
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (TdR) 
 

FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM APICULTURA  
E CADEIA DE VALOR DE MEL 

 
1. Introdução e Contextualização: 

A Agência Austríaca para o Desenvolvimento (ADA) foi delegada pela União Europeia (UE) para 

implementar o subprograma na Província de Sofala, um projecto estratégico de desenvolvimento 

local para a consolidação da Paz em Moçambique (DELPAZ-Sofala).  

 

A ADA é a Unidade Operacional da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento (CAD). É 

responsável pela implementação de todos os programas e projectos bilaterais nos países parceiros 

da CAD e administra seu orçamento global. O objetivo geral do Subprograma DELPAZ-Sofala é 

contribuir para a consolidação da paz a nível subnacional em Moçambique, enquanto o objetivo 

específico é melhorar os meios de subsistência das comunidades rurais nos distritos afectados por 

conflitos na província de Sofala, com foco especial nas mulheres, jovens, beneficiários de DDR e suas 

famílias e grupos desfavorecidos.  

 

O objectivo global do Programa DELPAZ é contribuir para a consolidação da Paz a nível subnacional 

em Moçambique. Enquanto o objectivo específico 1 esta ser implementado pelo Fundo de 

Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas (UNCDF); a Agência Italiana de Cooperação para o 

Desenvolvimento (AICS) e a ADA são responsáveis pela implementação do objectivo específico 2: 

melhorar os meios de subsistência das comunidades rurais em distritos afectados por conflitos, 

com foco especial nas mulheres, jovens, os beneficiários de DDR e suas famílias e grupos 

desfavorecidos. A ADA está a implementar o objetivo específico 2 na Província de Sofala 

(orçamento total: 10.5 milhões de euros, com um TopUp de mais 1.5 milhões de Euros em 

preparação), enquanto a AICS é responsável pela implementação nas Províncias de Manica e Tete. 

 

Os três (3) principais resultados pretendidos da DELPAZ-Sofala são: 

• Melhoria do investimento público e da prestação de serviços nos distritos-alvo e municípios 

rurais; 

• Aumento da adopção de tecnologias e práticas agrícolas inteligentes e produtivas que melhorem 

o clima nas comunidades afectadas por conflitos; 

• Maior integração do mercado e atividades econômicas fora das explorações agrícolas das 

comunidades afetadas por conflitos. 

 

A ADA/DELPAZ-Sofala, pretende contratar um(a) fornecedor(a) um(a) consultor(a) / um(a) 

treinador(a) ou empresa(s) / organização(ões) especializadas para fornecer, desenhar e 

implementar um programa de treinamento e/ou formação de produtores na matéria de apicultura 

com colmeias melhoradas e amigas de ambiente, e capacitar os treinados de produzir o mel de 

melhor qualidade e em técnicas de comercialização.  



 

 

 

Do resultado do estudo de sistemas de mercados e sistemas alimentares, conjugado com vários 

encontros de auscultação e recolha de informações realizado pelos Pontos Focais Distritais (PF) do 

Subprograma DELPAZ-Sofala, em coordenação com o pessoal técnico dos SDAE, nas  comunidades 

com vista a auscultar e buscar várias sensibilidades e necessidades locais mais sentidas de onde 

saíram várias orientações das quais a necessidade premente de apoiar algumas iniciativas locais 

para melhorar as condições de vida das comunidades mais afectadas.  

 

Os membros destas comunidades acreditam que um investimento na produção de mel pode 

contribuir para a melhoria das condições das suas vidas e solicitaram o apoio ao Subprograma 

DELPAZ-Sofala para o apoio destas iniciativas. Espera-se que a maioria dos beneficiários sejam 

mulheres (mais de 50%), jovens e principalmente participantes membros no processo de DDR e suas 

famílias nas comunidades mais afectados pelo conflito político-militar nos seis (6) distritos, 

nomeadamente, Chemba, Cheringoma, Chibabava, Gorongosa, Machanga e Maringué, dando 

resposta ao objectivo 2.3 para o alcance dos Outputs/resultados do quadro lógico do Subprograma 

DELPAZ Sofala. 

 

2. Termos de Referência – TdR:  

A implementação das actividades e iniciativas locais no âmbito do subprograma DELPAZ-Sofala, 

enquadra-se na busca de resposta á várias iniciativas e necessidades locais mais sentidas pelas 

comunidades, contudo, respeitando as questões de mudanças climáticas, uma componente que 

compreende uma vasta gama de conhecimentos e perícia para melhor orientar os decisores 

políticos, gestores de programas, peritos sectoriais, académicos, extensionistas, bem como 

profissionais para tornar o sector agrário (culturas, gado, pescas e silvicultura etc.) mais sustentáveis 

e produtivos, respondendo simultaneamente aos desafios das alterações climáticas e da segurança 

alimentar no mundo global. 

 

A produção de mel de abelha é uma actividade que ajuda a diversificar a renda da família e diminui 

o risco económico quando as culturas são afectadas por eventos climáticos extremos. Além disso, 

as comunidades vêem-se obrigadas a conservar suas florestas, evitando queimadas e destruição dos 

recursos naturais da comunidade.  

 

O mel, pólen, própolis, geleia real, cera, apitoxina (veneno das abelhas para uso medicinal), 

produzidos dentro de normas tecnicamente corretas, têm boa aceitação no mercado consumidor e 

proporcionam rendimentos econômicos compensadores e a prática desta actividade é de menor 

risco e de alcance para quase a maioria dos membros das comunidades. 

 

2.1. Propósito e Objetivos da Atribuição: 

A ADA / DELPAZ-Sofala, pretende contratar um(a) fornecedor(a) / um(a) consultor(a) / um(a) 

treinador(a) ou empresa(s) /organização(ões) especializadas para fornecer, desenhar e 

implementar um programa de treinamento e/ou formação de produtores na matéria de apicultura 



 

 

com colmeias melhoradas e amigas de ambiente, capacitar/treinar os treinados a produzir as 

colmeias localmente, capacitar os treinados de produzir o mel de melhor qualidade e em técnicas 

de comercialização com a meta de 90 beneficiários pelo menos 50% mulheres, jovens e 

participantes membros do processo de DDR e suas famílias (indicados pelo Secretariado de Paz) das 

comunidades mais afectadas pelo conflito político-militar nos seis (6) distritos, de acordo com a 

recomendação do estudo de sistema de mercado e sistema alimentar. 

 

2.2. Escopo do Trabalho: 

O proponente para o fornecimento / treinamento / capacitação dos produtores em matéria de 

apicultura, e fornecimento de KITs específicos deve realizar o seguinte: 

Lotes Distritos Componente 

Lote I 
Machanga, 
Chibabava 

Componente I 

• Formar/treinar 30 beneficiários em apicultura  

• entregar 30 manuais de apicultura aos formandos 
Componente II  

• produzir/capacitar de produzir e entregar 30 kits completo de apicultura aos 
formandos 

Componente III  

• assistir/apoiar os 30 formandos de instalar cada um 10 colmeias nos locais 
para iniciar a exploração 

Componente IV 

• capacitar os 30 formandos em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  
 

Lote II 
Gorongosa, 
Cheringoma 

Componente I  

• Formar/treinar 30 beneficiários em apicultura  

• entregar 30 manuais de apicultura aos formandos 
Componente II  

• produzir/capacitar de produzir e entregar 30 kits completo de apicultura aos 
formandos 

Componente III  

• assistir/apoiar os 30 formandos de instalar cada um 10 colmeias nos locais 
para iniciar a exploração 

Componente IV 

• capacitar os 30 formandos em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  
 

Lote III 
Chemba, 
Maringué 

Componente I 

• Formar/treinar 30 beneficiários em apicultura  

• entregar 30 manuais de apicultura aos formandos 
Componente II  

• produzir/capacitar de produzir e entregar 30 kits completo de apicultura aos 
formandos 

Componente III  

• assistir/apoiar os 30 formandos de instalar cada um 10 colmeias nos locais 
para iniciar a exploração 

Componente IV 

• capacitar os 30 formandos em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  
 

 



 

 

2.2.1 Composição do Kit de Iniciação do apicultor: 

O “KIT” de iniciação a ser fornecido/produzido pelo proponente e os formandos a ser entregue a 

cada formado deve ser composto por seguintes equipamentos e instrumentos:  

• 10 Colmeias com os materiais e assessores necessários 

• Um (1) Par de botas de borracha de cano alto 

• Um (1) par de luvas do apicultor de cano comprido 

• Uma (1) máscara de apicultor 

• Um (1) alavanca /raspador 

• Um (1) escova de abelhas 

• Um (1) fato de apicultor  

• Um (1) fumigador  

• Um (1) Manual para os formandos 

 

2.3 Resultados Esperados e Cronograma: 

No fim do contrato estarão concluídos os seguintes resultados: 

Lotes Distritos Componente 

Lote I 
Machanga, 
Chibabava 

Componente I 

• 30 beneficiários formados/treinados em apicultura 

• 30 manuais de apicultura entregados aos formandos 
Componente II  

• 30 kits completo (de 10 colmeias cada) de apicultura entregados aos 
formandos 

Componente III  

• 30 formandos instalaram cada um 10 colmeias nos locais da exploração 
Componente IV 

• 30 formandos capacitados em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  

Lote II 
Gorongosa, 
Cheringoma 

Componente I  

• 30 beneficiários formados/treinados em apicultura 

• 30 manuais de apicultura entregados aos formandos 
Componente II  

• 30 kits completo (de 10 colmeias cada) de apicultura entregados aos 
formandos 

Componente III 

• 30 formandos instalaram cada um 10 colmeias nos locais da exploração 
Componente IV 

• 30 formandos capacitados em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  

Lote III 
Chemba, 
Maringué 

Componente I  

• 30 beneficiários formados/treinados em apicultura 

• 30 manuais de apicultura entregados aos formandos 
Componente II  

• 30 kits completo (de 10 colmeias cada) de apicultura entregados aos 
formandos 

Componente III  

• 30 formados instalaram cada um 10 colmeias nos locais da exploração 
Componente IV 

• 30 formandos capacitados em gestão, em técnicas de produção de 
apicultura e em práticas/técnicas de comercialização do mel  



 

 

 

Cada proponente deve concorrer para um (1) único lote ou concorrer para mais lotes acima 

descritos, desde que, apresente as propostas técnica e financeira bem separado. 

 

Proposta de Cronograma: 

1 Componente I (Preparação e realização do Curso e Treinamento) - por LOTE (I, II, III) 

1.1 
Selecção dos beneficiários e 
preparação do curso 

SDAE/PMT 
Consultor/Produtor 

Benf./SDAE 
  April 2023 April 2023 

1.2 
Realização de curso incluindo aula 
prática para os beneficiários durante 
a formação 

Contratado 
Produtor 

Benf./SDAE/PF 
  Maio 2023 Maio 2023 

2 Componente II (Preparação dos KITS e distribuição) - por LOTE (I, II, III)  

2.1 
Preparação dos materiais (Kit de 
colmeias e outros) para alocação aos 
beneficiários durante a formação 

Contratado 
Produtor 

Benf./SDAE/PMT 
  April 2023 April 2023 

2.2 
Preparação, produção e distribuição 
das colmeias aos beneficiários 
durante a formação 

Contratado 
Produtor 

Benf./SDAE/PF 
  Maio 2023 Maio 2023 

3 
Componente III (Instalação e Gestão das colmeias/Colheita/Produção de Mel/Comercialização)  
- por LOTE (I, II, III) 

3.1 

Identificação e instalação das 
colmeias nos locais para o início do 
processo de exploração/produção de 
mel 

Benf./Cons./
SDAE/PF 

Produtor 
Benf./SDAE/PF 

  Maio 2023 Maio 2023 

3.2 

Treinamento na Gestão apícola 
(produção & comercialização de mel) 
incluindo integração na cadeia de 
valor 

Benf./Cons./
SDAE/PF 

Produtor 
Benf./SDAE/PF 

  Maio 2023 Maio 2023 

4 Componente IV (Coaching / Acompanhamento) - por LOTE (I, II, III) 

4.1 
Acompanhamento dos produtores 
beneficiários/parceiros (pelo menos 
2 encontros com cada um dos 
produtores em 6 meses) na 
produção e comercialização 

SDAE/PMT Produtor 
Benf./SDAE/PF 

  
  

  Junho 2023 
Novembro 

2023 

4.2       

4.3       

 

2.4. Abordagem e Metodologia: 
O(s) concorrente(s) / proponente(s) e/ou empresa(s) especializada(s) para o fornecimento, 

formação e/ou treinamento em apicultura, deverá preparar e apresentar uma proposta 

metodológica, onde o proponente participa no processo de seleção dos beneficiários em 

coordenação com o pessoal técnico dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) de 

cada distrito, com o ponto focal distrital de DELPAZ e com os líderes das comunidades, devendo 

indicar o perfil/requisitos mínimos exigidos para participação desta formação. Por outro lado, no 

processo de seleção dos beneficiários deve-se assegurar a inclusão de mulheres, jovens e de 

participantes/membros e/ou familiares provenientes do processo de Desmobilização, 

Desarmamento e Reintegração (DDR) em coordenação com Secretariado de Paz, numa proporção 

com abrangência maioritária deste grupo, por sinal, foco de DELPAZ. 

• Apresentar a proposta de Colmeias a serem fornecidas / produzidas, entregues e usadas com 

respectivas especificações técnicas detalhadas e descrição das peças e ferramentas de uso 

frequentes;  



 

 

• Proposta de Plano de Formação e assistência com conteúdos e temas a serem tratados (teórica 

e prática para todos beneficiários); 

• A proposta deve conter conteúdos que tratam da melhoria da qualidade de mel durante o todo 

o processo de produção, processamento e comercialização deste produto; 

• Proposta de um plano de acompanhamento/gestão dos beneficiários treinados durante a 

implementação da actividade de apicultura, por forma a garantir uma ligação a vários mercados 

na província e na região através de pelo menos dias visitas/encontros com cada um formando 

durante período de 6 meses (2 visitas/contactos por formando no período de seis meses); 

 
3. Modalidades de Aquisição e Contratação: 

Para a contratação deste Fornecimento de Bens e Serviços é aplicada a Lei Austríaca de Contratos 
Públicos (Lei Federal de Contratos Públicos da Áustria, PPA_2018) e é realizado um procedimento 
de adjudicação directa (concurso único).  
A ADA actua como Autoridade Contratante. 
Diversos concorrentes /proponentes são convidados para submeter a proposta.  
A ADA celebrará um Contrato de FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS com o melhor licitante 
selecionado.  
Para este efeito, será celebrado um contrato padrão da ADA de FORNECIMENTO DE BENS E 
SERVIÇOS (ver o Anexo III e todos os seus anexos).  
 
Subcontratação: As pessoas que não são empregues pelo licitante / por um membro de um 

consórcio de licitação devem ser consideradas subcontratantes (pessoas que trabalham, por 

exemplo, com base em contratos de serviço, contratos de trabalho livre ou similares). A 

subcontratação de partes dos serviços é permitida desde que o subcontratado forneça a 

elegibilidade necessária (autorização legal, confiabilidade e capacidade profissional) para a 

execução de sua parte do serviço. O proponente deverá especificar na sua oferta todas as partes 

dos serviços que pretende subcontratar e nomear os subcontratantes. 

 

A ADA como contratante propõe o pagamento do concorrente / proponente e/ou empresa 

especializada para a formação e/ou treinamento em apicultura, segundo o quadro a baixo: 

 

Proposta de pagamento ao Fornecedor / Consultor e/ou Empresa contratada: 
 

Componente I (Preparação e Realização do Curso) 

• Assinatura de contracto e Treinamento dos 
beneficiários em metodologias e técnicas de 
criação de abelhas em colmeias melhoradas e 
amigas do ambiente. 
 
 

TBD 

dias 

úteis 

20% 
Pagamento Inicial:  

Depois da assinatura de 

contracto  

Componente II (Preparação dos materiais) 



 

 

• Preparação dos materiais (kit de colmeias e 
outros) alocação aos beneficiários durante a 
formação; 

• Preparação dos materiais necessários para a 
implantação das colmeias durante a formação 
(Aula prática p/beneficiários). 

• Preparação, produção e distribuição das 
colmeias aos beneficiários durante a 
formação. 

 

TBD 

dias 

úteis 

40% 

Segundo pagamento 

(Submissão de 1. Factura): 

Depois da realização do 

curso e entrega dos KITS aos 

formandos mediante 

apresentação de relatório 

intermediário, certificados 

dos formandos e guias de 

entregas dos Kits completos 

aos beneficiários 

Componente III (Instalação das colmeias) 

• Identificação e instalação das colmeias 

nos locais para o início do processo de 

exploração/produção de mel. 

• Treinamento na Gestão apícola 
(produção & comercialização de mel) 
incluindo integração na cadeia de valor. 

TBD 

dias 

úteis 

20% 

Terceiro pagamento 

(Submissão da 2. Factura): 

Depois da instalação de 

colmeias nos locais de 

produção 
 

 

Componente IV (Gestão apícola) 

• Acompanhamento em Gestão apícola, 
produção e comercialização do mel e 
integração na cadeia de valor no distrito 

(2 encontros com cada um dos 
produtores em 6 meses) na produção e 
comercialização. 

 

TBD 
dias 
úteis  

20% 

Pagamento final (submissão 

da factura final): 

Depois da realização de 
apoio e assistência em 6 
meses 

 

4. Critérios de Elegibilidade: 

O proponente deve satisfazer os seguintes critérios de elegibilidade: 

 

4.1. Autorização Legal: O licitante deve estar autorizado (de acordo com a lei de seu país de origem) 

para Fornecimento de bens e serviços e/ou prestar serviços. 

 

Prova Necessária: Alvará de funcionamento ou excerto certificado do registo de empresas ou outros 

documentos previstos nas leis do país de origem. Se as leis do país de origem do licitante não 

exigirem autorização para a prestação dos serviços e fornecimentos de bens, o licitante deverá 

apresentar a respectiva confirmação por escrito. 

 

4.2. Confiabilidade Profissional: O licitante é profissionalmente confiável se não houver motivo de 

exclusão nos termos do § 78 par. do PPA. 

 



 

 

Provas Necessárias: Extrato do Registro de Empresas (com menos de três meses) ou certidão 

equivalente emitida por um tribunal ou autoridade administrativa do país de origem do licitante; 

aviso de débito mais recente da autoridade fiscal competente ou documento equivalente do país 

de origem do licitante; aviso de débito mais recente da autoridade previdenciária competente ou 

documento equivalente do país de origem do licitante; excerto do Registo Criminal que comprove 

que os responsáveis pela gestão (incluindo mandatários) não foram condenados criminalmente 

(excerto com menos de seis meses) ou documento equivalente emitido por um Tribunal ou 

Autoridade Administrativa do país de origem do licitante). 

 

4.3. Capacidade Financeira e Econômica: 

A capacidade financeira e económica do proponente é cumprida se forem cumpridos os seguintes 

requisitos mínimos:  Capacidade de prefinanciamento de pelo menos 30% do valor total da proposta 

submetida.   

As provas possíveis são:  Extracto bancário/relatório de crédito, seguro de responsabilidade civil 

profissional, declaração do volume de negócios para o domínio de actividade em que os serviços se 

inserem (para os dois últimos anos de exercícios) e outras.  

 

4.4. Capacidade Técnica: 

A capacidade técnica do licitante é cumprida se forem atendidos os seguintes requisitos mínimos:  

Qualificações do (a) proponente (a): 

• Relevantes conhecimentos do processo de treinamento/formação de produtores em matéria de 

produção e comercialização de mel; 

• Domínio dos diferentes métodos melhoradas de exploração de colmeias, amigas do ambiente; 

• Domínio do processo de construção de colmeias, é uma vantagem de prioridade; 

• Experiência comprovada na área de fornecimento, produção e comercialização de mel; 

• Domínio da língua portuguesa e das línguas locais.  

  

Para comprovar a elegibilidade, o licitante poderá apresentar as provas exigidas com a oferta. 

Alternativamente, o licitante poderá preencher e assinar o formulário anexo de auto declaração 

(ver Anexo VI). As provas de elegibilidade reais devem ser fornecidas imediatamente mediante 

solicitação da ADA.  

 

Em qualquer caso, as provas serão solicitadas ao melhor licitante antes da adjudicação do contrato.  

 
5. Critérios de Atribuição e Processo de Seleção: 

O Fornecedor e a equipe de formadores/Treinadores ou a empresa / organização especializada, será 

responsável por seus próprios arranjos logísticos e deve organizar as sessões necessárias de forma 

independente. Se uma necessidade específica for identificada durante o processo no fornecimento, 

formação/treinamento e capacitação, a Equipe de Gestão da DELPAZ-Sofala (PMT) trabalhará para 

facilitar o que estiver a seu alcance e outros arranjos logísticos quando necessário e tanto quanto 



 

 

possível. Observe que a ADA não fornecerá nenhum suporte logístico durante o fornecimento, a 

formação/treinamento, incluindo transporte, escritórios de trabalho, computadores, impressoras, 

fotocópia, e outros materiais etc. Portanto, todas as taxas e despesas exigidas para o trabalho 

devem ser cobertas pelo candidato e, portanto, incluídas na oferta financeira. 

Cada proponente deve concorrer somente para um lote, ou mais lotes acima descritos, desde que 

apresente as propostas separadas, técnica e financeira. 

 

O(s) contrato(s) é/são adjudicado(s) ao(s) proponente(s) técnica e economicamente mais favorável 

(melhor relação qualidade/preço).  

 

As ofertas submetidas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e ponderações: 

 
QUALIDADE: (70%) 

1 
Qualidade da metodologia proposta para o treinamento/Formação e 
Acompanhamento, incluindo delegação de trabalho, qualidade dos 
Items/componentes de KIT fornecidos/produzidos 

      25% 

2 
Experiência e capacidades relevantes da equipe de formadores na condução e 
liderança de atribuições semelhantes 

 15% 

3 Qualidade de formações/treinamentos realizados e de referência  20% 

4 Cronograma e coerência com a oferta financeira  10% 

 
PREÇO: (30%) 

5 Oferta Financeira Total   30% 

 
Provas:  
As seguintes provas servem de base para a avaliação e serão apresentadas com a oferta: Curriculum 
Vitae, Certificados, Cartas de referências, Projectos de referências, Relatórios de trabalhos 
semelhantes. 
 
Preço:  
Oferta financeira 
 
Método de Cálculo:  
Uma Comissão de Avaliação composta por três (03) membros avaliará a oferta com base nos 
critérios de adjudicação relacionados com a qualidade. Para cada critério de qualidade, uma 
pontuação de 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 pode ser alcançada. 
 
Critérios de Qualidade:  
As ofertas são pontuadas de forma que a oferta com maior pontuação no critério obtenha o número 
máximo de pontos e cada próxima ofereça o número de pontos proporcionalmente menor de 
acordo com a seguinte fórmula: 

Critério de qualidade de pontos = (Pontuação individual da oferta / pontuação da oferta com 
maior pontuação) x peso 

 
Critério de preço:  



 

 

As ofertas são pontuadas em função dos preços oferecidos na oferta financeira de forma que a 
oferta com o preço mais baixo obtenha o número máximo de pontos e cada seguinte ofereça o 
número de pontos proporcionalmente inferior de acordo com a seguinte fórmula: 

Critério de Preço de Pontos = (Menor preço/preço da oferta) x peso 

 
Cálculo do Total de Pontos: 

Total de pontos = Pontos Critério de Qualidade 1 + Pontos Critério de Qualidade 2 + Pontos 
Critério de Qualidade 3 + Pontos Critério de Qualidade 4 + Critério de Preço de Pontos 

 
A melhor oferta é a oferta com o maior número de pontos totais. Se o número total de pontos for 
o mesmo para mais de um licitante, a oferta com o menor preço total (entre esses licitantes) será a 
oferta mais favorável. 
 
Após a conclusão da avaliação, a ADA reserva-se o direito de negociar com o licitante com a oferta 
mais favorável (classificação mais alta).  
 
A ADA reserva se o direito de adjudicar um lote por concorrente para assegurar uma rápida 
realização dos cursos nos seis (6) distritos.   
 
A ADA pode conduzir negociações com mais licitantes se o resultado do procedimento de avaliação 
mostrar apenas pequenas diferenças entre as ofertas ou as negociações com o licitante com a 
classificação mais alta levarem a nenhuma base contratual dentro de um período razoável.  
 
A ADA notificará todos os licitantes da decisão de adjudicação. 
 
6. Processamento de Dados Pessoais: 

Durante o início e execução de contratos, a ADA pode processar dados pessoais de pessoas físicas 
que são coletados pela ADA ou transferidos ou divulgados à ADA por potenciais contratados ou 
terceiros sob sua instrução, por exemplo, dados pessoais de funcionários, representantes legais, 
agentes ou outros parceiros dos potenciais contratantes ou de tais terceiros. 

 

Ao enviar informações à ADA, você, como contratante em potencial, reconhece: 

• Ter tomado nota do Aviso de Privacidade da ADA https://www.entwicklung.at/en/media-
centre/privacy-notice ('Aviso de Privacidade ADA'); 

• Para garantir que cada transferência ou divulgação direta ou indireta de dados pessoais para a 
ADA durante o início ou execução de um contrato seja legal de acordo com a lei de proteção de 
dados aplicável; 

• Para garantir que todas as pessoas, cujos dados pessoais são transferidos ou divulgados à ADA, 
receberam imediata e comprovadamente o Aviso de Privacidade da ADA; e 

• Que se for celebrado um contrato e de acordo com os seus termos, a ADA publica, 
nomeadamente no site da ADA, informação sobre o contrato e as partes contratantes. 

 

 

https://www.entwicklung.at/en/media-centre/privacy-notice
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7. Elaboração e Envio de Propostas: 

Os licitantes interessados são convidados a apresentar uma oferta. Cada proponente deve 

concorrer para um lote acima descritos, ou mais lotes desde que apresente propostas separadas 

por LOTE, técnica e financeira.  A oferta consistirá nas seguintes partes: 

 
7.1. Oferta Técnica por LOTE: 

• Oferta técnica (máx. 10 páginas); 

- Breve descrição da compreensão da tarefa; 

A oferta técnica deverá conter os seguintes conteúdos para permitir melhor avaliação: 

- Uma proposta de temas para a formação ou treinamento em apicultura detalhado com todos 

conteúdos, incluindo o responsável por cada tema; 

- Proposta técnica para o treinamento/capacitação de 30 beneficiários correspondente a 15 

participantes por distrito, vide tabela 2 acima; 

- Proposta de “KIT completo” a ser alocado / produzido e depois entregues a todos beneficiários no 

fim do curso; 

- Imagem do tipo de “KIT” a ser alocado a todos beneficiários no fim do curso; 

- Proposta de colmeias a serem produzidas/implementadas com respectivas especificações 

técnicas incluindo imagens coloridas e que se adequam as condições climáticas das 

comunidades beneficiárias;  

- Proposta de um plano detalhado de acompanhamento dos treinados durante a implementação 

da actividade de apicultura post-treinamento;  

7.2. Oferta Financeira (ver modelo no Anexo I) por LOTE: 

• Honorários por formador/especialista incluindo número estimado de dias úteis; 

• Despesas de viagem (despesas de viagens dos participantes á formação/treinamento); 

• Despesas de alimentação e alojamento dos participantes formados; 

• Custos de formação descrito e de acordo com respectivas componentes; 

• Custos de KIT completo/produzido; 
 
7.3. Provas: 

• Provas de elegibilidade ou auto-declaração (ver item 4. acima) 

• Provas para critérios de adjudicação / Selecção (ver o ponto nº 5 acima) 
 

7.4. As Ofertas devem ser dirigidas a: 

As perguntas podem ser dirigidas até o dia 30 de Março de 2023 (23:59 CET) a Equipa de 
Gestão de DELPAZ-Sofala, Agricultor: Jose.Lopes@ada.gv.at 
Com cc: Ilidio.Santos@ada.gv.at e Michael.Butschek@ada.gv.at 
 
As ofertas/propostas devem ser dirigidas a DELPAZapplications@ada.gv.at 
Assunto: “Fornecimento de Bens e Serviços de Treinamento em Apicultura e Cadeia de Valor de 
Mel” 

As Instituições locais e mulheres especialistas, são fortemente encorajadas a se 
candidatarem.  
Prazo para envio de ofertas/propostas: 04 de April de 2023 (23:59 CET) 

mailto:Jose.Lopes@ada.gv.at
mailto:Ilidio.Santos@ada.gv.at
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8. Anexos: 

 
Anexo I: Formulário de Proposta Financeira  
Anexo II: Formulário de Projectos de referência 
Anexo III: Modelo de Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços (incluindo os Anexos) 
Anexo IV: Relatório de Estudo de sistema de Mercado e Sistema Alimentar (ESMSA) 
Anexo V: Modelo Auto Declaração PT 16122022 
 


