CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
FUNDOS PEQUENOS/MÉDIOS
FINANCIAMENTO PARA ORGANIZAÇÕES LOCAIS,
GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS

1. INTRODUÇÃO
A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, abreviadamente designada por Fundação MASC, recentemente aprovou o seu plano estratégico 2020-2030 que tem como visão
um Moçambique inclusivo, estável e resiliente, onde as comunidades não privilegiadas são empoderadas para o acesso às
instituições políticas e aos recursos. Adicionalmente, os direitos humanos e a justiça social são considerados, as capacidades locais são construídas, as condições de trabalho e prestação de serviços melhorados, a descriminação de género e a
vulnerabilidade das comunidades são reduzidas.
O novo plano estratégico comporta cinco blocos, nomeadamente: (i) Governação democrática; (ii) Construção da paz e
coesão social; (iii) Melhoria do acesso aos serviços básicos; (iv)
Meios de subsistência, resiliência e geração de renda; (v) Desenvolvimento Institucional da Fundação MASC. Esta estratégia foi projectada para alcançar os mais vulneráveis em locais
mais remotos, de modo a permitir maior envolvimento e apropriação pela comunidade na resolução dos seus problemas.
Neste sentido, a Fundação MASC convida todas as Organizações da Sociedade Civil de âmbito nacional interessadas em
desenvolver iniciativas nas comunidades a submeter as suas
propostas nas áreas que se seguem.

2. ÁREAS PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
Educação: Promover acções de advocacia para melhorar o
acesso ao ensino primário básico e a qualidade dos serviços
nas escolas públicas;
Saúde: Promover acções de advocacia para melhorar o acesso e a prestação de serviços de saúde ao nível das Unidades
Sanitárias;
Infraestruturas: Monitoria e advocacia em prol da melhoria
da qualidade das infraestruturas públicas;
Água e saneamento: Monitoria e advocacia em prol da melhoria na cobertura de água e saneamento do meio;
Inovação: Criar ou consolidar novas formas/ferramentas e
canais tecnológicos de monitoria e advocacia em relação ao
acesso e qualidade dos serviços públicos;
Corrupção: Monitoria e advocacia em prol da promoção da
integridade pública.

3. ELEGIBILIDADE

São elegíveis os seguintes tipos de organizações:
Organizações/ Associações/ Grupos formais e informais com
sede ao nível dos distritos/ posto administrativo/ localidade/
comunidades.
Encoraja-se a participação de organizações de mulheres,
jovens e pessoas com deficiência.

4. VALOR DA PROPOSTA

Máximo de 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta mil meticais).

5. DURAÇÃO DA PROPOSTA
Período máximo até 12 meses.

6. ÂMBITO DO CONVITE

A presente chamada de proposta é de âmbito nacional com
enfoque para Organizações Comunitárias de Base (OCB´s),
grupos formais e informais baseadas ao nível local (distrito,
localidade e posto administrativo).

7. ESTRUTURA DA PROPOSTA & CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
♦
♦
♦
♦
♦

Descrição e experiência da organização/ associação/ grupo na área temática onde pretender realizar a sua intervenção;
Problema identificado;
Como pretende resolver;
Resultados propostos e efeitos;
Proposta Financeira/Custo inerente.

NOTA: As propostas devem conter o máximo de 5 páginas. As
que apresentarem um número de páginas acima de 5 serão desqualificadas. A Fundação MASC não disponibilizará formulá-

rios para o preenchimento.

8. LOCAL E DATA DE SUBMISSÃO DAS
PROPOSTAS
As propostas podem ser submetidas para o endereço eletrónico propostas@masc.org.mz, indicando o assunto “Convite
para Manifestação de Interesse-Fundos Pequenos” e o sector
de intervenção.
PRAZO: A chamada de propostas estará aberta até 1 de Dezembro de 2021. O processo de avaliação pelo comitê independente irá ocorrer pelo menos uma vez em cada trimestre,
a partir das quais serão selecionadas as melhores propostas.

