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ANX8_ToR Pronea Leite 
 

“Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural nas Províncias de Manica e Sofala” – PADR – 
AID 9021 

 
Termos de referência relativos à execução do projecto: 

 
“Melhoramento das prestações dos Serviços Provinciais de Extensão – 

Cadeia de valor leite e derivados”. 
 
1. Antecedentes 

 
O Governo Italiano aprovou o financiamento de um programa de cooperação com o Ministério da 
Agricultura – MINAG – denominado “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural nas Províncias 
de Manica e Sofala– PADR”. 

O Objectivo para o qual foi desenhado o programa é o de melhorar a renda e as condições sociais da 
população rural das províncias de Manica e Sofala. 
 
Os resultados esperados (componentes) são os seguintes: 
1 - Incrementadas as actividades geradoras de rendimento para o sector familiar agrário, pequeno e 
médio, associações de produtores, processadores e comerciantes envolvidos na produção agro-
zootécnica e florestal (cadeias de produção de valor da madeira, horto-fruta, avicultura, oleaginosas, 
rações, leite e derivados). 
2 - Aumentadas as capacidades de programação económica e territorial a nível de Distritos e Províncias, 
com a participação das organizações de base (OCBs e CCs). 
3 - Melhorada a gestão sustentável dos recursos naturais: terra e florestas.  
4 - Gestão do Programa monitorada, em termos de utilização dos recursos. 
 
A abordagem estratégica do programa, com o intuito de “incrementar as actividades geradoras de 
rendimento para o sector agrícola familiar (pequeno e médio), associações de produtores, 
processadores e comerciantes ligados às produções agropecuária e florestal” (resultado n. 1), 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 e em 8 Distritos (Dondo, 
Nhamatanda, Gorongosa, Chibabava, Gondola, Manica, Barué, Sussundenga) que, graças a localização 
geográfica, a presença de condições favoráveis para a produção agrícola, a presença de infra-estruturas 
e serviços, são susceptíveis de um rápido desenvolvimento da agricultura comercial.  
 
As acções empreendidas para o alcance dos resultados 2 e 3 do programa, nomeadamente o “aumento 
das capacidades de programação territorial e económica à nível local” e o “fortalecimento dos serviços 
periféricos do MINAG, de terra e florestas e de extensão”, são complementares ao resultado 1 e devem 
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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A terceira componente è dirigida para o fortalecimento dos serviços públicos do MINAG que tem um 
papel importante no apoio as empresas agrícolas e/ou às administrações locais, nomeadamente os 
serviços de extensão e de terras e florestas. 
 

Para a materialização dos objectivos e resultados acima, foram definidas as seguintes actividades 
(projectos):  

1.1 – Fortalecimento das capacidades empresariais de micro, pequenas e médias empresas e 
associações de produtores – Constituição do Centro de Prestação de Serviços (Formação, informação, 
incubação de empresas, ligações com os mercados, etc.). 
1.2 – Melhoramento da qualidade e disponibilidade dos serviços não financeiros (Fortalecimento das 
cadeias de valor - Empresas âncora). 
1.3 – Aumento da disponibilidade dos serviços financeiros (Crédito). 
2.1 – Fortalecimento das capacidades dos SDAEs na planificação económica. 
2.2 – Capacitação dos SDPIs na planificação territorial.  
2.3 – Fortalecimento da função das OCBs no processo de decisão a nível local (Formação). 
3.1 – Integração dos SIGs de florestas e cadastro rural. 
3.2 – Melhoramento das capacidades de controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Florestas. 
3.3 – Melhoramento das prestações dos Serviços Provinciais de Extensão. 
3.4 – Fortalecimento das Comunidades na gestão dos recursos naturais. 
 
No âmbito da realização do projecto constante no ponto 3.3, foi prevista a realização das seguintes 
actividades:  

o Melhoramento das prestações dos Serviços Provinciais de extensão: contribuição ao PRONEA, 
com a intenção de satisfazer as exigências materiais dos 8 Distritos para o funcionamento e 
organização do serviço de extensão. Realização de cursos de formação, no sistema de 
outsourcing, para os extensionistas dos 8 Distritos, sobre temáticas ligadas às actividades de 
associações e empresas envolvidas nas cadeias de valor alvo do programa. No caso específico a 
cadeia de valor a considerar-se è a do leite e derivados. Dotação de equipamento. 

 
 
2. Objectivos e estratégia do projecto 
 
Os presentes Termos de Referências foram desenhados com a intenção de orientar a Organização 
adjudicaria do presente concurso público na elaboração e realização de um Projecto que deve, 
imprescindivelmente, fazer parte integrante do mais amplo Programa acima traçado contribuindo ao 
alcance dos seguintes objectivos: 
 
Objectivos Gerais  
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. 
Melhorar a gestão sustentável dos recursos naturais: terra e florestas. 
 
Objectivo Específico 
Melhorar as prestações dos Serviços Provinciais de Extensão para a cadeia de valor do leite e 
derivados. 
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Os serviços públicos de extensão, apesar de ser presentes e eficazes em algumas áreas, frequentemente 
pagam pelas graves dificuldades em meios, organização e preparação do pessoal. O PADR deveria 
assegurar, no âmbito do PRONEA, os recursos necessários para estes serviços, mas falta uma 
preparação específica dos extensionistas sobre temáticas importantes para o apoio aos produtores no 
up-grade para a agricultura comercial. 
 
O PADR também entende proporcionar aos actores da cadeia de valor de leite e derivados, tal como 
aos de outras cadeias de valor alvo, na área geográfica representada pelo Corredor da Beira: 

 Serviços não Financeiros, através da constituição de um Centro de Prestação Serviços no 
âmbito do CEPAGRI. 
O Centro será constituído com assistência técnica de uma entidade de envergadura internacional, 
que deverá ter uma elevada especialização e experiência nas áreas da formação empresarial, 
serviços de apoio as PME’s, gestão de sistemas de redes internacionais e internacionalização 
das PME’s, gestão de sistema de qualidade e monitoria empresarial e também através do apoio 
dos provedores nacionais em concordância com as competências e as capacidades locais na 
base de um acordo de potenciamento institucional e de colaboração com o Cepagri. 

 Serviços Financeiros, através de linhas de crédito bonificadas, subministradas através de 
acordos com a Banca Comercial. 

 Fortalecimento das Cadeias de Valor, com a instalação de 6 infraestruturas produtivas 
realizadas por empresários privados (empresas âncora), financiados parcialmente através de 
matching grants (50%). 

 
A estratégia do projecto “Melhoramento das prestações dos Serviços Provinciais de Extensão – 
Cadeia de valor leite e derivados” é assegurar a transmissão de conhecimentos aos actores da cadeia 
de valor leite e derivados, incluindo a produção de rações para alimentação do gado leiteiro, através do 
fortalecimento das capacidades dos serviços provinciais e distritais de extensão, em 
complementaridade com as acções descritas no parágrafo anterior. Neste contexto prevê-se uma série 
de etapas principais: 
 

 Identificar cluster de desenvolvimento da cadeia de valor. 
 Caracterizar os actores económicos e identificar as suas necessidades de assistência técnica. 
 Identificar as necessidades de investimento dos Serviços públicos de extensão, em termo de 

recursos humanos, técnicos e (eventualmente) infraestruturais. 
 Desenho do projecto executivo, aprovação do mesmo pelo PADR/MINAG. 
 Recrutamento dos extensionistas. 
 Realização de um programa de formação. 
 Fornecimento de meios técnicos. 
 Monitoria e avaliação  

 
Contrapartes 
 

As Contrapartes, institucionais e operativas, são os Serviços de Extensão Rural 
 
Beneficiários 
 
a) Os beneficiários intermédios do programa são:  
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o Serviços de extensão provinciais do MINAG, que receberão os financiamentos para o seu 
funcionamento e usufruirão de formações específicas “território/produto”; 

b) Os beneficiários finais do PADR serão: 
o Micro, pequenas e médias empresas, singulares ou associadas, da cadeia de valor de leite e 

derivados, incluindo a produção de rações para alimentação do gado leiteiro, envolvidas nas 
fases de produção, comercialização e transformação.  

 
3. Informações para a elaboração do projecto 
 

a. Dentro dos distritos que constituem a área do PADR, identificar os clusters com capacidade 
e/ou potencial de desenvolvimento produtivo. Junto aos actores nas áreas escolhidas, identificar, 
localizar e quantificar uma lista de produtores da cadeia de valor do leite e derivados, incluindo 
a produção de rações para alimentação do gado leiteiro. 

 
b. Em colaboração com os outros actores consultados, estabelecer um breve perfil dos produtores 

identificados, incluindo:  
1 o seu conhecimento existente sobre as técnicas de produção; 
2 os problemas mais frequentes encontrados no desempenho da actividade; 
3 o potencial de crescimento; 
4 a participação a cooperativas, associações, grémios, etc.; 
5 etc.. 

 
c. Junto com as Direcções Provinciais da Agricultura de Manica e de Sofala, as Administrações 

dos Distritos onde se situam os clusters identificados e os respectivos Serviços Provinciais e 
Distritais de Extensão Agrária: 

1 Identificar as necessidades em recursos humanos, e de formação e capacitação; 
2 Identificar as necessidades em meios técnicos e (eventualmente) infraestruturais. 

 
d. Detalhar um Plano de Formação e Capacitação para os técnicos extensionistas, formular os 

conteúdos das formações e o sistema de avaliação. 
 
e. Detalhar um Plano de Formação e Capacitação para os actores da cadeia de valor, formular os 

conteúdos das formações e o sistema de avaliação. 
 

f. Realizar as actividades previstas para fortalecimento das capacidades dos Serviços de Extensão 
Agrária e implementar a estratégia acima indicada (capacitações, palestras, fornecimento de 
meios técnicos). 

 
g. Supervisionar a realização das actividades de Assistência aos Actores económicos por parte dos 

Serviços de Extensão Agrária (actividades práticas). 
 

h. Propor os recursos humanas necessários para realizar o projecto (Equipa do Projecto), que 
possam incluir assessores técnicos internacionais e/ou nacionais, consultores, assistentes 
administrativos, etc.; e elaborar os Termos de Referências para as pessoas chaves. 
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i. Reelaborar o Quadro Lógico (em anexo), e incluir os marcadores (benchmarks) para um 
processo de ‘outcome mapping’que possa servir para avaliar o progresso do projecto e a sua 
sustentabilidade.  

 
j. Elaborar um cronograma de execução do projecto, tendo em consideração a conclusão das 

actividades até ao tempo máximo de 2 anos. 
 
k. Elaborar um plano de monitoria na base dos indicadores objectivamente verificáveis 

identificados. Estabelecer a linha de base do projecto. 
 
l. Elaborar um orçamento indicativo, incluindo os custos de funcionamento e de salários etc, com 

base nas actividades propostas e as novas informações adquiridas.   
 

4. Quadro Lógico 
 

Como acima referido, o PADR é um programa congregado por 3 componentes ou subprogramas 
específicos. Os quadros lógicos – geral e dos subprogramas – foram detalhadamente elaborados. 
Diferentemente dos subprogramas, os quadros lógicos das macro actividades - ou projectos - 
necessitam de um aprofundamento maior, através de estudos apropriados. 
O quadro Lógico abaixo colocado foi extraído do documento de projecto do PADR e deverá ser re-
elaborado e detalhado pelo consultor. 
 
QUADRO LÓGICO (para reelaborar) 

LÓGICA DE INTERVENÇÃO IOV FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

CONDIÇÕES 
EXTERNAS 

OBJECTIVOS GERAIS  
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. 
Melhorar a gestão sustentável dos recursos 
naturais: terra e floresta. 

   

OBJECTIVO ESPECÍFICO  
Melhoramento da performance dos Serviços 
Provinciais de Extensão 

Aumento do N° de serviços 
públicos disponibilizados e 
incremento do N° dos 
beneficiários alcançados nos 
Distritos seleccionados  

  

Resultados: 
1. Estrutura dos Serviços Provinciais de 

Extensão reforçada. 
2. Capacidades técnicas reforçadas. 

 
 
 

 
 
 

 

Actividades: 
1.1 Recursos Humanos 
1.2 Equipamento (transporte, escritório, etc.). 
1.3 Infra-estruturas 
2.1 Formação dos técnicos (seminários, stage, 
etc.). 
2.2 Supervisão assistência aos produtores. 

 375.000,00 €  
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5. Cronograma  
 
A duração máxima do projecto è de dois anos. O concorrente deverá indicar a duração das actividades 
na tabela abaixo reportada.  
 

ACTIVIDADES 1 ANO 2 ANO 
R1 Estrutura dos Serviços Provinciais de Extensão reforçada   
Recursos Humanos             
Equipamento (transporte, escritório, etc.).             
Infra-estruturas             
R2 Capacidades técnicas reforçadas   
Formação dos técnicos (seminários, stage, etc.)             
Supervisão assistência aos produtores.             
PLANIFICAÇÃO    
Realização analise actores e Serviços Extensão              
Planificação actividades             
MONITORIA   
Baseline study             
Plano de monitoria das actividades              
Plano Operacional (semestral)             
Relatório do Progresso técnico e financeiro (semestral)             

 
6. Critérios de Avaliação 
 

Item Critérios Pontos 
 ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 100 

1 Características do concorrente 50 
1.1 Experiência na cadeia de valor 20 
1.2 Experiência na área de intervenção  20 
1.3 Capacidade Económica e financeira 10 
2 Oferta técnica 50 

2.1 Experiência do consultor para execução dos serviços 20 
2.1.2 Competências e experiência do perito sénior 10 
2.1.2 Competências e experiência geral da equipa 10 
2.2 Qualidade da Metodologia Proposta 10 

2.2.1 Definição da oferta em concordância com os ToR 10 
2.3 Gestão e fornecimento do Serviço 10 

2.3.1 Plano de qualidade 5 
2.3.2 Instrumentos e técnicas de acompanhamento do serviço 5 
2.4 Quantidades e qualidade dos recursos adicionais utilizados 10 

2.4.1 Recursos financeiros e humanos adicionais a disposição do projecto 10 
5 Grau de participação do pessoal Nacional 0 

A nota técnica mínima é de 70 pontos, sendo 35 pontos mínimo para as características do concorrente e 35 
pontos mínimo para a oferta técnica. 
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Pesos da Proposta Técnica e da Proposta Financeira: 
Os pesos atribuídos à Proposta Técnica e à Proposta de Preços são os seguintes: 
 Peso da Proposta Técnica: 0,9 
 Peso da Proposta Financeira: 0,1 
 
7. Valor base do concurso - Orçamento 
 
O valor base do Concurso é equivalente a € 375.000,00 
A distribuição indicativa dos recursos encontra-se na tabela abaixo reportada.  
Sendo o valor do total geral invariável, a distribuição dos itens de despesa do plano financeiro será 
indicada pelo concorrente mediante apresentação de argumentos justificativos.  
Os valores devem ser entendidos como inclusivos de todas as actividades necessárias para o 
cumprimento do contrato. 
Na fase da proposta, todos os custos devem ser calculados por itens gerais e serão posteriormente 
detalhados no momento da predisposição dos Planos Operativos Financeiros, que serão 
preliminarmente submetidos à aprovação da UMGP/PADR 
 

DESCRIÇAO Total  % 
Pessoal da contratada   

Pesquisa preliminar   

Manutenção das infra-estruturas    

Capacitação e assistência aos serviços de extensão   

Formação e assistência aos actores da cadeia de valor leite e derivados   

Logística   

Equipamento técnico, informático e meios de transporte   

TOTAL GERAL 375.000,00 100,00 
 
 

7.1. Modalidade de pagamento  
 
A contratada será remunerada por fases de trabalho concluído. A Entidade Contratante desembolsará a 
importância do contrato conforme os estados de progresso apresentados na proposta.  
As seguintes modalidades são puramente indicativas: 
 

a. 20% do valor do contrato após assinatura do Contrato pelas partes, e mediante  submissão da 
factura do pedido correspondente, Garantia Bancária (conforme Modelo da Secção X), 
submissão e apresentação do cronograma de actividades actualizado;  

 
b. 20%  do  valor  do  contrato mediante  a  apresentação,  submissão  e  aprovação  do  relatório  

de estado de progresso técnico e financeiro (depois de seis meses);  
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c. 20%  do  valor  do  contrato  mediante  a  apresentação,  submissão  e  aprovação  do  relatório  
de estado de progresso técnico e financeiro (depois de 12 meses); 

 
d. 15%  do  valor  do  contrato mediante  a  apresentação,  submissão  e  aprovação  do  relatório  

de estado de progresso técnico e financeiro (depois 18 meses);  
 

e. 15%  do  valor  do  contrato  mediante  a  apresentação,  submissão  e  aprovação  do  relatório  
de estado de progresso técnico e financeiro (depois 24 meses);  

 
f. 10% do valor do contrato contra a entrega e aceitação do relatório final contendo os resultados 

do trabalho.  
  
Os pagamentos será efectuados só perante e nos limites da prestações de facto já desempenhadas. 


