. 

 

     Recursos financeiros 
O custo total do projecto Centro de Serviços é de 1.581.000,00 € 

Poderão se acrescentar, na fase inicial, eventuais co-financiamentos adicionais disponibilizados 
por parte dos gestores do Centro de Serviços e sucessivamente os derivantes da actividades do 
próprio Centro. 
Analise e comentários  financeiros 

Pessoal expatriado: por um total de 416 400. €  e de 52 m/h nos três anos 
Peritos internacional senior, responsável da gestão do Centro com tarefas de programação e de 
direcção das actividades. 

Peritos internacionais júnior com tarefas de oferta dos serviços nas cadeias de valor. 

 
Pessoal moçambicano: por um total de 472.500 € e  243 m/h nos três anos 
Peritos  escolhidos pelos parceiros nacionais para as actividades de oferta dos serviços no 
Centro e nas sedes distritais. Eles incluem também os técnicos nacionais encarregues de dar 
seguimento ao capacity building das instituições distritais. 
Operador dedicado ao portal informativo, com tarefas de recolha da informação e help desk pela 
comunicação on line. 
Pessoal executivo e auxiliário necessário ao desenvolvimento das actividades do Centro.  

 

Infra-estrutura do Centro Serviços e dos centros distritais: por um total de 160.000 € nos três 
anos 
Os custos referem-se ao aluguer dos locais em Chimoio, nos quais vai se localizar o Centro, e às 
eventuais intervenções de manutenção leve que foram imprescindíveis para melhorar a 
funcionalidade do mesmo Centro de Chimoio e dos centros distritais.  

 
Actividades de pesquisa elaboração e gestão da oferta dos serviços: por um total de 290.000 € 
nos três anos 
O item compreende: i) Pesquisa de mercado, analise dos contextos produtivos, das necessidades 
formativas e dos serviços para as empresas; ii) Elaboração e gestão das ofertas de serviços às 
empresas; iii) Elaboração e gestão das actividades de capacitação e acompanhamento viradas aos 
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operadores locais de credito, aos gestores das infra-estruturas, ao pessoal dos provedores locais e 
ao pessoal das instituições do distrito, seja aquelas geridas directamente que aquelas geridas 
através de contractos com outros provedores locais; iv) Edição de manuais e brochuras 
informativas, produção/ aquisição de material de suporte às actividades formativas; v) projetação 
do web site informativo 

Os custos refere-se  principalmente as actividades de formação. 
    

     Viagens internas e internacionais por um total de 55.000 €  nos três anos 
O item compreende o custo das deslocações (de carro ou avião) no interior do Pais e nos Países 
da região dos operadores do projecto, que serão detalhados na fase executiva.  
As despesas de utilização dos meios de transporte incluem combustível, seguros, manutenções e 
impostos para a viatura adquirida e, eventualmente, aluguer de outros meios de transporte. 

 
Equipamentos e meios de transporte por um total de 75.000 € nos três anos 
Aquisição e manutenção dos meios de transporte para a implementação das actividades  

 
Despesas de funcionamento do Centro Serviços e Centros Distritais para um total de 64.000 €  
nos três anos 
Refere-se aos custos relativos aos usuários, comunicação, internet, actividade de secretaria e de 
desalfandegassem e serviços internos à estrutura. 
O custo estimado e de cerca 1800 euro mensal. 

 
Despesas gerais por um total de 48.500 € nos três anos 
Incluem outros custos não divisíveis e os custos de gestão da pareceria en loco e no estrangeiro.  

 

     Acompanhamento e Avaliação 

      Acompanhamento 

O acompanhamento interno do projecto será realizado pelo Comité de Gestão do Centro de 
Serviços e terá a tarefa da recolha, elaboração e análise dos dados e das informações 
normalmente disponíveis no âmbito das actividades. 
As regras de acompanhamento não terão finalidades burocráticas mas serão funcionais à 
relevação dos aspectos críticos à fim de permitir uma atempada intervenção de correcção. 
Em cada trimestre será redigido um relatório de acompanhamento utilizando uma lista de 
indicadores de qualidade e quantidade relativos aos  seguintes itens: 
 Disponibilidade inicial dos recursos necessarios ao começo das actividades previstas 
 Controlo dos tempos e das fases de actuação 
 Principais resultados conseguidos 
 Factores críticos que possam influir de forma negativa sobre a realização das actividades 
 Condições externas 
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Grandeza a acompanhar  Indicadores 
Disponibilidade inicial dos recursos 
necessarios ao começo das 
actividades previstas 

 

IIdentificação e assinatura contrato do Pessoal de Gestão e 
coordenação. 
Certeza da disponibilidade financeira 
Acordos assinados.  

Controlo dos tempos e das fases de 
actuação 

 

Respeito dos tempos de actuação das principais fases e actividades 
conforme ao cronograma previsto 

Principais resultados conseguidos 

 

 n. empresas que beneficiam de forma estavel dos serviços do   
      Centro 
  n. encontros de programação 
  n. horas de consultoria / assistência técnica 
  n sedes distritais operativas 
  n. e qualidade das informações circulantes 
  n. estágios em curso  
  

Factores críticos que possam influir 
de forma negativa sobre a realização 
das actividades 

 

 Controlo da evolução dos factores tidos como críticos no projecto  
  

Condições externas 

 

 Controlo constante da permanência das condições externas que 
      garantem o bom êxito do projecto 
  
  

Tabela 2 

 

Avaliação 
A avaliação, quer dizer a verificação da qualidade e do grau de sucesso do projecto, será levada 
adiante conforme as modalidades definidas pela UMGP, com o fim de fazer eventuais intervenções 
de reencaminhamento e adequar o projecto à evolução do  contexto. 

A avaliação tem as seguintes funções: 

 Verificar o grau de alcançamento dos objectivos e resultados; 
 Fornecer respostas para pôr em dia os planos operativos  
 Confirmar a validade geral do projecto 

 
O segundo ponto em particular pede a que a avaliação seja também em curso de obra, e não só 
após o fim do projecto, para permitir que de forma periódica possam ser efectuadas: 

 Previsões sobre o grau de conseguimento dos objectivos e resultados esperados; 
 Revisão do planeamento com o fim de melhorar a eficiência dos programas;  
 Sugerir medidas de correcção aptas a endireitar as acções conforme às previsões; 
 Sugerir eventuais medidas adicionais ou substitutivas miradas ao melhoramento da 

intervenção  
 

 Esta realizar-se-á com base nos critérios de avaliação aplicados normalmente em sede internacional 
e com base em específicos indicadores que serão definidos em seguida na base dos planos 
operativos das actividades. Em princípio, os critérios serão: 
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Critérios de avaliação 
IMPACTO 
Efeitos a longo prazo das contribuições, previstos/não previstos, directos/indirectos produzidos no plano social, 
cultural, ambiental, económico, político-institucional, técnico. 
Benefícios não previstos, mas de qualquer modo obtidos e, relação deles com os benefícios em hipótese. 
Efeitos multiplicadores induzidos pela actividade do projecto. 

EFICÁCIA 
Grau de conseguimento dos objectivos  e dos resultados 
EFICIÊNCIA 
Relação entre meios utilizados ( recursos, modalidades de actuação) e objectivos prefixados e resultados 
esperados. 
SUSTENTABILIDADE 
Grau de sustentabilidade dos efeitos do projecto em relação aos factores de maior influência 
COORDENAÇÃO E COERÊNCIA 
Exterior. Coordenação entre o projecto e as outras actividades de Cooperação Internacional ( e/ou planos e 
politicas nacionais) no sector. 
Interior. Coordenação entre o projecto e as outras  iniciativas da Cooperação Italiana no sector. 
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Anexo 2: Modelo de projecto de Formação 

Premissas metodológicas 
 
Uma oferta de formação de qualidade caracteriza-se pela intensa interacção entre o ciclo de 
formação (análise de necessidades, planificação, execução e avaliação) e as dinâmicas de 
desenvolvimento local e empresarial do território, e tem os seguintes objectivos: 
 

 apoiar as dinâmicas de crescimento geradas pelos programas de crédito existentes ou  
previstos no âmbito do PADR; 

 acompanhar o crescimento da competitividade da empresa com a formação de recursos e 
de  capital humano;  

 integrar o processo de desenvolvimento económico induzido pelos investimentos a nível 
de território/sector com os objectivos de luta contra a pobreza e coesão social. 

 
A metodologia de formação baseia-se na adopção do "ciclo de formação" e sobre a didáctica para 
competências / objectivos. Esta escolha é coerente  com as orientações   nacionais do governo 
moçambicano sobre a reforma do sistema de Formação Profissional (PIREP), com base na 
abordagem por competência e na demanda de mercado, como alternativa ao sistema tradicional, 
baseado em conteúdos indicados pelos  programas ministeriais. 
Actualmente a reforma è aplicada em quatro áreas profissionais, entre elas a agricultura, 
componente suportada pela Cooperação Italiana através do programa PRETEP. 
É uma abordagem que agora é muito difundida em todo o mundo, incluindo a formação 
empresarial. As vantagens são: i) uma maior relevância curricular relativa ao vinculo com os 
contextos de produção e de trabalho, ii) aplicação de padrões de formação nacionais, que permitem 
reconhecimentos e certificados de qualidade; iii) uma maior flexibilidade dos percursos de 
formação que podem ser fornecidos por unidade ou módulo auto consistentes. 

Portanto, não só ter o conhecimento teórico, mas saber fazer e ser capaz, aplicados e  verificados em 
contextos laborais e sociais específicos 

A tarefa da formação é aquele de contribuir para fornecer estas competências. 
Portanto, a formação desempenha um papel importante mas não exclusivo, enquanto que ela deve 
ser concebida como processo teórico-prático, estritamente ligado com o contexto, ou seja, com 
capacidade de reconhecer e resolver problemas no âmbito do contexto de trabalho. 

A prestação de serviços de apoio (análise de mercado, gestão de crédito, controle de qualidade, rede  
inter-empresarial, informações, etc), complementa e integra as actividades de formação 
propriamente dita. 
O conjunto de competências constituem o perfil profissional. 

As competências quem compõem o perfil profissional. definem o quadro das necessidades de 
formação ao qual o treinamento deve dar uma  resposta. 

Nos modelos mais comuns (incluindo Moçambique), cada Unidade de Competência é articulada 
numa “Competência Chave” que constitui uma tarefa fundamental de um perfil profissional, 
subdivididos numa série de “Elementos de Competência” que descrevem os conhecimentos e as 
habilidades que a compõem.Por exemplo no caso da formação empresarial: 

 
Competência chave Elementos de competência 
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Saber elaborar o organigrama da empresa  

Saber descrever as tarefas de cada um dos membros 
do Staff de gestão  

Elaborar o esquema de remuneração e os sistemas de 
recompensa para o pessoal   

Saber identificar as necessidades de competências 
técnicas no interior do ciclo laboral   

Capacidade de gerir os recursos humanos da 
própria empresa  

Etc. Etc. Etc... 

 
A competência não é um conceito por si didáctico, é de facto, independente da formação, porque 
identifica o que é exigido pelo mercado de trabalho.  
Na nossa abordagem, considerando que não existem ainda padrões formais de perfis profissionais 
do empresário, mas que a experiência destacou um cluster de competências bem conhecidas e 
compartilhadas, propomos um esquema baseado num núcleo de competências básicas que 
sucessivamente e ulteriormente poderão ser mais detalhadas e ampliadas. 
Sobre o plano de formação as competências-chave coincidem com os módulos de formação, os  
elementos de competência com os objectivos didácticos. 
 

As competências para as pequenas empresas 
Na pequena empresa, onde a organização do processo e a gestão de cada fase é quase sempre nas 
mãos do empresário, dono da empresa, este factor constitui um elemento de estabilidade estratégica, 
até quando ele é capaz de gerir todo o ciclo da empresa. 

Agora, quando a procura de mercado cresce em quantidade e qualidade e, quando a empresa entra 
em concorrência com outros sujeitos e contextos, as competências individuais do empresário e do 
seu pequeno núcleo de colaboradores, muitas vezes membros da família, poderia não ser suficiente, 
especialmente em mercados maiores onde o conhecimento se transforma no valor acrescentado. 

Esta passagem, de uma condição de concentração de funções num ou poucos sujeitos naquela duma 
empresa estruturada com diferentes funções que exigem competências diferentes, não é linear e não 
acontece automaticamente. E’ exactamente a tarefa dos especialistas de formação e dos serviços, 
examiná-la transformá-la num projecto. 

Sobretudo, não pode ser "estandardizada", excepto dentro de certos limites muito restritos, dado que 
cada empresa é o seu próprio universo, e a formação deve ser, na medida do possível, 
"personalizada". 

 
As características gerais da formação nas PME 
A formação dirigida aos empresários tem as suas próprias características, significativamente 
diferentes das ofertas de formação de âmbito escolar tradicional, maioritariamente baseada em 
actividades de aula e metodologias de ensino de tipo dedutivo, com conhecimentos teóricos.  

Estas diferenças são ainda mais acentuadas no caso das empresas nas zonas rurais 
Na empresa, a formação assume características próprias dependendo do perfil dos empresários, da 
sua aplicação imediata à resolução dos problemas reais, da sua estreita ligação com todos os 
serviços que contribuem para o desenvolvimento de capacidades empresariais e as oportunidades do 
contexto institucional, normativo, social e económico. 
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As actividades do curso, especialmente se destinadas a empresários adultos são baseadas na  
"didáctica curta", como  seminários e ciclos de encontros, com uma forte caracterização indutiva e 
experimental. 

Na formação inicial de jovens empresários (tipologia que não se refere à PADR), a abordagem pode 
ser diferente, com percursos de formação mais longos, estruturados por módulos e por actividades 
de sala de aula de uma certa consistência, naturalmente sendo sempre integrados pela prática no 
campo. 

Todavia, è bom recordar que na formação dos empresários, os fundamentos metodológicos de 
fundo permanecem os mesmos enquanto se trata de um processo de ensino /aprendizagem, ou seja 
uma actividade não espontânea e casual, mas estruturada e deliberadamente dirigida para atingir 
fins pré-defenidos (objectivos de aprendizagem) através da aplicação de métodos e técnicas 
específicas de ensino. 
As maiores características da formação empresarial são: 

 
a) No plano estritamente pedagógico – metodológico, os paradigmas de referência são dois: 
 A formação contínua 
 A educação de adultos 

 
A formação contínua 
 
 A Formação Continua refere-se á actualização das competências profissionais das pessoas em 

situações de trabalho, a fim de se adaptarem às mudanças e aos processos de inovação presentes nas 
áreas produtivas. É dirigido a todas as categorias de operadores económicos, garantindo oportunidades 
de formação ao longo da sua vida inteira. Diferentemente daquela inicial, é destinada aos adultos de 
diversos níveis de educação, de competências e de papéis profissionais. 
 

A Formação de adultos ¹ 
 
 O propósito de aprender: os adultos sentem necessidade de saber porque percebem o fim do 

aprendizagem, muitas vezes dispendiosos em termos de tempo e de funções mentais. 
 O papel da experiência anterior: A experiência anterior (escola, trabalho, vida) dos adultos constitui a 

base para novas aprendizagens. Daí, o uso crescente de instrumentos que lembram a experiência 
como discussões de grupo, exercícios de simulação, actividades de resolução de problemas, método 
dos casos e métodos de laboratório, actividades de ajuda entre pares (peer learning). 

 Aprendizagem mirada: A sua disponibilidade é dirigida somente para aquilo de que sente necessidade 
para as tarefas que deve desempenhar para realizar o próprio papel social, como por exemplo o papel 
profissional de trabalho. 

 A Orientação para a aprendizagem: "Os adultos são motivados a investir energia numa medida em que 
consideram que isso poderá ajudá-los a realizar tarefas ou lidar com os problemas que encontram nas 
situações de vida real" 

 O conceito de si: no adulto o seu auto-conceito é visto como parte de sua auto-estima e autonomia, 
com base no conhecimento dos seus recursos. 

 Motivação: o desejo de uma maior satisfação no trabalho, a auto-estima, a qualidade de vida. "Embora 
os adultos respondam a alguns moventes externos  (melhor emprego, promoção, retribuição mais alta), 
as razões mais potentes são as pressões internas. 

 

b) Alta heterogeneidade nos níveis de educação e das experiências entre os empresários, verificado 
também durante os encontros com os empresários em Chimoio e confirmado pelos provedores 
encontrados. Daí a dificuldade de padronizar as necessidades e as relativas respostas (línguagem, 
modelos e estratégia de comunicação, materiais, etc), então deve ter um carácter personalizado 
maior. 
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Este aspecto é o menos relevante no caso de intervenções destinadas ás comunidades rurais onde os 
níveis de entrada são muito mais homogéneos, embora dentro de certos limites, pode ter uma 
justificação o uso, mais difundido, de ‘’pacotes’’ de formação e de serviços utilizados por parte da 
maior parte dos Provedores locais. 
A tal propósito, convém relevar que a maioria das ofertas de formação presentes no mercado 
nacional,  opera com base em "pacotes standard ", modulares, que  exigem uma forte capacidade e 
competências na análise das necessidades de formação e adaptação dos materiais, dos métodos e 
das técnicas didácticas subjacentes, ás características dos grupos destinatários. 
Trata-se do aspecto mais crítico e mais difícil da  adopção dos pacotes de formação, por si só, 
materiais de referência úteis. È de acrescentar que a razão que justifica a sua utilização, 
nomeadamente a referência não especificada "standard internacionais" é muito questionável, uma 
vez que não existe nenhuma estratégia e modelo de oferta de formação compartilhada a nível 
mundial, pressuposto para poder falar de standard. 

A referencia que nesta sede se faz ás competências e á reforma do Ensino técnico e profissional, 
tende portanto a aproximar a oferta de formação aos ‘’standard’’ nacionais que até agora ainda 
estão em curso de definição. 
c) No que diz respeito à formação, por parte dos empresários, muitas vezes existe uma falta de 
confiança preconceito, devido a diversas causas, como a mesma missão do perito em Chimoio teve 
a oportunidade de constatar: 

i) pouca consideração em geral para os conhecimento teóricos, contrapostos á prática em 
campo; 

ii) resultados negativos ou seja muito abaixo das expectativas pelas experiências até agora 
conduzidas pelos provedores  locais e internacionais, muitas vezes baseadas sobre o 
‘’curso’’ demasiado teórico e sobre o ‘’pacote’’, considerados uma forma "fácil" para lidar 
com as problemáticas do desenvolvimento empresarial que, no entanto, têm outras 
prioridades, em particular o acesso ao mercado, assistência técnica, credito, etc; 
iii) o perfil dos formadores, que muitas  vezes não têm experiência profissional anterior  de 
empresa (ver, por exemplo, uma  parte dos divulgadores agrícolas  formados  em  centros de 
formação profissional) 

iv) a dificuldade de aplicação imediata dos conhecimentos teóricos adquiridos na resolução 
de problemas na empresa; 

v) o custo da formação, muitas vezes, mesmo só em termos de investimento  de tempo, se 
não justificados pela perspectiva certa da sua utilização para resolver problemas específicos. 

É fácil observar como todos estes factores de impedimento seriam facilmente superados se a 
formação fosse inserida em pacotes de serviços integrados e  personalizados adequados as 
necessidades de cada empresário. 
e) O empresário que já se confronta com a competitividade do mercado e as problemáticas da 
qualidade, está sempre mais habituado, quase obrigado, a olhar para além do espaço económico e 
comercial da sua empresa ou do próprio segmento de mercado. Compreende a necessidade de 
interagir com outros actores no seu território de referência, em sistema de rede de mútua 
conveniência, embora se muitas vezes, a culturas de pertença e de experiências individualistas, 
travam-lhe na participação. 
f) Nas pequenas empresas, (especialmente se de início recente) não têm uma cultura de  
formalização e de registro das actividades e da experiência. As estratégias, a história, os valores e 
cultura empresarial, os procedimentos operacionais, organização, divisão de funções e atribuição 
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de tarefas, as soluções aplicadas no passado, são todas de  natureza oral. Eles constituem um 
excelente matéria “didáctico” para ser reconstruído através de reuniões e conversas na sala de aula. 
Os tipologias de educação empresarial1 
Neste projecto, o enfoque está principalmente centrado na figura dos empresários e do staff de  
direcção e de gestão empresarial das pequenas empresas, já em curso,  e que pretendem 
desenvolver: 
Ficam sob a responsabilidade de outras entidades e percursos: 

 A formação técnica de pessoal para sectores produtivos específicos, da qual se ocupam as  
instituições educacionais ou agências especializadas; 

 A formação inicial de jovens empresários que necessitam de uma oferta de formação 
Baseada em actividade s de cursos de duração média, e uma  instrumentação de 
aconselhamento e de assistência técnica sucessiva muito bem estruturada e a longo prazo. 

 

2a  PRINCIPIOS PARA ELABORAR O PROJECTO DE FORMAÇÃO 
O ciclos do projecto de formação 
As fases do ciclo de formação são 

 Análise da situação inicial; 

 Definição de metas e objectivos; 

 Selecção e sequência dos conteúdos; 

 A escolha dos métodos e das actividades; 

 A selecção e a organização dos materiais; 

 A realização da intervenção didáctica (cursos, seminários, encontros de discussão, ecc; 

 A avaliação do processo. 
Esta sequência poderia induzir a considerar a programação como um processo rígido e parcelado. 

Não é assim: a sequência não é rígida e não tem uma passagem tão determinada entre uma fase e 
outra, que podem ser percorridas em todas as direcções, mesmo de forma parcial. 

O que importa é a sua inter-dependência, do momento que qualquer mudança numa fase do ciclo 
pode afectar todo o processo. 

 
Análise da situação inicial 
A análise da situação tem como tarefa de construir uma oferta de formação personalizada sobre as 
características dos empresários.  

O cenário de referência, como temos dito, é o quadro de competências que constitui o perfil do 
empresário, reconhecido ou realizado pela experiência  internacional nacional (embora sem chegar 
a um standard). 
Nesta fase è necessário conhecer: 

 O nível de entrada dos participantes (diagnostico inicial), No caso de actualização e 
requalificação dos empresários, a avaliação do nível de entrada geralmente é realizado por 
meio de entrevistas e encontros preliminares e continua durante todo o processo de 
formação. Nos cursos de formação inicial de jovens empresários, com uma maior duração, a 
fase de diagnóstico é realizada com questionários iniciais e reuniões preliminares. 
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 O nível de novas competências que pretende alcançar em termos de novos conhecimentos 
(concessão de crédito, inovação tecnológica, melhoria da qualidade, acesso a novos 
mercados, etc.) Trata-se basicamente,  de desenvolver de uma forma mais rigorosa, as 
razões que motivaram o empresário a participar a actividade de  formação. 

 As características ambientais e sócio-culturais dos participantes, nas quais ocorre o processo 
de formação e que não são modificadas pela mesma acção de formação. Estas incluem: 

 Os perfis psicológicos dos empresários (dos quais falamos no parágrafo anterior);As 
características culturais e sociais dos contextos locais  que determinam as relações  e 
o comportamento (por exemplo em relação a formação). No caso da formação 
empresarial devem ser considerados aspectos ligados as específicas condições de 
status e das expectativas de aplicação praticas dos novos conhecimentos.  

A análise e definição dos objectivos de formação 
Um objectivo didáctico, é a formulação expressa de forma operacional, daquilo que o participante, 
será capaz de fazer, como resultado da acção de formação. 
Com base nos resultados da fase inicial de diagnóstico, ou seja, das necessidades de formação  e  
níveis  de  entrada, expectativas e motivações, constrói -se  a oferta que então resulta “costurada” 
(tailored) sobre as características individuais e de grupo de participantes. 

A escolha dos métodos e das actividades 
Na formação empresarial prevalecem as abordagens para problemas que para os conteúdos, sobre os 
aspectos concretos e "vividos" da experiência da empresa, em que a narração da própria experiência 
e das soluções tentadas é a base da comunicação com o formador e também entre os outros 
participantes. 
Muitas vezes, o método mais eficaz nas reuniões na sala de aula é o auto-caso: parte-se de uma 
situação concreta, narrada por um dos participante, para se tornar assunto de discussão e de análise 
de grupo, com o qual, o formador desempenha o papel de facilitador, orientando a discussão 
completando-a através da inserção dos conteúdos formais necessários e estruturados, passando da 
descrição do problema ás propostas de solução. 

 
O método mais recomendado neste tipo de ofertas de formação è o ciclo de formação baseado  
nos chamados "3P" 

Apresentação: dos problemas e dos conteúdos 

Prática: exercitação simulada e demonstrativa  

Produção: aplicação no campo dos conhecimentos e das soluções. 
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A selecção dos conteúdos e dos materiais 
Os percursos modulares estruturados por  Módulos e Unidades didácticas auto consistentes, têm a 
vantagem da flexibilidade e da adaptabilidade aos percursos personalizados. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todavia, não se trata de uma operação mecânica, como acontece frequentemente. O conteúdo e os 
materiais dos pacotes, devem ser repensados em função das novas exigências e isso requer um bom 
nível de profissionalismo docente 

A realização da intervenção didáctica   
Prevalecem portanto percursos que alternam a actividade didáctica,  geralmente de curta duração 
(seminários, módulos, cursos breves), especialmente se destinadas a empresários que já operam, 
com a assistência técnica na empresa, para aplicar no campo as inovações propostas. 

Em particular, a figura  do facilitador para assistir o empresário na aplicação dos princípios 
aprendidos, assume uma específica relevância, especialmente quando estas figuras são reconhecidas 
como especialistas graças ao sucesso da sua acção anterior. O facilitador da empresa  destingue-se 
de um consultor por dois aspectos. O primeiro é que ele não sugere soluções, mas participa a 
pesquisa para procurar soluções juntamente com o empresário; o segundo é que continua no campo 
a formação iniciada na sala de aula, envolvendo, sempre que as condições o permitam, até mesmo 
os colaboradores do próprio empresário. 
 

2b MODELO DE CURSO 
O modelo de curso apresentado envolve á formação empresarial por competências na área da gestão 
geral da empresa.  

Como mencionado, trata-se de uma proposta especialmente de valor metodológico para que a partir 
do qual se possam extrapolar os elementos didácticos (módulos ou unidades de aprendizagem) para 
responder ás necessidades específicas. 
O modelo continua válido mesmo no caso da formação de outras categorias de beneficiários. 

Modulo 1 

 
UD 
1.1 

UD 
1.2 

Modulo 2 

 
UD 
1.1 

UD 
1.2 

Modulo n 

 
UD 
n.1 

UD 
n.2 
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Em particular, recorda-se que no que diz respeito a actualização do pessoal das administrações 
locais, existem os estudos já mencionados sobre as actividades de  formação para operadores dos 
SDAE e dos SDPI, elaborados pelos especialistas de sector no âmbito do PADR. 

 

Objectivo didáctico geral  
Reforçar as competências básicas, transversais e técnico-gestionais dos pequenos empresários nas 
províncias de Manica e Sofala envolvidos nas seis linhas de produção do PADR ao fim de : 

 Aumentar a eficiência das empresas necessária para ter acesso, gerir e optimizar o crédito; 
 Reduzir o risco da empresa melhorando a abordagem ao mercado e a competitividade; 
 Aumentar a capacidade de analisar e diagnosticar os pontos críticos da sua empresa nas 

áreas de gestão orçamental, dos recursos humanos, do marketing empresarial, qualidade e 
informação  
 

Competências de base 
 

Modulo  
de formação  

Competências 
chave  

Elementos de 
competência/objectivos 

operacionais de 
aprendizagem  

Conteúdos 

Leis e 
regulamentos 
locais, nacionais 
e internacionais 
do sector 
 

Conhecimento e 
aplicação da 
legislação e dos 
regulamentos 
principais relativos ao 
sistema local das 
empresas do sector. 
 

Saber procurar  e interpretar as 
leis relativas ao seu sector; 
Conhecer as leis sobre a 
organização, associação de 
empresas, cooperativas, ecc  
Conhecer as regras sobre o 
direito de trabalho e os contratos 
de trabalho; 
Saber redigir correctamente um 
contrato de trabalho; 
Conhecer e saber  aplicar as 
regras de higiene e segurança 
no local de trabalho relativas ao 
seu sector, tendo em conta as 
características da empresa. 

  

Regulamentos e legislação 
sobre o próprio sector.  

 O Regulamento sobre os 
contratos e os direitos ao 
trabalho. 

 Normas sobre a higiene e 
segurança no local de 
trabalho 

  

Informática e 
Internet 

Saber utilizar os ICT 
na pequena empresa  

Conhecer as operações 
elementares para o 
funcionamento de um PC. 
Saber usar e-mail e navegar na 
Internet 
Saber usar o processador de 
texto para redacção de breves 
comunicações 
Saber utilizar folha de cálculo 
para a gestão da contabilidade 
elementar  

 O processador de texto  
 A folha de cálculo 
 Internet 

Conhecimentos 
linguísticos   

Adquirir o 
conhecimento básico 
da língua inglesa  
relativa a gestão 
económico-financeira 
das PMI 

 Saber ler e interpretar manuais, 
folhas ilustrativas e simples 
documentos  técnicos relativos 
ao próprio sector  

Elementos  básicos  da 
língua inglesa com 
referência à terminologia 
técnica relativa ao seu 
sector  
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Competências transversais 
 

Modulo de 
formação 

Competências  
chave 

Elementos de 
competência/objectivos 

operacionais de 
aprendizagem 

Conteúdos 

Relações de Grupo  
 

Saber desenvolver 
relacionamentos dentro 
da equipe da empresa, 
desempenhando as 
funções de líder e 
melhorando as 
competências 
individuais 

Conhecer e saber aplicar a liderança 
Saber como motivar os 
colaboradores 
Saber comunicar com o grupo 
Ser capaz de tomar decisões 
Saber administrar o próprio tempo  

As características da 
liderança; 
Saber ouvir e comunicar; 
 Elaboração e troca de 
mensagens 
 
 

Resolução de 
problemas 
 
 

Saber lidar e enfrentar 
situações difíceis, 
originadas pelos desvios 
das previsões e 
imprevistos  

Saber analisar um problema 
Ser capaz de fornecer disposições 
alternativas adequadas 
 

Capacidades de resposta nas 
situações problemáticas 
Elementos de análise de um 
contexto.  
Métodos e técnicas de 
planeamento  

 
 
Competências técnico – especialisticas  

 
Modulos competências  

chave  
Elementos de 

competência/objectivos 
operacionais de 
aprendizagem 

conteúdos 

O marketing  
nas 
pequenas 
empresas   

Saber elaborar a 
estratégia de  
presença no 
mercado 

Identificar  os clientes 
nos mercados dos  
consumidores e nos 
mercados  
institucionais 

A  tipologia de clientes, as 
necessidades, os canais de 
comunicação e a tecnologia 

O cliente típico para a sua própria 
actividade e  as técnicas de avaliação 
da satisfação 

As necessidades não satisfeitas dos 
potenciais clientes.  

  Conhecer  as 
dimensões  e as 
principais tendências 
produtivas e comerciais 
nos segmentos de 
mercado nos quais 
gostaria de agir  

Técnicas de estimativa do mercado de 
escoamento dos produtos da agro 
indústria (cadeias do PADR) 

 

   Explicitar  a estratégia 
de entrada no mercado 

O plano de marketing 

 

  Saber classificar as  
principais 
oportunidades de 
desenvolvimento no 
próprio segmento de  
mercado 

Analise do sistema competitivo  

Elementos de técnicas  para 
caracterizar  a concorrência  

 Gestão 
económica e 
resultados 
empresariais 

  

Ter capacidade 
de definir os 
custos directos e 
margens de lucro 
dos produtos da 
própria empresa 

Analisar os custos de 
um produto para 
determinação do preço 
de venda 

  

Análise dos custos e sua classificação. 

Cálculo dos investimentos necessários 
em infra-estruturas e equipamentos 

Elemento básicos de técnicas para 
avaliação da eficiência e da eficácia nas 
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e ser capaz de 
efectuar os 
cálculos de 
conveniência; 

PME. 

 

 

  Fazer previsão de 
vendas para o primeiro 
ano de actividade  

Identificar as vantagens comparativas 
da  própria empresa, os factores  
críticos  e de sucesso 

  Saber valorizar as 
oportunidades para o 
desenvolvimento da 
própria empresa 
incluindo as relações 
em rede com outras 
empresas. 

Conhecer  as regras e 
os critérios que lideram 
as relações entre 
bancos e as pequenas 
empresas  

 

As vantagens e as desvantagens da 
localização prevista para a empresa 

Associações, redes, consórcios, 
cooperativas e outras formas de 
agregações da empresa típica em  
âmbito agro rural. Estudo doe casos  

Comunicação 

  

Construir a 
imagem 
empresarial, a 
comunicação de 
marketing e a 
capacidade de 
atrair e reter 
clientes 

 

Elaborar  um plano de 
comunicação e 
informação publicitária 
para a própria empresa, 
tendo em conta as 
características dos 
potenciais clientes. 
Preparar a própria 
campanha de 
visibilidade 

 

Os instrumentos promocionais 
acessíveis pra as PME :  

 Rádio  

 Patrocínio de eventos 

 O material promocional, o logo 
da marca 

 Internet 

O retorno de uma campanha publicitária 
Elaboração simulada de um plano de 
comunicação relativo à própria empresa   

 A gestão dos 
recursos 
humanos 

  

Saber organizar, 
dirigir e 
optimizar os 
recursos 
humanos da 
própria empresa 

Descrever as 
responsabilidades e as 
tarefas de cada 
membro da equipe de 
gestão   

 

O organigrama da empresa e 
distribuição das tarefas dentro da 
equipa. 

A análise e a descrição das funções e 
das tarefas relativas ao ciclo 
empresarial nas PME Os critérios para 
selecção de pessoal. 

Análise crítica do organigrama da 
própria  empresa e hipóteses de 
melhoria 

  Elaborar  e determinar o 
esquema de regime de 
remuneração e prémios 
para os colaboradores  

 

Técnicas de cálculo do valor dos 
vencimentos do pessoal 
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Plano 
financeiro e 
de 
contabilidade 
nas 
pequenas 
empresas  

Elaborar e gerir 
o  orçamento 
anual da própria 
empresa   

Saber elaborar e 
analisar os orçamentos 
e as contas finais 

Análise das 
necessidades e das 
fontes financeiras e dos 
riscos financeiros 
bancários 

 

Elementos de  base da contabilidade 
empresarial numa PME   

Análise dos fluxos de caixa e previsãoda 
crise de liquidez das empresas 

O custo do pessoal e o custo por 
actividade  

A tributação das PME agrícolas 
aplicada no próprio caso empresarial  

Auto-análise a estrutura do budget anual 
e da previsão orçamentária da própria 
Empresa 

Qualidade Compreender a 
importância da 
qualidade dos 
produtos 

Saber definir os critérios 
de qualidade aplicados 
no próprio sector  
merceológico  

Os factores que afectam na qualidade 
do processamento dos produtos nas 
PME. 

Identificar os factores básicos de 
qualidade da própria empresa  

 
A avaliação da aprendizagem 
Na formação dos adultos, incluída a formação de empresários, é altamente desaconselhável a 
aplicação de critérios de avaliação tradicionais, selectivos que implicam o uso de instrumentos 
come testes e questionários. 
Ao contrário, prevalecem a auto-avaliação, a discussão em grupo sobre as dificuldades e as soluções 
propostas ("avaliação entre pares") e a aplicação de instrumentos práticos em situações concretas 
("avaliação autêntica"). O que interessa, não é formalizar o nível atingido e a identificação da 
deficiência em si, mas fornecer aos participantes os instrumentos e as oportunidades para que auto-
avaliem o próprio nível, de modo de aceitar  e solicitar eventuais intervenções adicionais. 
As "provas", são sempre de natureza prática e de aplicação, abrangendo a solução de problemas 
reais e não simulados, e têm a única finalidade de melhorar a consciência dos seus próprios recursos 
e limites. 
 

 


