CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
MOÇAMBIQUE
Prazo para a apresentação de propostas: 12 de Agosto de 2015
A Parceria Global para a Responsabilidade Social (GPSA) oferece apoio à sociedade civil e
governos para juntos trabalharem na resolução de desafios críticos ligados à governação nos países
em desenvolvimento. Para alcançar este objectivo, a GPSA fornece apoio estratégico e sustentado às
iniciativas de responsabilidade social das Organizações da Sociedade Civil, destinadas a reforçar a
transparência e responsabilização. Com vista a criar um ambiente propício no qual o ‘feedback’ do
cidadão é usado para a resolução de problemas fundamentais relativos a prestação de serviços e para
reforçar o desempenho das instituições públicas, a GPSA baseia-se na abordagem do Banco Mundial
que prioriza o envolvimento directo e contínuo dos intervenientes do sector público, bem como na
rede de organizações de Parceiros Globais. Através de uma abordagem adaptada à realidade do país,
as actividades apoiadas pela GPSA, são implementadas em sectores onde o Banco Mundial tem um
forte envolvimento e pode ajudar os governos a responder aos feedbacks do cidadão.
A GPSA trabalha para ‘completar o ciclo’, através de apoiar os cidadãos a terem uma voz mais
articulada, ajudar os governos a auscultar, e auxiliar as agências do governo a agir em torno dos
‘feedbacks’ recebidos.
A GPSA tem o prazer de anunciar o seu 3° Convite Global para a apresentação de Propostas.
Em MOÇAMBIQUE, a GPSA procura propostas ligadas às iniciativas de Responsabilidade Social e
programas de Organizações da Sociedade Civil que visam atender uma ou todas das seguintes
questões:
⇨ Monitorar a eficiência do ensino primário a um nível descentralizado. Esta informação
produzida será usada pelo Ministério da Educação, Ministério da Economia e Finanças,
Ministério da Administração Estatal e Função Pública, Governos Provinciais e Distritais,
para estudar os padrões de desempenho entre escolas comparáveis e incentivar a melhoria do
desempenho.
⇨ Monitor e apresentar os impactos socioeconómicos e ambientais relacionados com a
prospecção e exploração das indústrias extractivas. As informações produzidas serão usadas
pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Ministério da Economia e Finanças e
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, para promover uma gestão eficaz,
transparente e responsável do petróleo, gás e recursos minerais para o bem público.
⇨ Reforçar a capacidade institucional e humana das Organizações da Sociedade Civil, que
trabalham na área de responsabilidade social para assumir funções de Responsabilidade
Social e responsabilização no que diz respeito ao desempenho de contratos públicos. A
informação produzida será usada pela Autoridade Central de Aquisições e pelas Agências de
Execução de Contratos a níveis centrais e descentralizados

Tendo em conta a abordagem da GPSA, espera-se que a informação produzida também possa
ser usada por outras instituições do sector público para além do Executivo, nomeadamente,
Instituições Superiores de Auditoria, Órgãos Legislativos, Agências Reguladoras Independentes
e outras entidades de supervisão.
De forma a considerar os projectos, as propostas devem demonstrar claramente que:
1. O projecto impulsionará os limites, de um nível de intervenções pilotos para um nível de
intervenções em grande escala que podem ser replicadas em todo o país;
2. A intervenção proposta estará relacionada com as iniciativas em curso e focalizará aos
objectivos semelhantes. Esta deve identificar o valor acrescentado pelo apoio da GPSA;
3. Propõe uma orientação e parceria clara com outras Organizações da Sociedade Civil (locais e
nacionais) e organizações de base comunitária; e
4. O projecto irá gerar informações necessárias para complementar os processos existentes, já
apoiados por instituições públicas relevantes.
A GPSA apoia propostas que:
▪ Apresentam uma duração estimada de 3 a 5 anos, para permitir um financiamento sustentado e
estratégico relativamente a Responsabilidade Social;
▪

Para informações referentes ao intervalo indicativo de financiamento neste 3° Convite Global
para apresentação de Propostas, por favor visite a nossa página da internet em www.thegpsa.org

Organizações da Sociedade Civil Elegíveis: Entidades Jurídicas não ligadas ao sector público ou
lucrativo, tais como organizações não-governamentais, organizações não-lucrativas da média,
organizações de caridade, organizações religiosas, organizações profissionais, sindicatos,
organizações de trabalhadores, associações de representantes locais eleitos, fundações e institutos de
pesquisa e desenvolvimento de políticas.
As OSC requerentes devem fornecer prova do estatuto legal em um dos países elegíveis (‘opcionais’)
da GPSA.
Caso esteja interessado em se candidatar, por favor visite-nos em www.thrgpsa.org (onde pode
obter as Orientações de Candidatura da GPSA e aceder os formulários).

A SESSÃO DE ORIETAÇÃO TERÁ LUGAR NO:

DIA: 12 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA), 2015
LOCLAL: HOTEL VIP (Av. 25 de Setembro, No 692)
HORAS: 9:00 -12:00 HORAS
Para obter informações sobre a Sessão de Orientação organizada pelos escritórios do Banco
Mundial em Moçambique, por favor contacte:
Abel Otacala
Telefone: 21482300, ou 843109614
aotacala@worldbank.org

