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1. O Governo de Moçambique definiu as Zonas Económicas Especiais

como um mecanismo que visa a promoção do desenvolvimento regional
e geração de benefícios económicos em geral e, em especial, o
incremento da capacidade produtiva, comercial, tributária e geração de
postos de trabalho e divisas para a República de Moçambique.
1.1 Neste contexto, através do Decreto nº.75/2007 de 24 de Dezembro, foi

criado o Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado
(GAZEDA), um Órgão do Aparelho do Estado cujas atribuições consistem
em promover e coordenar todas as acções relacionadas com a criação,
desenvolvimento e gestão das Zonas Económicas Especiais incluindo as
Zonas Francas Industriais e as Zonas de Estâncias de Turismo Integradas.
1.2 Assim, o GAZEDA tem desenvolvido várias acções de Marketing, que

consitem na Promoção de Oportunidades de Investimento, no sentido de
atrair mais Empresas para investirem nas Zonas Económicas Especiais
(ZEE’s) e Zonas Francas Industriais (ZFI’s).

1.3 Entretanto, para melhor responder os desafios que o desenvolvimento

impõe, o GAZEDA pretende desenhar uma Estratégia de Comunicação e
Marketing, que servirá de instrumento orientador de todas as acções de
Promoção

e

Divulgação

das

oportunidades

de

investimento

e

potencialidades que as diferentes áreas geográficas no território nacional já
aprovadas como Zonas Económicas Especiais, Zonas Francas Industriais e
Zonas de Estâncias de Turismo Integradas e as futuras zonas a serem
aprovadas apresentam, tendo por objectivo, reforçar e consolidar o papel do
GAZEDA na promoção do Investimento para o território nacional em geral
e nestas zonas em particular.
2. Desta forma, o GAZEDA tem a honra de convidar a todas as Empresas

habilitadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse na provisão de
Serviços de Consultoria para a Elaboração da Estratégia de Comunicação e
Marketing do GAZEDA. As Empresas de Consultoria interessadas deverão
apresentar informação demonstrando que possuem as qualificações exigidas
e experiência relevante para a Elaboração da Estratégia de Comunicação e
Marketing para Zonas Económicas Especiais ou Zonas com benefícios
fiscais da mesma natureza.
3. O Consultor deverá ser uma Empresa ou pessoa singular, com pelo menos

cinco (5) anos de experiência na preparação e elaboração de Estratégia de
Comunicação e Marketing,
3.1 O Consultor deverá estar familiarizado com os principais documentos

incluindo a legislação moçambicana em geral e em particular das Zonas
Económicas Especiais e ainda ter uma visão ampla das Zonas Económicas
Especiais no mundo.

3.2 As Empresas interessadas devem indicar se pretendem sub-contratar ou

associar-se com outras Empresas tanto nacionais ou internacionais para a
missão que lhes espera na elaboração da Estratégia de Comunicação e
Marketing do GAZEDA.
3.3 O Consultor será seleccionado em conformidade com os métodos e critérios

estabelecidos pelo Decreto n°. 15/2010 de 24 de Maio.
4. As Empresas de Consultoria interessadas poderão obter informações

adicionais no endereço abaixo indicado, durante a hora normal de
expediente.
4.1 A manifestação de interesse deverá ser entregue em formato físico até

03/03/2014.
4.2 As mesmas deverão ser dirigidas para:

Exmo Senhor Director Geral do GAZEDA
Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado
Av. 24 de Julho, no. 3549, 8º. Andar - Prédio do INSS
Telefone: (+ 58) 21400635 / Fax: (+258) 21400632
Maputo

