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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 

 
Elaborar e implementar Planos de Negócio, Planos de Marketing e estratégias de “FundRaising” 

nos operadores da educação profissional em Cabo Delgado 

1. Contexto 

O Camões, I.P. e a CTA assinaram um acordo de parceria para implementação do Projecto +Emprego em 
parceria público-privada para os jovens de Cabo Delgado. A Acção, financiada pela União Europeia e 
cofinanciada e gerida pelo Camões IP, tem como objetivo geral aumentar as oportunidades económicas da 
população de Cabo Delgado, em particular da sua população jovem, contribuindo para a melhoria do 
acesso ao trabalho decente e do rendimento em actividades directa ou indirectamente relacionadas com a 
indústria do gás natural. Para que este objetivo seja atingido considera-se fundamental alavancar o 
potencial de criação de riqueza e de emprego jovem, apoiando a sua inserção nas cadeias de valor da 
indústria do gás natural, para o que é fundamental que os jovens detenham as qualificações adequadas. 
Os operadores da educação profissional são essenciais no processo de qualificação dos jovens de Cabo 
Delgado, mas também na respetiva inserção na vida ativa. Esta consultoria pretende reposicionar 
estrategicamente os operadores referidos e aumentar a competitividade e a sustentabilidade da respetiva 
intervenção, mobilizando de forma proactiva parcerias e fontes de financiamento diversificadas, 
nomeadamente privadas. Visa ainda aumentar a lógica de proximidade dos operadores ao território em 
que operam e ao seu mercado, sobretudo ao setor privado, e sistematizar mecanismos de abordagem e 
articulação eficazes com o mesmo. 

 
2. Finalidade da consultoria  

Estruturar um Plano de Negócio e de Marketing que, partindo do enquadramento e da situação actual de 
um operador de educação profissional público, sedeado em Pemba, preconizem orientações estratégicas 
futuras inovadoras e sustentáveis, bem como a introdução de modelos de gestão que articulem de forma 
equilibrada o respectivo domínio de negócio e que lhe permita uma efectiva materialização da sua missão, 
o alinhamento perfeito com a evolução do mercado de trabalho e os novos desafios socioeconómicos - 
derivados nomeadamente da perspetiva de instalação dos megaprojetos da indústria do gás natural na 
província- e o reforço do dinamismo e pertinência regional, criando subsequentemente os alicerces para 
uma sustentabilidade económica e financeira duradoura.  
O Plano de Negócios e de Marketing a elaborar pretendem ainda dotar o operador em causa de 
instrumentos de apoio ao planeamento estratégico e à viabilização económica e financeira das suas 
actividades a médio e longo prazo, reforçando simultaneamente três dos elementos estruturantes do 
Projecto +EMPREGO: (i) reforço da gestão dos operadores da EP e da viabilidade técnica e financeira das 
entidades do sector, (ii) maior envolvimento do sector privado e (iii) maior qualidade das acções de 
qualificação e de formação desenvolvidas. 

 
3. Actividades 

 Determinar, através da utilização de ferramentas estratégicas, o meio envolvente contextual do 
operador seleccionado e os seus condicionamentos e potencialidades a médio e longo prazo, assim 
como as áreas de intervenção, meios, capacidades e competências existentes; 

 Validar ou reformular a Identidade Estratégica, que inclui a sua Visão, Missão e Valores; 
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 Formular a Estratégia e Plano de Acção a médio prazo, alinhados com as orientações políticas e 
operacionais para o sector e para o Instituto. As parcerias com o sector privado e uma estratégia de 
abordagem proactiva ao mesmo devem ser entendidos como essenciais na estratégia, envolvendo 
nomeadamente o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Activa do operador; 

 Formular um modelo financeiro que permita a sustentabilidade do operador, a médio prazo, com 
cada vez maior peso dos parceiros/cooperação e geração de receitas no âmbito da prestação de 
serviços. Deve ser apresentada uma estimativa das necessidades de financiamento para 5 anos 
incluindo os investimentos previstos, nas várias modalidades, e os custos de estrutura com pessoal; 
assim como um modelo de receita mais ajustado ao plano de actividades e às orientações gerais 
para o sector; 

 Definir um Plano de Marketing que analise as variáveis ambientais que interferem na tomada da 
decisão de marketing, referentes ao ambiente externo e interno para entender a actual estratégia 
de marketing do operador e destacar os diferenciais competitivos explorados para ganhar 
participação “de mercado” e se diferenciar dos concorrentes. Devem ainda ser definidos os 
principais clientes e abordagem para se aproximar dos mesmos, passando por práticas do 
marketing activo. O Plano deve tomar em consideração a missão, objectivos, ramos de actividade, 
análise SWOT, análise de mercado, análise de relacionamentos, targeting e análise de resultados, 
bem como uma proposta de marketing-mix. O Plano de Marketing, apesar de abranger toda a 
instituição deve focar-se fundamentalmente nos cursos de petróleo e gás, electricidade e soldadura 
e definir estratégias de captação de mais parcerias com o sector privado e de mais raparigas para a 
formação em áreas não tradicionalmente femininas; 

 Formar a equipa do operador nos Planos elaborados, fomentando a respectiva apropriação. 
 

4. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique-CTA convida consultores qualificados 
para manifestar seu interesse em prestar esses serviços. Os consultores interessados devem fornecer 
informações que indiquem estarem qualificados para executar os serviços (brochuras, descrição de 
consultorias similares, experiência em serviços semelhantes, capacidade e habilidades adequadas da 
equipe, etc.). Os consultores podem constituir parcerias para aumentar sua probabilidade de 
qualificação. 
 

5. Para mais informações, os consultores interessados podem contactar através do endereço abaixo a 
CTA, durante o período das 8h00 às 14h30. 

 
6. As manifestações de interesse devem ser em língua portuguesa e entregues no endereço abaixo até 

17 de Setembro de 2021 às 12h e mencionar “Consultoria para Elaborar e implementar Planos de 
Negócio, Planos de Marketing e estratégias de “FundRaising” nos operadores da educação 
profissional em Cabo Delgado”. 

 
CTA - Confederação Das Associações Económicas De Moçambique  
Av. Patrice Lumumba, Nº 927. 
Maputo - Moçambique  
Tel: +258 21 321002 | Fax: +258 21 321001 |  
Cell: +258 82/84 31 91 300 | +258 82/84 31 11 820  
e-mail: Jsitoe@cta.org.mz web: www.cta.org.mz 
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