CONCURSO PUBLICO
Fortalecer o Sistema de Saúde de Moçambique para que
nenhum adolescente fique para trás
GUIÃO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
1.

CONCURSO PÚBLICO

É aberto um concurso para apresentação de propostas de organizações nãogovernamentais em apoio ao Governo de Moçambique (GdM) e em colaboração com outros
parceiros que trabalham para o desenvolvimento do sistema de saúde de Moçambique, com
atenção para o grupo alvo dos adolescentes. O Documento de Estratégia para o Pais (DEP)
2016-2020 entre o Governo da Flandres e o Governo de Moçambique estabelece a missão
comum de “promover cada vez mais o direito fundamental de acesso ao mais elevado
padrão de saúde para toda a população de Moçambique, em geral, e mais especificamente
para a sua população adolescente, como parte de uma estratégia de redução da pobreza
absoluta no Pais”.
Este concurso publico visa apoiar projectos no terreno (nas unidades sanitárias, escolas e
comunidades) em duas províncias de Moçambique (Tete e Maputo) de modo a contribuir
para melhorar a saúde dos adolescentes, através do fortalecimento do Sistema de Saúde e
a promoção da Saúde e dos Direitos Sexuais e Reproductivos.
É necessário que os candidatos consultem este guião antes de enviar as propostas.

2.

ANTECEDENTES

O Governo da Flandres e de Moçambique cooperaram estreitamente desde 2002 e a
Flandres reservou uma parte significativa do orçamento para financiamento directo do
Serviço Nacional de Saúde, tornando o Ministério da Saúde de Moçambique um parceiro
prioritário da cooperação flamenga para o desenvolvimento.
Com o terceiro Documento de Estratégia para o Pais (DEP) 2016-2020, os governos da
Flandres e de Moçambique optaram pela continuidade da sua cooperação para o
desenvolvimento. O objectivo geral do DEP 2016-2020 é “Fortalecer o Sistema de Saúde em
Moçambique, para que nenhum adolescente fique para trás”.
Os princípios básicos da cooperação incluem (1) a colaboração no tema do acesso à saúde
como parte integrante de uma estratégia mais ampla de combate à pobreza, (2) a escolha
por uma abordagem de dupla vertente, que combina tanto o apoio nacional como provincial
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e (3) a necessidade de uma abordagem multissectorial por forma a promover efectivamente
a saúde entre os adolescentes.
Uma abordagem de portfólio está sendo utilizada pela Flandres para a implementação do
actual documento estratégico. Isto envolve: (1) diferentes termos de financiamento ou
implementação; (2) diferentes níveis administrativos de implementação; e (3) diferentes
categorias de parceiros de implementação.
O DEP integra também plenamente as condições básicas transversais de "género",
"HIV/SIDA" e “boa governação” na cooperação para o desenvolvimento.
Adicionalmente, no âmbito dos programas financiados pelo Governo de Flandres, atenção
especial será dada a outros temas transversais identificados pelo Parlamento Flamengo e
relevantes para a cooperação no desenvolvimento, nomeadamente: os direitos das crianças,
as pessoas com deficiências e o desenvolvimento sustentável.

3.

OBJECTIVO DO CONCURSO

O objectivo geral de todos os projectos solicitados com este concurso é “Fortalecer o
Sistema de Saúde em Moçambique, para que nenhum adolescente fique para trás”.
O propósito do concurso está alinhado com os três objectivos estratégicos do DEP 20162020 entre os Governos da Flandres e de Moçambique, nomeadamente:
1. Desenvolver um corpo de trabalhadores de saúde motivados e adequadamente
treinados, que sejam também competentes para servir a população adolescente de
uma forma eficaz (oferta de serviços)
2. Contribuir para a investigação sobre a saúde dos adolescentes (pesquisa
operacional)
3. Promover a saúde e os direitos sexuais e reproductivos, com ênfase nos
adolescentes (criação de demanda)
O concurso convidará vários actores não-governamentais a apresentar propostas com o
objectivo de apoiar a implementação de planos provinciais nas áreas de oferta de serviços
e/ou criação de demanda, com ou sem uma componente de pesquisa operacional, para
melhorar a saúde dos adolescentes nas duas províncias seleccionadas.

4.

ÁREAS DE FOCO

Na sequência de um estudo realizado para mapear as intervenções na área da Saúde e
Direitos Sexuais e Reproductivos dos Adolescentes em Moçambique (hera, 2017), este
concurso irá financiar actividades a ser implementadas nas duas províncias seleccionadas
(Tete e Maputo) com altas necessidades em termos de Saúde Sexual e Reproductiva (SSR)
e direitos dos adolescentes e com lacunas identificadas tanto no lado da demanda quanto
no lado da oferta, como detalhado abaixo.
1. Desenvolver um corpo de trabalhadores de saúde motivados e adequadamente
treinados, que sejam também competentes para servir a população
adolescente (oferta de serviços)
Do lado da oferta, a pronta disponibilidade de serviços de SSR acessíveis aos adolescentes
(SAAJ em Moçambique) é recomendada como uma das principais estratégias para a saúde
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dos adolescentes (caso de investimento da SRMNIA) e o plano do MISAU para os próximos
4 anos inclui as seguintes intervenções:
• Reforçar a capacidade dos SAAJ para responder ao aumento da demanda de
serviços, particularmente nos cuidados pré-natais, planeamento familiar (PF),
contracepção e testagem ao HIV;
• Melhorar a formação inicial de profissionais da saúde sobre os problemas de saúde
dos adolescentes e a comunicação com este grupo etário;
• Apoiar o aprovisionamento das Unidades Sanitárias (US) periféricas, para reduzir ao
mínimo as situações de roturas pontuais de stocks de contraceptivos;
• Assegurar a disponibilidade da oferta de leque alargado de métodos contraceptivos
em todas as US, incluindo a formação dos profissionais de saúde nos métodos de
longa duração;
• Promover a inclusão do PF nas actividades regulares das Equipas Móveis;
• Assegurar o apoio e supervisão aos Agentes Polivalentes Elementares (APEs), para
expansão e regularidade da sua participação na oferta de métodos de PF.
Embora a principal área de enfoque para este concurso seja desenvolver capacidades e
aumentar a motivação dos profissionais de saúde que oferecem serviços para os
adolescentes, é importante encaixar as intervenções no objectivo mais amplo de
fortalecimento do sistema de saúde. Neste contexto, os principais desafios documentados
para a prestação de serviços com foco na saúde dos adolescentes são: espaço físico
limitado para os SAAJ, escassez de recursos financeiros para enfermeiros e activistas para
cobrir os custos de transporte das actividades de brigadas moveis nas escolas e
comunidades, sobrecarga de trabalho para as enfermeiras de SMI (ESMI em Moçambique)
que também são responsáveis pelos SAAJ (hera, 2017).
Existe um instituto público de formação para trabalhadores de saúde em Tete e um na
província de Maputo. A Flandres financiou uma avaliação recentemente finalizada sobre a
capacidade institucional para formar a força de trabalho em ESMI em Tete e o instituto está
a implementar as recomendações. A mesma avaliação será replicada no instituto da
província de Maputo durante o ano de 2019.
Além disso, o currículo de formação do curso de ESMI está em fase final de revisão ao nível
nacional e é importante apoiar a sua gradual introdução em todas as instituições publicas de
formação, em termos de assistência técnica, apoio financeiro e monitoria e avaliação da
implementação.
2. Contribuir para a investigação sobre a saúde dos adolescentes (pesquisa
operacional)
Enquanto alguns estudos e avaliações já estão disponíveis ou estão sendo conduzidos, há
ainda necessidade de mais evidência sobre intervenções efectivas para a saúde dos
adolescentes nos diferentes contextos socioculturais do país.
No âmbito das reformas do sector (segundo pilar da Estratégia Nacional de Saúde PESS), o
Instituto Nacional de Saúde (INS) está realizando um estudo sobre a viabilidade e aceitação
da marcação de consultas nas unidades sanitárias de nível primário. Mais estudos são
necessários, por exemplo, sobre o horário de funcionamento dos SAAJ, o fluxo de usuários
e o tempo de espera para entender melhor e superar as barreiras no acesso dos
adolescentes aos serviços de saúde.
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O MISAU concluiu recentemente uma avaliação de todas as unidades de saúde usando a
metodologia SARA (Avaliação de Disponibilidade e Prontidão de Serviços) e as informações
sobre o estado das infraestruturas, recursos humanos e equipamentos nos SAAJ existentes
serão usadas para melhor definir as necessidades, os padrões e as normas para os
Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens (SAAJ) ao nível nacional.
Existe a necessidade de avaliar as lacunas e os desafios na formação (inicial e contínua)
dos trabalhadores de saúde sobre aspectos relacionados à saúde dos adolescentes,
incluindo a comunicação efectiva com pessoas dessa faixa etária.
3. Promover a saúde e os direitos sexuais e reproductivos, com ênfase nos
adolescentes (criação de demanda)
Os adolescentes são definidos pela OMS como indivíduos com idade compreendidas entre
os 10 e 19 anos e representam o 33% da população total de Moçambique (Projeções do
Censo, 2016).
De acordo com o caso de investimento para a “Saúde Sexual, Reproductiva, Materna,
Neonatal, Infantil e dos Adolescentes (SRMNIA) 2018-2022”, os problemas de saúde mais
graves para os adolescentes são: i) a gravidez na adolescência e o risco aumentado de
mortes maternas neste grupo etário; ii) o início da actividade sexual, sem a devida protecção
para as doenças de transmissão sexual, em particular o HIV. As principais intervenções
estratégicas do lado da demanda incluem: (i) a utilização de plataformas digitais de
comunicação e o ambiente escolar para aumentar a difusão de informação sobre saúde
sexual e reprodutiva (SSR) –incluindo a disponibilidade de prestadores de serviços -entre os
adolescentes; (ii) a testagem de campanhas massivas e de longa duração usando meios de
comunicação de massas, para a diversidade de meios de comunicação (nacionais e locais)
existentes em Moçambique, com efectividade demonstrada por evidências recentes; (iii)
utilizar os diversos tipos de lideres comunitários e pessoas influentes (por exemplo,
madrinhas e padrinhos dos ritos de iniciação) para reduzir os factores de pressão para os
casamentos prematuros, e divulgar o conhecimento da legislação e da Estratégia Nacional
de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros; (iv) alargar a colaboração local com
as escolas para facilitar a acessibilidade de serviços de SSR na população escolar,
abrangendo na população-alvo os adolescentes que frequentam o 2º Grau do Ensino
Primário; (v) reforçar a coordenação com os Ministérios da Educação e Desenvolvimento
Humano, da Juventude e Desportos, e do Género, Criança e Acção Social.
Desde 2010, o Governo de Moçambique (GdM) implementa abordagens multissetoriais para
a SSR dos adolescentes e jovens através do Programa Geração BIZ (PGB) operando em
três níveis: (1) unidades sanitárias (SAAJ); (2) escolas e (3) comunidades (clubes juvenis). O
PGB é geralmente visto como um programa bem-sucedido, mas agora está operando com
menos recursos financeiros e possível menor impacto (hera, 2017). Além disso, os desafios
culturais podem contribuir para que o PGB não consiga atingir mensagens de comunicação
de saúde eficazes (Lurdes da Silva, 2018).
As necessidades de SSR dos adolescentes nas províncias de Maputo e Tete são altas,
embora diferentes. Os adolescentes na província de Maputo têm mais acesso aos Serviços
Amigo dos Adolescentes e Jovens (SAAJ) e mais raparigas usam métodos modernos de PF
em comparação com os de Tete. Apesar do número de parceiros que trabalham nas duas
províncias seleccionadas, o foco principal do apoio está no HIV, deixando assim outras
dimensões da SSR dos adolescentes descobertas. Em particular, melhorar as relações entre
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pais e jovens, inclusão de rapazes e homens jovens e atenção aos adolescentes com
deficiência são áreas não amplamente cobertas pelas organizações (hera, 2017).
A coordenação entre os diferentes sectores e parceiros que trabalham com a SSR dos
adolescentes precisa ser fortalecida ao nível nacional e subnacional, a fim de evitar
duplicação e melhorar a planificação integrada para os resultados nas Províncias/Distritos.
Uma estratégia para a saúde dos adolescentes está em fase de finalização pelo MISAU,
juntamente com um plano de acção em quatro áreas estratégicas: (i) prestação de serviços;
(ii) criação de demanda; (iii) coordenação multissectorial e (iv) monitoria e avaliação. É
importante garantir o alinhamento das intervenções ao nível provincial assim que a
estratégia for aprovada e divulgada.

5.

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES

As seguintes são as condições básicas que devem ser totalmente integradas na
implementação dos projectos e iniciativas financiadas pelo Flandres e que devem figurar na
conceptualização do projecto:
Igualdade de gênero
As mulheres constituem uma grande parte dos grupos vulneráveis no País. Devido às
desigualdades sociais e aos papéis sociais e econômicos atribuídos, as mulheres e os
homens têm diferentes recursos sociais e capacidades de adaptação. Os vieses de gênero
resultam em vulnerabilidade, expondo mulheres e raparigas a graves limitações em relação
ao desenvolvimento, participação democrática, acesso à propriedade, informação,
oportunidades de emprego, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, educação, etc. Essas
desigualdades preexistentes tornam ainda mais difícil para as mulheres e raparigas lidar
com a saúde sexual e reprodutiva (SSR) e os direitos. Portanto, a SSR e os direitos não são
neutros em termos de gênero e todos os projectos no âmbito do DEP 2016-2020 precisam
ter uma clara perspectiva de gênero (incluindo também um certo nível de envolvimento
masculino).
HIV
O risco de infecção pelo HIV, de acordo com o IMASIDA (Indicadores de Imunização,
Malaria e HIV/SIDA) de 2015, é muito maior nas raparigas do que nos rapazes, o que é
mostrado pelas diferenças significativas na seroprevalência do HIV:
Seroprevalência de HIV, por género, idades entre 15-19 e 19-24, IMASIDA-2015

Raparigas
Rapazes

15-19
6.5%
1.5%

20-24
13.3%
5.3%

O nível de conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV entre os jovens diminuiu
nos últimos anos, particularmente entre os rapazes. Os níveis de conhecimento também
mostram grandes diferenças por características socioeconómicas e por províncias.
O conhecimento abrangente sobre o HIV é maior em Maputo do que em Tete e os
casamentos prematuros são mais baixos. No entanto, a prevalência do HIV é muito mais
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elevada em Maputo nesta faixa etária (19,8%) em comparação com Tete (7%), implicando
assim que existam outros factores que influenciam e precisam ser melhor investigados
(hera, 2017).
Boa governação
A boa governação é fundamental para o sucesso da implementação do programa. Implica
uma gestão adequada das finanças, melhor prestação de serviços, transparência,
responsabilidade mútua e participação dos beneficiários nos processos de prestação de
serviços.

A igualdade de género, o HIV e a boa governação serão plenamente integradas nas
escolhas estratégicas feitas ao nível da programação, no desenvolvimento de parcerias e
na implementação do programa. Isso deve também ser refletido na teoria da mudança, nas
actividades e no orçamento da proposta do projecto.

6.

GRUPO ALVO

O principal grupo alvo para o concurso são actores não governamentais.
Estes incluem várias organizações sem fins lucrativos, sociedade civil, instituições de
ensino, associações profissionais e comunidades activamente envolvidas na SSR e direitos
e no desenvolvimento dos trabalhadores de saúde ou em ambas as áreas. É intenção do
concurso estimular parcerias (multiactores), ou seja, organizações nacionais ou
internacionais não-governamentais maiores em parceria com organizações menores e/ou
com organizações do sector privado (ou organizações que representam o sector privado,
tais como Associações) e/ou com instituições de ensino e/ou de investigação e/ou
entidades/instituições publicas (SOMENTE como parceiros e não como organizações
líderes) ou com organizações multilaterais.
As organizações que implementam actividades em Mozambique como parte do projecto
devem responder pela lei Moçambicana, por exemplo: devem ser registadas em
Moçambique.
Um candidato não governamental actuará como organização líder e como parte contratante.

7.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

7.1 Seleção de projectos elegíveis
Cada candidatura será submetida a um rastreio inicial de elegibilidade e deverá satisfazer
os seguintes critérios para ser seleccionada para a avaliação da proposta:
•
•
•

O candidato líder deve ser um actor não-governamental com experiência no sector
de saúde Moçambicano;
Serão considerados apenas os projectos a ser implementados em Tete e/ou na
província de Maputo;
Para os projectos a serem implementados na província de Tete: pelo menos um
parceiro deve ter experiência de trabalho naquela província;
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•
•
•
•
•
•

O candidato líder deve ter experiência em gestão de projectos de pelo menos
500,000 Euros;
O orçamento do projecto deve ter um valor mínimo de 750.000 Euros e um valor
máximo de 1,500,000 Euros;
A duração do projecto deve ser de mínimo 3 anos e máximo 4 anos;
Os projectos devem ser submetidos em língua portuguesa e inglesa;
Os formulários da Nota Conceptual e da Capacidade Institucional devem ser
adequadamente completados (ver ponto 9 abaixo);
Todos os documentos relevantes devem ser submetidos dentro do prazo (ver ponto
10 abaixo).

NB: Os projectos que não atenderem aos pontos acima serão desclassificados.
Além disso, não são elegíveis para o apoio:
• Projectos de infraestruturas (mais de 20% do orçamento total).
• Actividades que duplicam serviços já em operação (ou seja, actividades de rotina).
• Financiamentos retrospectivos (apoio a actividades já realizadas).
• Projectos que, na sua totalidade, estão focados na investigação académica.
7.2 Avaliação das propostas:
Os projectos que atenderem aos critérios de elegibilidade descritos no item 7.1 acima serão
avaliados pelo Comitê de Avaliação com base nos seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuição para os três objectivos mencionados acima, em especial os obectivos 1
e3
Apoio aos sistemas existentes/instituições publicas de saúde e planos provinciais
relacionados com às áreas de foco acima
Elementos de eficiência/eficácia, incluindo a possibilidade de expansão e de ser
replicável em todo o País
Abordagem multissectorial
Inclusão das seguintes condições transversais: igualdade de gênero, HIV, boa
governação
Capacidade institucional e habilidade do candidato líder e dos parceiros para
implementar o tamanho das actividades para as quais é pedido o financiamento do
projecto;
Esforços e acções para garantir a sustentabilidade da iniciativa para além do período
de financiamento e a aderência aos princípios gerais de desenvolvimento
sustentável;
Parcerias com organizações/instituições locais incluindo actividades de
desenvolvimento de capacidade e partilha de conhecimentos/informações;
Qualidade da estratégia proposta e do quadro logico.

Os seguintes elementos serão considerados uma vantagem:
• Componentes de inovação (ex.: Uso de tecnologias de informação e comunicação)
• Atenção para adolescentes com deficiência, e/ou direitos das crianças em especial
aqueles direitos que são mais relevantes para adolescentes
• Intervenções para adolescentes que vivem em distritos carentes das duas províncias
selecionadas
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8.

FINANCIAMENTO, ORÇAMENTO E DURAÇÃO

O financiamento oferecido pelo Governo da Flandres para este concurso é uma subvenção,
e serão considerados apenas projectos cujos orçamentos são compreendidos entre um
mínimo de € 750.000 e um máximo de € 1.500.000, todos os custos incluídos. Para a Fase
1 é suficiente uma descrição narrativa do orçamento; para a Fase 2 será necessário
submeter um orçamento detalhado segundo o guião abaixo.
8.1 Repartição do Orçamento
O orçamento do projecto deve ser enviado no formato do modelo fornecido. Apenas os
custos elegíveis podem ser considerados para a subvenção. Estes são detalhados abaixo.
O orçamento é, portanto, uma estimativa de custos e um limite para os custos elegíveis.
Note-se que os custos elegíveis devem basear-se nos custos reais, e não nos montantes
fixos (com exceção dos custos de subsistência/per-diem e dos custos indirectos pelos quais
são aceites montantes fixos).
É aconselhável apresentar um orçamento realista e custo-efectivo. A concessão de
subvenções está sempre sujeita a um processo de verificação dos custos orçamentais, por
exemplo, erros aritméticos, imprecisões ou custos irrealistas e outros custos inelegíveis,
para minimizar as alterações aos contractos.
Além disso, a concessão de subvenções terá em conta os princípios de distribuição
equitativa do financiamento, transparência, relação custo-eficácia e utilização cautelosa dos
fundos. As constatações do Comitê de Avaliação e a devida diligência que precede a
assinatura do contracto poderão exigir alterações no orçamento. Estas verificações poderão
dar origem a pedidos de esclarecimento e poderão levar a alterações ou reduções para
corrigir erros ou imprecisões.
8.2 Custos elegíveis
Os custos elegíveis devem ser especificados nas actividades do projecto apresentadas na
proposta e devem ser verificáveis. Os seguintes custos são elegíveis:
• Custos das actividades ligadas à implementação do projecto;
• Serviços e aprovisionamentos ligados aos específicos programas/projectos
financiados (em parte/totalmente);
• Honorários para especialistas (técnico, conteúdo);
• Custos de viagem e per-diem associados às actividades do projecto;
• Publicações, estudos, resultados de pesquisa e divulgação;
• Custos para seminários, oficinas de trabalho, conferências e actividades de
formação;
• Salários para a unidade de implementação do projecto; e
• São permitidos custos indirectos no máximo de 7% da soma total dos custos de
investimento, operacionais e do pessoal.
NB: Eventuais parceiros dos candidatos líderes participam na concepção e implementação
das actividades e os custos em que incorrem são elegíveis da mesma forma que os custos
incorridos pelo recipiente directo da subvenção. Por conseguinte, devem satisfazer os
mesmos critérios de elegibilidade que os candidatos líderes. Todas as despesas das
actividades do projecto nas quais um parceiro está envolvido devem ser inclusas no
orçamento do projecto.
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8.3 Custos inelegíveis
Os seguintes custos não são elegíveis:
• Dívidas e provisão para perdas ou dívidas;
• Participação de interesse (para prestadores de serviços e fornecedores);
• Itens já financiados por outros doadores/parceiros;
• Compra de terrenos ou edifícios;
• Perdas na taxa de câmbio; e
• Créditos para terceiros

8.4 Duração dos projetos
Todos os projectos devem ser implementados num prazo mínimo de 3 anos e máximo de 4
anos.

9.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

O concurso será administrado em duas fases. A Fase 1 solicitará propostas em formato de
nota conceptual, enquanto a Fase 2 envolverá a apresentação de propostas completas.
Cada proposta será submetida a um rastreio inicial para avaliar a elegibilidade. Os projectos
elegíveis passarão pela avaliação das notas conceptuais, que serão analisadas pelo Comitê
de Avaliação, de acordo com os critérios de avaliação. Os candidatos pré-selecionados
serão convidados a participar na Fase 2 do concurso e apresentar uma proposta completa
para consideração.
Serão disponibilizados modelos para apresentação de todos os documentos.
Todos os documentos devem ser submetidos nas línguas portuguesa e inglesa.
Todos os projectos devem ser concluídos num prazo mínimo de 3 anos e máximo de 4 anos
e os planos de trabalho incluídos nas propostas devem ser estruturados de maneira
conforme.
Os produtos dos projectos também devem estar claramente indicados no plano de trabalho
e orçamento.
A proposta para a Fase 1 deve ser apresentada através de (1) uma nota conceptual e (2)
um modelo sobre a capacidade institucional; estes documentos estão disponíveis para
download em http://www.flanders.org.za e devem ser preenchidos na íntegra.
•
•

Modelo de Nota Conceptual
Formulario de Capacidade Institucional - Fase 1

Para ser elegível para consideração, os documentos preenchidos devem ser enviados por
e-mail para: PropostaSaude.Maputo@flanders.eu
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10.

DATA DE ENCERRAMENTO

O lançamento do concurso representa a abertura do período da Fase 1 - o período de
tempo disponível para os potenciais candidatos prepararem e enviarem as propostas.
As propostas para a Fase 1 poderão ser entregues desde as 00:00 horas do dia 8 de Abril
de 2019 até às 23:59 horas do dia 5 de Maio de 2019. Não haverá extensão para enviar as
propostas após o prazo.
Os candidatos serão pré-selecionados através de uma avaliação inicial das suas notas
conceptuais e, em seguida, poderão ser convidados a apresentar uma proposta completa.
Os modelos para a Fase 2 serão disponibilizados mais tarde (meados do ano).

11.

PROCESSO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

O processo de submissão de propostas é descrito nos passos seguintes:
Step 1: O concurso é lançado.
Step 2: Inicia a entrega da proposta, desenvolvendo a proposta usando o “Modelo
de Nota Conceptual” e o “Formulario de Capacidade Institucional” que devem ser
baixados em http://www.flanders.org.za
Step 3: Ao desenvolver a nota conceptual, preste atenção aos critérios de
elegibilidade incluídos no guião para submissão de propostas.
Step 4: O Modelo de Nota Conceptual e o Formulario de Capacidade Institucional
preenchidos devem ser submetidos por e-mail.
Step 5: As propostas serão seleccionadas de acordo com os critérios de
elegibilidade.
Step 6: As propostas elegíveis serão avaliadas segundo os critérios detalhados no
ponto 7.2. As propostas podem receber uma das seguintes avaliações:
Aceite: a proposta cumpriu com os critérios de avaliação da Fase 1 e os candidatos
são convidados a apresentar uma proposta completa.
Rejeição: A proposta é rejeitada por não cumprir com os critérios de avaliação do
concurso.
Step 7: Os candidatos serão convidados a apresentar propostas completas desde
que as suas notas conceptuais satisfaçam os critérios de avaliação da Fase 1.
Step 8: As propostas completas serão revisadas, nesta fase as propostas serão
aprovadas para o financiamento ou rejeitadas.
Step 9: Os candidatos assinarão um contracto com o Governo da Flandres.
Os candidatos serão actualizados sobre o resultado do processo.
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12.

RESERVAS

O Governo da Flandres reserva os seguintes direitos:
a) Rejeitar todas ou quaisquer propostas;
b) Renunciar a qualquer ou a todas as irregularidades nas propostas submetidas;
c) Manter o direito de não selecionar qualquer proposta(s) mesmo que cumpra todos os
requisitos;
d) Cancelar ou retirar o concurso em qualquer fase.

13.

ENTRE EM CONTACTO CONOSCO
Para mais informações relacionadas a este concurso contacte:
PropostaSaude.Maputo@flanders.eu

Este guião para submissão de propostas destina-se a auxiliar o desenvolvimento de
uma proposta para o concurso, que consiste no preenchimento de (1) um modelo de
nota conceptual e (2) um formulario sobre a capacidade institucional. Caso a sua
nota conceptual seja seleccionada, você será convidado a desenvolver e enviar a
sua proposta completa para avaliação adicional. Uma verificação completa da devida
diligência somente será realizada para as propostas pré-selecionadas para
financiamento.
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