
 

 
 

                              

 

Termos de referência   

 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR/A PARA A REALIZAÇÃO 

DE FORMAÇÃO PARA MELHORIA DAS CAPACIDADES TÉCNICAS LOCAIS DE 10 MESTRES DE 

CONSTRUÇÃO E 10 VOLUNTARIOS/AS DA CVM  

 

1. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO 

 

No âmbito do Ciclone Idai que afectou a região Centro do País, tendo causado entre outros danos, 

a destruição de abrigo das populações da cidade da Beira colocando as pessoas sem condições 

mínimas de habitação, a Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), em parceria com a Cruz 

Vermelha da Espanha (CVE), através de fundos ALERT do Escritório Humanitário da Comissão 

Europeia (ECHO), está implementando um projecto para a reparação, melhoria e/ou ajuda à 

reconstrução de 300 casas afectadas pelo ciclone no barrio de Matadouro, na Beira. 

As reparações das casas serão realizadas de acordo com as necessidades de cada beneficiário, 

para isso serão feitos 300 Planos de Ação (PA) de forma participativa com as famílias. Estes PA 

serão executados por 10 Grupos de Monitoramento (GM) formados por 1 Constructor/a Mestre e 1 

voluntário/a da CVM, estudante de engenharia/arquitetura da UNIZAMBEZE. Além disso, estes 10 

GM, irão acompanhar as 300 obras para garantir a qualidade das reparações/melhorias/ajuda na 

reconstrução das casas afetadas pelo ciclone. 

O acompanhamento das reparações/melhorias/ajuda na reconstrução e o desenho do PA são 

partes fundamentais para o sucesso da intervenção. Por isso, a CVM e a CVE propõem que esta 

consultoria seja acompanhada da realização de uma formação, incluindo questões teóricas e 

práticas essenciais, bem como a realização participativa dos PA. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. OBJECTIVOS DA CONSULTORIA 

 

Esta formação destinada aos 10 GM tem como objectivo: 

 Melhorar seus conhecimentos construtivos para garantir uma reconstrução segura1; 

 Melhorar as capacidades de análise e de realização de propostas de melhoria e repa-

ração das casas; 

 Garantir a correta realização dos PA; 

 Capacitar para a realização de um correcto acompanhamento técnico das repara-

ções/melhoria/ajuda na reconstrução. 

 

3.    CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

 

Ao final da formação espera-se que tanto os Construtores/as Mestres como os Voluntá-

rios/as da CVM entendam: 

 Questões Chaves para o desenho de uma construção segura1; 

 A função de cada elemento da obra e como realizar uma execução correta: funda-

ções, paredes portantes, pilares, telhado, etc; 

 Os princípios básicos da construção em blocos de concreto e concreto armado;  

 A composição e execução dos blocos de concreto para garantir sua qualidade. 

 

Por outro lado, após a formação, tanto os Construtores/as Mestres como os Voluntários/as 

da CVM têm conhecimento sobre: 

 Técnicas de reparação/reforço/reconstrução das casas afectadas pelo ciclone, com 

especial atenção aos encontros entre a construção antiga e a nova; 

 Técnicas para melhorar a fixação do telhado ao muro. 

                                                           
1 Building Back Safer (BBS) 



 

 
 

 

 

Depois das formações os GM poderão: 

 Analisar as casas afectadas pelo ciclone e propor soluções construtivas de melhora e 

reparação; 

 Executar os PA para a reparação de casas, incluindo mapas de quantidades dos materiais 

necessários para a execução dos trabalhos. 

 

      4.   PRODUTOS 

 

 Currículo Formativo; 

 Uma formação de entre 5 ou 6 dias de duração cada uma, dirigida aos 10 GM; 

 10 PA realizados in situ pelos alunos e de maneira participativa com as famílias beneficiá-

rias; 

 Revisão e melhoria, de forma conjunta, após um debate com os alunos, dos 10 PA realiza-

dos in situ; 

 

Estes planos de acção serão compostos, pelo menos, por:       

 Descrição básica do estado da casa; 

 Acções recomendadas para melhoria e reparo da casa; 

 Mapa de quantidade; 

  Fotografias chaves da casa a reparar; 

 Lista dos materiais precisos para a realização das técnicas construtivas descritas na for-

mação; 

 Avaliação dos conhecimentos dos alunos antes e depois da formação; 

 Relatório final das formações, incluindo lista de presenças e fotografias. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

A proposta metodológica deve conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

 Sessões teóricas em sala de aula; 



 

 
 

 

 

 Sessões práticas in situ; 

 Criação de um plano de ação para cada grupo de monitoramento (1 Voluntário/a da CVM e 

1 Construtor/a Mestre). 

 

         6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CALENDARÁRIO DE EXECUÇAO 

11 de Julho Publicação de TdR  

11-21 de Julho Recepção de propostas 

22 de Julho  Seleção consultoria 

22 Julho - 26 Julho Assinatura do contrato/Preparação da formação 

29 Julho - 2 Agosto 1º Pago/Preparação da formação 

5 Agosto - 10 Agosto Formação (20 pessoas) 







 

 ONG ou Consórcio de ONGs, empresa ou consultores independentes, nacional ou interna-

cional, registradas legalmente no Moçambique e com capacidade de emitir faturas; 

 Experiência mínima de 2 anos de trabalho com comunidades vulneráveis no Moçambique; 

 Experiência de realização de formações no âmbito da construção civil para Maestros da 

Construção de mínimo 4 anos. 

 

       8. FORMAS DE PAGAMENTO 

 

 20% no acto da assinatura do contrato; 

 20% depois a entrega e aprovação da Currículo formativo; 

 60% depois a entrega e aprovação do relatório final e seus anexos. 

 

9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E AVALIAÇÃO  

O processo é realizado através de publicação no jornal; 

 

 

7. REQUISITOS 



 

 
 

 

 

As ONGs, empresa ou equipa consultora interessada, deve enviar a proposta técnica e eco-

nómica da consultoria. 

 

Proposta técnica:  

 Descrição da metodologia formativa; 

 Breve descrição de 3 técnicas construtivas de reparação/reforço de casas de blocos que 

serão propostas na formação; 

 Curriculum da entidade no âmbito de trabalho desta consultoria: experiencia em formação 

de mestres de construção e de trabalho com comunidades vulneráveis; 

 Curriculum dos profissionais que serão indicados para as tarefas a serem contratadas. 

             

 

Proposta Financeira:  

Consistirá no preço geral proposto, especificando taxas, transporte, alojamento, subsídios e im-

postos, tendo em conta todos os gastos relativos á actividade a realizar, incluindo: 

 

 Visitas de preparação; 

 Transporte/alojamento dos formadores; 

 Almoços e bebidas durante as formações para os participantes; 

 Aluguer de sala para as formações; 

 Materiais de trabalho para a realização das formações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE AVALIAÇÃO Pontuação  

Pontuação máxima 60 

1. Descrição da metodologia formativa 10 

2. Descrição das técnicas construtivas  10 

3. Experiencia previa da entidade 10 

4. CV com Experiência prévia dos profissionais   10 

5. Proposta financeira 20 



 

 
 

 

 

A PROPOSTA DEVE INCLUIR:  

1. TDR Formação GM impressa carimbada e assinada pelo fornecedor. 

 2. Declaração impressa carimbada e assinada pelo fornecedor  

3. Proposta técnica (detalhes na seção 9) 

4. Proposta financeira (detalhes na seção 9) 

 

NÃO SERÃO ADMITIDAS (OU SERÃO RECUSADAS) OFERTAS QUE NÃO INCLUAM OS 

PONTOS DESCRITOS ACIMA.  

As propostas devem ser enviadas via e-mail com assinatura, para os seguintes endereços 

eletrónicos: 

 

Edson Custodio: edsonnycustodio@gmail.com 

Mercedes Box: del.mbg@cruzroja.es 

Isabel de la Vega: isabel.vega@cruzroja.es  

 

As ofertas serão recebidas até às 08H00 do dia 22 de Julho de 2019. Indicar no assunto 

“Formações Grupos de Monitoramento. ALERT ECHO”  
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