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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO 

GABINETE DO ORDENADOR NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO MOÇAMBIQUE / UE 

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

Concurso N.º EUROPEAID/127986/D/SER/MZ 

 

1. O Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação Moçambique/ UE (GON), convida as 

instituições interessadas a apresentarem candidaturas para um contrato de prestação de serviços de 

Fortalecimento Institucional ao Ministério da Saúde: Apoio ao Desenvolvimento de Recursos 

Humanos nas Áreas de Gestão e Administração em Saúde. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais relativas ao concurso através do 

Jornal Oficial da União Europeia, no seguinte site:  

https:/webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

3. As propostas devem ser entregues até ao dia 14/06/2011 de Junho de 2011, pelas 12H00, no 

seguinte endereço: 

Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação Moçambique/EU- Av. Ahmed Sekou Touré, 

n.º 21, 2º andar, Maputo - Moçambique 

 

 

 

 

O projecto com duração estimado inicial de três anos proverá suporte ao fortalecimento da capacidade de 

gestão, planificação e administração para o sector Saúde, e o Ministério de Saúde (MISAU) em particular, 

de acordo com a reforma da Administração Pública e o Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos de Saúde (RHS). 

 

O contrato será implementado através de uma parceria ou geminação entre uma ou mais instituições de 

formação (IdF) nacionais e uma IdF ou Consórcio regional ou internacional especializado em 

desenvolvimento de RHS e formação em gestão de sistema de Saúde. 

 

Esta parceria ou geminação interessará directamente uma ou mais IdF dependentes do MISAU com a 

tarefa de realizar cursos de formação inicial e/ou actividades de formação contínua em gestão e 

administração em Saúde de técnicos de nível médio ou médio especializado, sendo estes os níveis de 

formação de responsabilidade do MISAU. 
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Com a assistência técnica da IdF ou Consorcio seleccionado será activada uma Rede de colaboração entre 

estas e uma Universidade e/ou Instituto superior (de preferência públicos) oferecendo em Moçambique 

cursos de qualidade nas áreas específicas. Esta Rede de colaboração é destinada à Formação de 

Formadores e servirá também para o desenho ou aperfeiçoamento dos curricula dos cursos de formação 

inicial de nível médio ou médio especializado de competência directa das IdF do MISAU, valorizando as 

experiências e boas práticas de formação de cada uma das IdF envolvidas. 

 

O projecto será orientado de modo a produzir resultados mensuráveis e fornecer insumos técnicos que 

permanecerão à disposição do MISAU / IdF para a realização de cursos de formação, para além da 

duração do projecto. 
 

 

 


