
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 

Contratação para Due Deligence das Subvenções de Organizações Feministas 
 

1. Enquadramento 
 
Women’s Voice and Leadership – ALIADAS, é uma iniciativa do Governo do Canadá, 

implementada pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), 

em seis províncias do país (Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula e Maputo). 

Orientado para apoiar as actividades e capacidade das organizações e movimentos 

locais que promovem e protegem os direitos das mulheres e raparigas, com vista ao 

alcance da igualdade de género, o ALIADAS- WVL canaliza para organizações, grupos 

e redes de mulheres, recursos técnicos, materiais e financeiros para apoiar a 

concretização dos seus esforços de promoção da transformação social, através da 

dinamização de um movimento feminista vibrante. 

Especificamente, o programa pretende contribuir para o alcance de três resultados, 

designadamente: i) melhorada a gestão e sustentabilidade das organizações locais de 

direitos das mulheres; ii) melhor ado o desempenho das organizações de direitos das 

mulheres para promover a igualdade de género e capacitar mulheres e raparigas; iii) 

aumentada a eficácia das plataformas, redes e alianças nacionais e subnacionais de 

direitos das mulheres para influenciar mudanças políticas, legal e sociais no país. 

 

2. Objectivos da consultoria 
 
 

Será objectivo da presente consultoria fazer diligência prévia das organizações de 

mulheres de modo a avaliação os riscos prévios a celebração de parceria de subvenção. 

Com a análise sobre o risco o CESC busca avaliar e analisar os processos de 

Governança, Sistemas de Controlo, capacidade de prazos e sua capacidade de gestão 

dos fundos. Com relatório de avaliação permitira identificar e registrar acções de 

mitigação de riscos e áreas de capacitação e a necessidade de monitoria.  

 

3. Responsabilidades: 
 

3.1. Governança e Sistemas de Controlo 

o Avaliar o sistema de Governança praticado 

o Analisar os sistemas de mitigação contra fraude, suborno e corrupção 

o Analisar o sistema de controlo interno 

o Analisar as Políticas de aquisição e compras de bens e serviços   



o Analisar o sistema de gestão de recursos humanos  

o Analisar e Avaliar a gestão de riscos 

o Analisar os procedimentos de Ética 

o Analisar os meios de protecção do património 

 

3.2. Capacidade de cumprimento de prazos  

o Analisar a performance passada 

o Avaliar a capacidade do pessoal 

 

3.3. Capacidade financeira 

o Analisar a viabilidade financeira 

o Analisar e avaliar a capacidade de Gestão  

o Analisar os processos e relatórios de auditoria 

o Analisar o Custo-benefício (Value for Money) 

o Analisar as políticas e procedimentos  

o Analisar os sistemas ou pacotes de gestão  

 

4. Metodologia 
 

4.1. Actividade  

Deverá ser incluído na proposta uma descrição detalhada da metodologia que se 

propõe para atingir os objectivos acima indicados. 

 

 
5. Requisitos 

 
O/a consultor/a ou equipa de consultores deverão possuir os seguintes requisitos: 

• Formação superior em contabilidade e auditoria; 

• No mínimo 5 anos de experiência profissional na área avaliação de riscos; 

• Bom conhecimento do contexto político e socioeconómico do país; 

• Familiarização com as questões inerentes a organização e funcionamento da 

sociedade civil e particularmente das organizações de mulheres; 

 

 

 

 



6. Prazos de conclusão  
 

O trabalho final devera ser apresentado até 20( vinte) dias apos a data de adjudicação. 

 

7. Submissão de propostas 
 

As propostas técnicas e financeiras deverão ser submetidas até o mais tardar às 16:00 

horas do dia 02 de Marco de 2020, no seguinte endereço físico: av. Julius Nyerere, nº 

258, Maputo, fazendo menção ao seguinte assunto: Manifestação de Interesse - 

Consultoria para “Due Deligence” as Subvenções de Organizações Feministas – 

programa ALIADAS WVL 

Na avaliação das submissões, será levada em consideração a competência técnica, 

qualificações e experiência, incluindo as mencionadas acima, O consultor deve 

demonstrar familiaridade com as operações das instituições financeiras de 

desenvolvimento e conhecimento para avaliar e gerir os riscos em organizações sem fins 

lucrativos ou áreas similares. Após a avaliação dos envios, uma lista restrita de três 

consultores deve ser realizada e classificada por meio da comparação da capacidade 

geral relevante. 

 

O CESC se reserva o direito de aceitar ou rejeitar solicitações atrasadas ou de cancelar 

o presente convite parcial ou totalmente. O CESC não arcará com os custos incorridos 

por qualquer solicitante na preparação e envio de manifestações de interesse. 

Os candidatos serão informados oportunamente dos resultados de sua inscrição. 
 

 

 


