
  PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

  

SERVIÇO DE CONSULTORIA - SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

  

MOÇAMBIQUE 

Energia para todos (ProEnergia) 

Nº da Concessão: IDA-D4410 

  

Título da Consultoria: Consultor de Energia 

Referência: MZ-FUNAE-289767-CS-INDV 

  

O Governo de Moçambique para financiamento do Banco Mundial para todos o 
Programa Nacional de Energia recebido (ProEnergia) e pretende aplicar parte das 
receitas para serviços de consultoria. 

  

 A FUNAE contratou um Especialista em Energia para reforçar a capacidade da Unidade 
de Implementação de Projetos (PIU) da FUNAE em questões relacionadas com a 
participação do setor privado e entrega de modelos do setor Off-Grid ("fora da Rede 
Eléctrica"), bem como o setor e de instrumentos financeiros para expansão do acesso 
à rede de equipamentos, como de concessão e financiamento em resultados, entre 
outros. Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem, entre outros: Prestar apoio 
técnico à FUNAE PIU na implementação do Mecanismo de Financiamento Solar "Off-
Grid" com contribuições técnicas essenciais; Auxiliar na Seleção e Supervisão do Gestor 
de Facilidades e Verificação; e Apoiar gestão do programa em outras atividades 
práticas na implementação dos Termos de Referência. 

Suporte e insumos em aquisições para desenvolvimento / atualização do manual de 
implementação do projeto (PIM) 

Fornecer suporte e entrada em compras para o desenvolvimento/atualização do 
manual de implementação do projeto (PIM) 

Prestar apoio e insumos em matéria de contratos para o desenvolvimento/atualização 
do manual de implementação do projeto (PIM) 



Fornecer suporte e input nos contratos para o desenvolvimento/atualização do manual 
de implementação do projeto (PIM) 

Não é possível carregar resultados completos 

Tente novamente 

Tentando novamente... 

Tentando novamente... 

  

Para esta consultoria, o FUNAE pretende contratar um Consultor Individual 
(“Consultor”) com experiência relevante na área das atividades. Para ser considerada 
na seleção, o consultor deve verificar como suas experiências designadas para a 
realização dos serviços especificados nos termos de referência. O candidato deve ter 
no mínimo mestrado em energia, negócios, economia, engenharia, finanças ou ciências 
sociais e políticas, direito qualquer outra área relacionada com:(i) Mínimo três anos de 
experiência relevante e capacidade demonstrada pelo envolvimento no setor energético fora 
da rede na África Subsariana;(ii) Experiência e competências no setor e nos mercados 
energéticos; (iii) Experiência com o setor privado fora da rede e mecanismo de 
financiamento; e (iv) Demonstrar capacidade de auto-navegação em ambientes 
burocráticos complexos, estabelecer parcerias fortes com diferentes partes 
semelhantes e capacidade de trabalhar num ambiente multicultural com equipamentos 
virtuais localizados em países diferentes. 

  

Os Termos de Referência (TOR) descritos a seguir encontram-se disponíveis no site: 
(www.funae.co.mz) ou podem ser solicitados no endereço indicado abaixo. 

  

A FUNAE convida os Indivíduos Elegíveis ("") a manifestarem o interesse em prestar os 
serviços acima do seu interesse. Os serviços designados devem apresentar os 
documentos comprovados e comprovados que apresentam os documentos 
experimentais comprovados que apresentam recursos semelhantes (descritos os 
documentos semelhantes e que incluem os documentos apresentados, pelo menos, os 
documentos apresentados, pelo menos, os documentos apresentados, pelo menos 3 
cartas de apresentação, devem ser incluídos na apresentação. ). 

  

Chama-se a atenção dos consultores para a seção III, parágrafos, 3.14, 3.16 e 3.17 
"Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF" de 2020 ("Regulamentos de 
aquisição"), que estabelecem adições sobre conflito de interesses. 



  

O Consultor será selecionado de acordo com o método de seleção do Consultor 
Individual do Regulamento de Aquisição do Banco Mundial para mutuários do IPF, 
datados de novembro de 2020". 

  

Mas informações às informações de endereço5: abaixo da hora podem expediente: 
03030. 

  

As Manifestações de documentos são idênticas ao CV e documentos relevantes devem 
ser entregues em documento Interessante ou e-mail até 03/06/2022, no endereço. 

  

Nome: FUNAE - Fundo de Energia - Sede 

Endereço: Rua da Imprensa Nº256, Portas 610-618. 

Telefone: (+258) 304717/ 21304720; Fax: (+258) 21309228; 

E-mail:procurementproenergia@funae.co.mz 
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