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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA FIRMA DE 

AUDITORIA EXTERNA 

 

I. Introdução 

A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma organização moçambicana, afiliada da 

Federação ActionAid Internacional (AAI), que trabalha em Moçambique desde 1988, apoiando as 

pessoas mais pobres e excluídas no combate à pobreza e às injustiças sociais. A AAMoz 

trabalha em 8 das 10 províncias do país, nomeadamente: Niassa, Cabo Delgado, Sofala, 

Zambézia, Tete, Inhambane, Gaza e Maputo sobre duas prioridades programáticas: (1) Direito à 

Educação e Ambiente sem Violência e (2) Direito à Colecta de Recursos e Governação 

Democrática. Desde 2019, a AAMoz começou a responder às emergências causadas por 

ciclones, inundações e ataques militares nas províncias de Sofala e Cabo Delgado. 

 

Nos últimos 5 anos a Actionaid Moçambique tem vindo a contar com os serviços de auditoria 

externa. Neste sentido e, com vista a seguir as boas práticas, assegurar transparência e 

prestação de contas para com as pessoas vivendo em situação de pobreza, nossos parceiros e 

outros actores fundamentais, a Organização pretende contratar uma finstituição/empresa 

independente e devidamente credenciada para a realização de auditorias corporativas anuais, e, 

sempre quando necessário, de projectos, de acordo com as normas de auditoria 

internacionalmente aceites. 

 

Neste contexto, esboçamos os presentes Termos de Referência para a contratação de serviços 

de auditoria externa independente. 

 

II. Objectivos: 
A 
• Verificar se todos os fundos recebidos pela Actionaid Moçambique foram correctamente 

contabilizados, adequadamente utilizados e suportados por documentação autêntica e 

válida. 
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• Verificar se os valores adiantados aos parceiros foram adequadamente registados no 

sistema SUN e se os fundos adiantados foram utilizados devidamente e suportados por 

documentação autêntica e válida. 

 

• Avaliar a conformidade dos procedimentos aplicados pela ActionAid Moçambique e seus 

parceiros de acordo com as normativas do doador, as normas internas da Organização e 

as boas práticas. 

 

• Identificar quaisquer deficiências de controle que possam impedir a consecução dos 

objectivos da Organização e dos projectos. 

 

• Recomendar acções correctivas imediatas e de longo prazo, de acordo com o respectivo 

projecto. 

 

III. Metodologia 

• As auditorias serão realizadas nos escritórios centrais da Organização em Maputo, 

permitindo a deslocação da equipa de auditoria aos locais de implementação dos 

projectos sempre que se fizer necessário. 

 

• Após a realização da auditoria a entidade deverá emitir um relatório preliminar a gestão 

para comentários. Após este será o produzido o relatório final. 

 

IV. Período de cobertura de auditoria 

• As auditorias serão anuais, obedecendo o ano da organização e os estipulados no 

projecto. 

 

V. Resultados 
• Envio do relatório final contendo o parecer de auditoria. 

• Envio da carta de recomendações ilustrando as lacunas que possam existir e as acções 

correctivas a ser implementadas no curto ou longo prazo. 

• ActionAid aprimorando os sistemas de controlo interno e com prestação de contas de 

qualidade. 
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As candidaturas (CV e proposta financeira) deverão ser enviadas até ao dia 02 de Outubro de 

2020, para o endereço: RHVagas.Mocambique@actionaid.org ou entregues fisicamente na 

Associação ActionAid Moçambique, sita na Rua do Coronel Aurélio Benete Manave, Nº. 208, 

Caixa Postal 2608, Maputo. 


