
 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE 

PLANO HACCP 

Biosfera I - Associacao Defesa Do Meio Ambiente 

GEF Small Grants Program 

Critical Ecosystem Partnership Fund 

Apresentação da Biosfera 

Criada em 2006, a Biosfera é uma organização não-governamental nacional e sem 

fins lucrativos, com sede na ilha de São Vicente, visa essencialmente a conservação dos 

ecossistemas marinhos e costeiros de Cabo Verde. Para além de São Vicente, as suas 

atividades estendem-se também a outras ilhas do arquipélago, como Santo Antão, São 

Nicolau e às áreas protegidas de Santa Luzia, Raso e Branco. As intervenções das ONG 

tiveram repercussões a nível nacional e internacional e a sua atividade caracteriza-se pela 

intervenção direta no terreno, através de campanhas de sensibilização e projetos de 

conservação, visando a implementação imediata e eficaz de medidas de conservação da 

fauna natural do arquipélago. A organização tem uma dupla missão, a preservação das 

espécies e ecossistemas vulneráveis através de intervenções concretas e a mobilização da 

sociedade cabo-verdiana, melhorando significativamente o conhecimento e incentivando 

o público em geral a participar ativamente na proteção do seu património natural. 

 

Contexto 

Cabo Verde, como um país voltado para o mar e com um ambiente marinho rico, 

depende dos seus recursos pesqueiros como uma das atividades económicas mais 

importantes para o país. No entanto, estes recursos são bastante vulneráveis à sobre-

exploração e à proliferação da pesca ilegal que, em países africanos, pela sua fragilidade 

governamental em termos financeiros, técnicos e humanos para uma fiscalização efetiva, 

perfaz 40% das capturas totais de peixe, atingindo o limite máximo mundial. Neste 



sentido, a Biosfera 1 em estreita colaboração com a Direção Nacional do Meio Ambiente 

(DNA) e outros parceiros internacionais, iniciou em março de 2017 um projeto de grande 

escala (Projeto Desertas) que visa apoiar a restauração da Reserva Marinha de Santa Luzia 

e a implementação efetiva e integrada do seu Plano de Gestão abrangendo também os 

seus recursos pesqueiros. Como componente importante deste Plano de Gestão, estamos 

a levar a cabo um projeto-piloto de pesca, que conta com o financiamento conjunto do 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) e do GEF Small Grants Program, que 

pretende avaliar o potencial para a implementação de pesca certificada participativa e, 

portanto, sustentável, nas áreas envolventes à Reserva Marinha de Santa Luzia. Para tal, 

é também de suma importância a realização de um plano HACCP para avaliar o circuito 

de transporte e comercialização do peixe na rota Baía das Gatas – mercado de peixe, e os 

processos auxiliares, para garantir uma maior salubridade do produto.  

 

Objetivo geral do TdR  

A Biosfera 1 – Associação para a Defesa do Meio Ambiente, no âmbito do 

projeto de Pesca Sustentável, faz saber que pretende contratar um consultor ou empresa 

de consultoria para prestação de serviços nos termos e condições que se seguem. 

 

Beneficiário Direto dos Serviços de Consultoria  

Nome do promotor: Biosfera 1 – Associação para a defesa do Meio Ambiente 

 

Nome do projeto: “Projeto piloto para a promoção do modelo de pesca certificada participativa 

e avaliação da implementação de um sistema de lota em São Vicente, Cabo Verde” 

Ilha: São Vicente   Localização: Rua Moçambique, Mindelo 

Email: geral@biosfera1.com  Telefone: 2317929 

 

Produtos/resultados  

Elaborar um plano HACCP e respetivos relatórios do circuito de transporte de 

peixe dos pescadores da comunidade piscatória de Salamansa, desde o seu desembarque 

na Baía das Gatas, até a sua chegada no Mercado de Peixe do Mindelo, e de todos os 

processos auxiliares.  

mailto:geral@biosfera1.com


Subprodutos 

Relatório de diagnóstico sobre necessidades a nível de infraestruturas, materiais e 

equipamentos, e capacitação do pessoal; 

Analise: da água utilizada; do gelo; da higiene pessoal; da higiene dos botes e 

utensílios a bordo, dos meios de transporte, dos materiais de acondicionamento e dos 

locais de venda; da conservação e armazenagem do pescado; da presença de insetos e/ou 

demais pragas e apresentação do devido relatório;  

Apresentação de fichas e demais documentos necessários para implementação do 

sistema HACCP.  

Quaisquer outros produtos que forem considerados relevantes no âmbito da 

presente auditoria.  

 

Perfil do consultor  

a) Especialidade e/ou experiência: Sistemas de Gestão de Qualidade. 

b) Categoria: Consultor Individual ou Empresa (candidatura restrita a cidadãos 

nacionais e empresas registadas em Cabo Verde). 

c) Nível: Sénior (+ 5 anos). 

 

Preço do serviço: A consultadoria tem um valor máximo de 720.000 CVE.   

 

Prazo de Execução: o prazo máximo de execução é de 3-4 meses. 

 

Condições do pagamento 

Tarefas Duração Pagamento 

Assinatura do contrato e 

aprovação da proposta técnica e 

financeira 

Até 5 dias após adjudicação 35% total valor 

contrato 

Entrega do 1º relatório –

implementação dos pré-requisitos 

Conforme o calendário de entrega 

a ser acordado no Contrato. 

20% total valor 

contrato 



Entrega do 2º relatório -auditoria 

interna e apresentação das 

respetivas medidas de ação 

preventiva 

Conforme o calendário de entrega 

a ser acordado no Contrato. 

20% total valor 

contrato 

Relatório de final do processo Conforme o calendário de entrega 

a ser acordado no Contrato. 

25% total valor 

contrato 

 

Submissão das propostas  

Os interessados deverão enviar todos os documentos solicitados até o dia 25/11 

de 2020 pelas 23:59h, para geral@biosfera1.com com biokeider2012@hotmail.com em 

CC 

 

Outras informações relevantes: Ver ANEXO I – Modelo Proposta Técnica e Financeira. 
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