
PROJECTO DA SADC/GIZ  

Programa de Resiliência Climática e NRM (2021-23) 

 

Pedido de Conceitos  

para 

Projectos transfronteiriços da TFCA 

 

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GDC) fornece apoio ao Secretariado da 

SADC e aos Estados-membros da SADC para implementar o programa regional 

"Resiliência Climática e NRM na Região da SADC". O Projecto é implementado 

conjuntamente pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e 

pelo Secretariado da SADC. Neste contexto, o Projecto disponibiliza fundos para o 

desenvolvimento de projectos nas TFCAs da SADC na área de  

- Construir Comunidades Mais Resilientes em TFCAs e arredores, 

- Adaptação e mitigação transfronteiras das alterações climáticas, 

- Fortalecer a colaboração transfronteiriça e a integração regional nas 

TFCAs 

Por favor leia estes termos de referência com muito cuidado e escreve conceitos 

de acordo com eles. 

As organizações TFCAs da SADC são convidadas a submeter conceitos de projectos 

sobre os tópicos acima mencionados, que pode incluir um dos seguintes tópicos 

qualquer: meios de subsistência alternativos, agricultura inteligente do clima, 

aquacultura, pescas, silvicultura (por exemplo, REDD), gestão de terras de pastagens, e 

adaptação baseada no ecossistema ou soluções baseadas na natureza. A SADC/GIZ 

acolhe conceitos baseados em iniciativas de projectos existentes (transfronteiriços) que 

vêem um potencial para uma componente adicional ou ampliação de uma metodologia 

comprovada. O requerente deve demonstrar um forte foco de colaboração 

transfronteiriça para o projecto. Mulheres e jovens das comunidades locais devem ser 

dado a oportunidade de participar no projecto.  

As TFCAs que não se beneficiaram anteriormente do projecto terão preferência por 

financiamento. 



O orçamento total atribuído para esta actividade é de 500.000 Euros. A GIZ/SADC 

procura 2-3 projectos de alto desempenho com um orçamento entre 100.000 a 250.000 

Euros cada. Ideias de projectos podem ser desenvolvidas em conjunto entre o(s) 

parceiro(s) de implementação e as respectivas estruturas da TFCA. O requerente 

principal apresentará uma carta de apoio da estrutura da TFCA. Por favor notem que as 

ideias de projectos para a TFCA do Kavango Zambeze não podem ser financiadas neste 

convite. 

Todas as organizações internacionais, regionais ou nacionais que tenham escritórios em 

pelo menos um Estado membro da SADC, que operem/implementem em pelo menos 

dois Estados membros da SADC e que tenham estatuto sem fins lucrativos e de utilidade 

pública são elegíveis para se candidatarem deste conceito. A criação de um consórcio 

com um parceiro principal é possível. O requerente deve ser uma pessoa com 

documentos legal (Bilhete de Identidade). O sistema financeiro deve obedecer os 

padrões de qualidade da GIZ, ou seja, o requerente pré-seleccionado deve passar uma 

verificação de viabilidade comercial para poder receber financiamento. 

Os conceitos devem utilizar o modelo fornecido juntamente com os ToRs e o modelo de 

orçamento em Excel e não devem exceder 4 páginas. As propostas só serão elegíveis 

se não forem assinadas pelos representantes legalmente responsáveis da organização 

requerente.  

Todos os documentos devem ser submetido até 10 de Agosto de 2020 (meia-noite). 

Os documentos serão avaliados por um comité de avaliação constituído por membros da 

Direcção da Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais (FANR) Director do 

Secretariado da SADC e da GIZ.  

Os conceitos de projectos seleccionados receberão assistência técnica adicional do 

Programa SADC/GIZ para desenvolver a proposta do projecto final detalhada, por 

exemplo, durante uma visita ao local do projecto proposto. Os projectos financiados 

serão implementados entre Janeiro de 2021 e Dezembro de 2022. Cada projecto não 

deverá ter uma duração superior a 18 meses. O acordo de financiamento (contracto) 

será assinado entre o executor principal do projecto e a GIZ. Os fundos serão 

desembolsados em fases, dependendo do progresso do projecto. 

 

Os seguintes critérios serão utilizados para a selecção de propostas: 

           Pontos 

1. Adequado do conceito técnico e do plano de trabalho sugerido   

- Análise de Problemas          5 



- Abordagem e Proposta de Valor       10 

- Os objectivos são relevantes, viável e favoraveis as comunidades 20 

- A concepção e metodologia do projecto são sólidas e participativas 10 

 

- Análise do grupo-alvo sob consideração específica para incluir 

 mulheres e jovens          5 

 

 

2. Capacidades técnicas e administrativas para implementação de 

projectos transfronteiriços da TFCA      30 

 

3. Proposta financeira, incluindo um mínimo de 10% de financiamento  20 

próprio 

 

As solicitaҫões devem ser enviadas por endereҫo electronico (como documento WORD 

e ficheiro pdf digitalizado com assinaturas) para dieter.nill@giz.de e 

eunice.motswaledi@giz.de  até 10 de Agosto de 2020 (meia-noite).  

Os conceitos que não estiverem em conformidade com os padrões do modelo não serão 

considerados. 
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