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1. INTRODUÇÃO. 

 

Desde o ano de 1994, a medicusmundi tem vindo a implementar diferentes projectos em 
Moçambique, colaborando fundamentalmente com o Ministério da Saúde (MISAU) e as suas 
estruturas descentralizadas (DPS, distritos e municípios). Nestes 27 anos, foram realizados projectos 
com o objectivo de reforçar os Cuidados de Saúde Primários (CSP), focando-se nos níveis distrital, 
municipal e provincial. Nos diferentes projectos/programas, são sempre respeitados os princípios de 
alinhamento, pertinência, seguimento e respeito pela liderança do MISAU e das autoridades locais. 
Graças a esta consolidada relação, consideramos que temos uma ampla experiência no 
desenvolvimento integral e horizontal do sector saúde, dos serviços de atenção primária nacional, bem 
como um conhecimento dos seus mecanismos de planificação e gestão. 
 
O trabalho da medicusmundi iniciou na Província de Cabo Delgado também no ano 1994. Durante 
estes anos, a organização tem contribuído de forma notável para a construção de um sistema de saúde 
público graças a um compromisso de desenvolvimento no longo prazo. Tem vindo a trabalhar em 
absoluta coordenação com as autoridades de saúde, a Direcção Provincial de Saúde (DPS) e as 
Direcções Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), focalizando o seu apoio nos Distritos 
de Montepuez, Balama, Namuno, Ancuabe, Meluco e Macomia. Porém, também tem realizado acções 
de apoio às instituições de formação em Pemba (Centro de Formação de Saúde de Pemba), e 
intervenções pontuais noutros distritos, nomeadamente Chiúre. 
 
O apoio tem-se realizado mediante uma estratégia baseada na melhoria e expansão da rede sanitária, 
de formação inicial, contínua e em serviço dos recursos humanos do sistema, de reforço da 
planificação e gestão em saúde (incluindo o próprio Sistema de Informação de Saúde) e o envolvimento 
comunitário. Por destacar algumas realizações, por exemplo, no âmbito da construção, no longo do 
seu trabalho na província a medicusmundi contribuiu para a expansão da rede sanitária mediante 10 
construções de raiz e 11 reabilitações, o que, segundo os dados do último mapa sanitário publicado 
pela DPS, representa um impacto em 50% da rede dos distritos mencionados. 
 
Na província de Cabo Delgado, no ano 2017, iniciou-se um conflito armado que tem vindo a crescer e 
a expandir-se no longo dos anos. O conflito tem vindo a transformar totalmente o funcionamento 
social, económico e político na província, especialmente nos distritos do norte e litoral, tendo 
provocado cerca de 700.000 deslocados e perto de 3.000 falecidos (segundo os portais IOM e Cabo 
Ligado, respectivamente). Parte da resposta das autoridades locais e parceiros internacionais tem 
consistido em criar assentamentos para os deslocados. Porem, informações locais alertam que o 
sistema de saúde nas áreas de conflito está a ser dramaticamente afectado e, nos distritos com maior 
número de deslocados, preocupa a limitada capacidade de resposta das unidades sanitárias existentes 
para atender o aumento das necessidades de saúde. 
 
A presente consultoria procura realizar um diagnóstico de impacto do conflito, das deslocações da 
população e como estão a afectar o sistema de saúde na província. Adicionalmente, espera-se uma 
proposta de resposta para contribuir para a resiliência do sistema no actual contexto, e estratégias de 
recuperação dos serviços afectados. 
 

Estes Termos de Referência enquadram-se no âmbito de um projecto intitulado “Melhorar a saúde da 

população, com incidência nos seus Determinantes Sociais e especial enfoque na nutrição, através 

do fortalecimento dos Cuidados de Saúde Primários”. 

 

https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_mozambique_sitrepcabo_delgado_15april-3may2021.pdf
https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-19-25-april-2021
https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-19-25-april-2021
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2. CONTEXTO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO. 
 

Com uma taxa de pobreza que afecta metade da população e uma crescente desigualdade (BM, 2019), 
a província de Cabo Delgado apresenta uma situação de instabilidade social muito crítica. O modelo 
irracional e não distributivo usado na exploração de recursos minerais, entre ouros factores, está a 
causar tensões e conflitos sem precedentes e, fundamentalmente, não contribui para a redução da 
pobreza. 
 

Desde o ano 2017, a província de Cabo Delgado enfrenta uma situação de conflito bélico que está a 
provocar milhares de mortos (estima-se que aproximadamente 3.000) e cerca de 700.000 deslocados 
(IOM). Muitos analistas apontam a que a desigualdade, especialmente na população jovem, está na 
origem da guerra (IESE, 2019), além de um modelo económico baseado no extractivismo que 
concentra os benefícios económicos nas elites nacionais e empresas internacionais, sem contribuir de 
forma efectiva para o desenvolvimento da província. O descontentamento interno tem encontrado 
ligações internacionais e, o que inicialmente foram ataques pontuais localizados no distrito de 
Mocímboa da Praia, tem-se estendido a uma área mais ampla, à medida que o grupo armado se tem 
consolidado e declarado seguidor do Estado Islâmico. A milícia Al Shabbab, nome pelo qual se tem 
vindo a autodenominar o grupo de insurgentes (sem relação com o grupo do mesmo nome na Somália) 
e que se integra no também autodeclarado Estado Islâmico da África Central (ISCAP), controla extensas 
áreas da província, e tem realizado ataques sucessivos nos distritos de Palma, Mocímboa da Praia, 
Muidumbe, Nangade, Mueda, Macomia, Meluco, Quissanga e Ibo (segundo o portal Cabo Ligado). O 
seu ataque mais destacado, foi realizado no distrito de Palma, no dia 24 de Março do 2021, tendo 
provocado, além de mortos e deslocados ainda sem quantificar, o abandono da companhia Total da 
exploração de gás localizado na região, concretamente, na península de Afungi. 
 

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/Cabo-Ligado-47.pdf 
 

A distribuição da população na província está a mudar de forma significativa e rapidamente. Grande 
parte da população dos distritos afectados pelo conflito tem-se vindo a deslocar para o centro e sul do 
território. Existem informações de que, nas áreas dominadas pelos insurgentes, as instalações do 
Estado, incluindo unidades sanitárias, estão a ser destruídas. O seguinte gráfico, elaborado pela MsF, 

https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_mozambique_sitrepcabo_delgado_15april-3may2021.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/Cabo-Ligado-47.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/Cabo-Ligado-47.pdf
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caracteriza os distritos pelo seu nível de acesso segundo a insegurança, além dos números estimados 
de deslocados que estão a acolher. 
 

 

https://displacement.iom.int/reports/iom-dtm-baseline-assessment-report-round-11-march-2021  

https://displacement.iom.int/reports/iom-dtm-baseline-assessment-report-round-11-march-2021
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As autoridades locais, em colaboração com agências de desenvolvimento e ONGs locais e 

internacionais, têm vindo a criar centros de reassentamento localizados nos distritos do sul da 

província, nomeadamente Ancuabe, Montepuez, Metuge, Chiure, Balama, Mecufi e Namuno. Além da 

população deslocada que está a viver na cidade de Pemba e nalguns distritos de outras províncias do 

país. Estima-se que haja à volta de 550.000 pessoas a viver em casas de familiares ou outros, segundo 

dados facilitados verbalmente pelo ACNUR, sendo que as restantes estarão em centros de 

reassentamento, num total de cerca de 700.000 pessoas deslocadas, de acordo com os dados mais 

recentes da IOM. 1 
 

Experiências em outras zonas de conflito com grandes deslocações internacionais (p.e., Darfur, Sudão 

do Sul, Nordeste da Nigéria) mostram algumas características que podem também acontecer em Cabo 

Delgado: 
 

 Apesar da vontade e das declarações habituais dos governos, os movimentos populacionais 

derivados de conflitos armados costumam ter uma duração de anos, e não de semanas ou 

mesmo meses. Isto ia se traduzir na presença de deslocados em áreas seguras da Província 

para o médio ou longo prazos, com as implicações em termos de necessidades em assistência 

sanitária, acesso à educação, habitação e outros. Nem sempre as organizações humanitárias 

têm a capacidade para acompanhar toda a duração do processo. 

 Mesmo que organizações humanitárias e com vocação de trabalho em situação de emergência 

assegurem a prestação de cuidados de saúde para a população deslocada, é provável que a 

rede sanitária existente receba também o impacto do incremento da população, por várias 

vias: 
 

o Um número substancial de pessoas deslocadas pode-se alojar entre a população da 

zona, e não em campos de deslocados. É provável que procurem assistência sanitária nas 

unidades sanitárias já existentes. 

o Mesmo entre as pessoas deslocadas que vivem nos campos acondicionados para o efeito, 

a sensação que pode existir é que os cuidados de saúde prestados no sistema de rotina 

são de melhor qualidade que os organizados para os deslocados, provocando uma certa 

migração na procura de cuidados. O contrário também pode ser certo, e a população 

residente pode tentar obter cuidados de saúde nos serviços sanitários dos campos. 

o A variedade e o nível dos serviços de saúde prestados nos campos ainda não são 

conhecidos. É possível que estes estejam limitados aos cuidados básicos de saúde 

(entendidos como consultas, materno-infantil e imunizações em regime ambulatório). Em 

certas áreas, os recursos já existentes (p.e., salas de operações, salas de partos, camas de 

internamento, laboratórios) podem ser utilizados para dar apoio às actividades de 

cuidados básicos de saúde, com o conseguinte aumento da actividade nas unidades 

sanitárias de referência. 

 

                                                           
1 No mapa anterior, o número total não tinha em conta as pessoas deslocadas depois do ataque à Vila de Palma 
na última semana de Março de 2021, que aumentou esse número para perto de 700.000, segundo a própria 
IOM: 
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_mozambique_sitrepcabo_delgado_15april-
3may2021.pdf  

https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_mozambique_sitrepcabo_delgado_15april-3may2021.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_mozambique_sitrepcabo_delgado_15april-3may2021.pdf
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 Embora grande parte da assistência sanitária gerada pela situação de emergência seja 

garantida por organizações humanitárias, a responsabilidade das autoridades sanitárias 

mantém-se sem quaisquer mudanças. As obrigações das autoridades provinciais e distritais 

incluem a coordenação da assistência (assegurando que populações deslocadas e residentes 

têm acesso a serviços básicos de qualidade), a prestação de serviços de saúde pública 

(incluindo vigilância epidemiológica e notificação), e a garantia que os recursos necessários 

estarão disponíveis. É também responsabilidade das autoridades sanitárias a reconstrução do 

sistema nas áreas mais afectadas e o acompanhamento durante o eventual retorno dos 

deslocados às suas zonas de origem, para o qual a existência de serviços de saúde adequados 

deverá ser garantida. 

 

 

Em relação à rede sanitária da província, o documento mais completo que descreve a rede sanitária e 

uma proposta, na altura, para o seu desenvolvimento, foi elaborado no ano 2009 pela DPS. Trata-se 

do “Plano de Desenvolvimento da Rede Sanitária – Cabo Delgado, 2009-2015”. Este documento, 

provavelmente desactualizado, já que mais algumas unidades sanitárias terão sido construídas na 

última década, indicava que em 2009 a rede da província estava formada por: A distribuição da rede e 

o número de unidades não era a mais indicada. Nesse sentido, a DPS projectava a seguinte expansão 

(ambiciosa) até ao ano 2015, com mais 77 unidades sanitárias adicionais. 
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Segundo informação providenciada pela DPS, as unidades sanitárias construídas desde a elaboração 

do mapa sanitário foram escassas. Nomeadamente, foram construídas 20 US novas, porem no logo do 

período (2009-2020) foram encerradas 42 (DPS, 2021). Este indicador mostra as significativas 

fraquezas que o sistema de saúde enfrentava (enfrenta), mesmo antes do início do conflito. 
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Este mapa, ainda desactualizado, mostra a distribuição da rede e a sua relação com a densidade de 

população existente na altura. Considerando a informação sobre os distritos de difícil acesso, o número 

de deslocados e o destino dos mesmos, o mapa deixa intuir as imensas dificuldades que podem estar 

a enfrentar os serviços de saúde para dar resposta às necessidades da população, pois os rácios de 

US/Hab, assim como o resto de indicadores de produtividade e cobertura provavelmente estão sob 

muita tensão. 

 

No contexto actual, porém, muitas destas unidades estão inacessíveis ou há informação de que se 

encontram fechadas. No seguinte mapa, disponível no relatório de avaliação da IOM, de Março de 

2021, indicam-se os distritos da província de Cabo Delgado com unidades sanitárias inacessíveis ou 

fechadas, segundo as informações prestadas a este organismo internacional. 

 

Fonte: IOM: BASELINE ASSESSMENT ROUND 11 (Março 2021) 

https://displacement.iom.int/reports/iom-dtm-baseline-assessment-report-round-11-march-2021  

https://displacement.iom.int/reports/iom-dtm-baseline-assessment-report-round-11-march-2021
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3. OBJECTIVOS. 

 

i. Objectivo geral: 

Realizar um estudo do impacto do conflito armado no sistema de saúde da província de Cabo 

Delgado, assim como uma proposta de recuperação e resiliência para dar resposta à crise 

humanitária. 

 

ii. Objectivos específicos: 

 Gerar conhecimento sobre a rede sanitária actual e os serviços de saúde oferecidos na 

província de Cabo Delgado, as áreas de conflito e a localização da população. 
 

 Quantificar o impacto do conflito e a deslocação de população derivada do mesmo sobre 

a prestação de serviços pelo sistema de saúde da província. 
 

 Providenciar apoio às autoridades de saúde a nível provincial e dos distritos seleccionados 

nos aspectos relacionados com a gestão das consequências do conflito na saúde, 

particularmente em termos de coordenação e saúde pública. 
 

 Elaborar um plano de adequação dos serviços e recuperação a médio prazo do sistema, 

com foco na cidade de Pemba e nos distritos de Montepuez, Ancuabe, Namuno. 
 

4. PRODUTOS ESPERADOS. 
 

De forma específica, os produtos esperados desta consultoria são: 
 

1. Um Mapa Sanitário da província de Cabo Delgado, sob a forma de uma base de dados que 

possa ser actualizada permanentemente e que, não apenas forneça um quadro da situação no 

momento actual, mas que possa ser também um instrumento que oriente a futura 

reconstrução. Em função das informações disponíveis, o mapa incluirá a localização das 

unidades sanitárias, o estado físico, a acessibilidade e operacionalidade, as capacidades do 

pessoal e a provisão de serviços, bem como a população adscrita e o volume de actividade, 

entre outras informações relevantes. Tanto quanto possível, o mapa abrangerá as unidades 

sanitárias existentes e as que tenham sido criadas para o atendimento às populações 

deslocadas. 
 

2. Um relatório de avaliação do impacto do conflito na provisão de serviços de saúde, 

comparando os principais indicadores epidemiológicos, de recursos disponíveis (p.e., pessoal, 

medicamentos) e de serviços, nos períodos de conflito e precedentes (p.e., primeiros seis 

meses de 2015 até 2021). 
 

3. Um Plano de Acção, com o seu respectivo orçamento, de recuperação, adequação e 

resiliência dos serviços de saúde, que permita dar resposta à crise humanitária na província, 

nas componentes de apoio à gestão do sistema e prestação de serviços, com foco na cidade 

de Pemba e nos distritos de Montepuez, Ancuabe e Namuno. 
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NOTA: todos os materiais devem fazer referência e incluir o logótipo da entidade implementadora, a 

medicusmundi, o da rede de colaboração, a Aliança para a Saúde, e o da entidade financiadora 

(Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID), de acordo com as 

indicações técnicas que serão fornecidas pela entidade contratante (medicusmundi). 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO. 

 

Algumas orientações metodológicas: 

 

 Desenho e aplicação de metodologias próprias do Diagnóstico Rural Participativo ou Rural 

Rápido: 

o Níveis de recolha de informações: provincial, distrital, comunitário. 

o Actores envolvidos: públicos, privados, sociedade civil (identificar parceiros). 

o Gráficas, grupos focais, dinâmicas, etc. 

 Elaborar ferramentas de fácil integração / articulação no SIS actualmente existente 

(parametrizável), de forma a ter a informação disponível a todos os níveis, tanto para o acesso 

como para a actualização dos dados. 

Além disso, a ferramenta deveria ser escalável e com diferentes possibilidades de 

apresentação dos dados desagregados para facilitar as análises. 

 Gerar um mecanismo de gestão da informação do mapa sanitário, tanto para a recolhida da 

informação como para a sua partilha. 

 

Nota importante: cada equipa consultora tem a responsabilidade de desenvolver e apresentar esta 

secção de forma personalizada como parte importante da sua proposta técnica e metodológica. Esta 

secção da proposta metodológica será avaliada com profundidade e terá uma alta relevância na 

qualificação final. 

 

Os trabalhos serão levados a cabo pela entidade colectiva / individual contratada, em estreita 

colaboração com a equipa da medicusmundi, na qualidade de entidade implementadora das acções e 

que, ao mesmo tempo, será também a coordenadora entre os diferentes actores envolvidos, isto é, as 

entidades-membro da Aliança para a Saúde. A equipa contratada terá o apoio da medicusmundi, que 

irá traduzir-se em aspectos técnicos, mas também organizacionais e logísticos (marcação de encontros 

por Skype e presenciais para quaisquer dúvidas), sempre que necessário. 

 

A língua de trabalho, assim como a dos documentos e produtos realizados será a língua portuguesa, 

de acordo com as normas linguísticas em vigor em Moçambique. 

 

A consultoria contempla trabalho de escritório e presencial na província de Cabo Delgado. O trabalho 

completo estima-se em 8 semanas, com início em agosto de 2021. 

 

Neste sentido, cada entidade colectiva / individual consultora elaborará e apresentará uma proposta 

de cronograma, no qual especifique bem as actividades a ser realizadas e a distribuição do tempo entre 

o trabalho de escritório e o trabalho de campo. 
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6. PREMISSAS BÁSICAS. 

 

A entidade colectiva / individual contratada deverá manter o máximo rigor, isenção e discrição na 

execução das suas funções; e manter total confidencialidade em relação à informação a que tiver 

acesso, como contratada para este serviço de consultoria. 

 

As premissas básicas de comportamento ético e profissional por parte da entidade colectiva / 

individual contratada devem incluir: 
 

 Responsabilidade. Qualquer discordância ou divergência de opinião que possa surgir entre os 

membros da entidade contratada ou entre eles e os responsáveis do contrato serão discutidas 

e acordadas no seio da entidade adjudicadora dos trabalhos. 

 Integridade. A entidade colectiva / individual contratada tem a responsabilidade de destacar 

as questões não especificamente mencionadas nos presentes termos de referência, se 

necessário, para obter uma análise mais completa da intervenção. 

 Reconhecimento da informação. Cabe à entidade contratada assegurar a precisão das 

informações recolhidas para a elaboração dos produtos e, finalmente, a mesma é responsável 

pelas informações apresentadas na versão final. Todas e quaisquer citações e/ou partes de 

texto baseadas em trabalhos de outros autores devem estar devidamente referenciadas, de 

acordo com as normas internacionais mais comuns. As referências utilizadas nos textos 

deverão constar na bibliografia final, sendo que esta poderá ser ampliada com referências 

secundárias para ampliar o conhecimento. 

 Incidentes. Sempre que surgirem problemas durante a realização do trabalho ou em qualquer 

outra fase dos trabalhos, estes devem ser comunicados imediatamente à entidade adjudicante 

(medicusmundi). Caso contrário, a existência de tais problemas não poderá de nenhum modo 

ser utilizada para justificar o fracasso em obter os resultados previstos na presente declaração 

de Termos de Referência. 

 Direitos de autor e de divulgação. Os produtos realizados serão propriedade da 

medicusmundi, que os colocará à disposição da Aliança para a Saúde, no âmbito dos 

compromissos assumidos com as entidades-membro desta rede. Neste sentido, a 

medicusmundi e, de forma indirecta, também as entidades-membro da Aliança para a Saúde, 

como entidades beneficiárias da prestação dos serviços / trabalhos efectuados, têm o direito 

de usar os produtos finais com o fim de os implementar em futuros projectos. 

 Penalidades / Sanções. Em caso de atraso na entrega dos produtos ou no caso em que a 

qualidade dos mesmos for claramente inferior à exigida, serão aplicadas as penalidades 

previstas no contrato a ser assinado. 
 

7. PERFIL DO (A) CONSULTOR (A) OU DA ENTIDADE CONSULTORA. 
 

A entidade consultora poderá ser uma pessoa individual ou colectiva, de nacionalidade moçambicana 

ou de qualquer outra nacionalidade; deverá ter um perfil de investigação, um grande conhecimento e 

uma ampla experiência na área da saúde pública, sendo avaliados de forma positiva os trabalhos 

realizados nos seguintes âmbitos: 
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 Funcionamento dos sistemas de saúde na prestação dos cuidados de saúde primários à 

população, especialmente em contexto de emergência; 

 Acesso da população aos serviços de saúde, especialmente em contexto de emergência; 

 Análise e elaboração de planos de acção para preparação e resposta do sector da saúde às 

situações de emergência; 

 A pessoa líder (consultor/a sénior) deverá ter experiência comprovada no desenho e condução 

de diagnósticos de sistemas de saúde em contextos de emergência sanitária. 

 Domínio de metodologias participativas próprias do Diagnóstico Rural Participativo ou Rural 

Rápido. 

 Domínio de ferramentas (bases de dados e outras) para elaboração de Mapas Sanitários. 

 

Serão avaliadas igualmente de forma positiva: 

 

 Experiência de trabalho em Moçambique, com conhecimentos sobre o seu contexto histórico, 

social, económico, cultural e político. 

 Conhecimento do contexto a nível geral e específico do sector da saúde da província de Cabo 

Delgado. 

 Conhecimento da estrutura orgânica e funcional do Ministério da Saúde (MISAU), desde o nível 

nacional até ao nível distrital, na prestação dos cuidados de saúde. 

 Experiência prévia de diagnósticos com aplicação das abordagens de género e de direitos 

humanos. 

 Conhecimento do enfoque dos Determinantes sociais da saúde. 

 

8. TECTO ORÇAMENTAL E PAGAMENTOS. 

 

O custo total máximo dos serviços contratados, incluindo IVA / IRPS e outros impostos, taxas, viagens 

e demais contingências, não pode superar o montante de 30.000 euros. 

 

Os pagamentos previstos de acordo com a entrega dos produtos esperados em cada fase da 

consultoria, são os seguintes: 

 

Fases Actividade 
Produto esperado 

entregue 
Pagamento 

Fase 1 
Assinatura do contrato.  

30% Proposta técnica e metodológica aprovada (inclui 
cronograma detalhado de trabalho). 

1 

Fase 2 

Trabalho de campo em Cabo Delgado. 
Um relatório intercalar após a realização de trabalho de 
campo onde devem constar os principais dados 
preliminares do diagnóstico. 

 
2 
 
 

30% 

Fase 3 

Entrega de produtos esperados: 
o Mapa sanitário da província de Cabo Delgado com 

base de dados actualizável, abrangendo as US 
existentes e aquelas criadas para o atendimento às 
populações deslocadas. 

 
3 
 
 
 

30% 
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Fases Actividade 
Produto esperado 

entregue 
Pagamento 

o Relatório de avaliação do impacto do conflito 
armado em Cabo Delgado na provisão dos serviços 
de saúde, com a comparativa de indicadores 
epidemiológicos e de recursos disponíveis. 

o Plano de acção de recuperação, adequação e 
resiliência dos serviços de saúde para dar resposta à 
crise humanitária na província, com foco em Pemba 
e nos distritos Montepuez, Ancuabe, Namuno. 

4 
 
 
 
 

5 

Fase 4 
Relatório Final: 
Relatório final de todo o processo do diagnóstico, com 
resultados, conclusões e recomendações. 

6 10% 

 

9. PRAZOS PARA EXECUÇÃO E DOCUMENTOS A APRESENTAR. 

 

Pretende-se que a execução destes serviços de consultoria seja de 8 semanas, a partir da assinatura 

do contrato, tendo prevista como data formal de início dos trabalhos: 1 de Agosto do 2021. 

 
As propostas devem incluir: 
 

1. Uma proposta técnica e metodológica, onde se devem incluir todos os aspectos técnicos e 
metodológicos de acordo com os objectivos a alcançar e os produtos esperados, acima 
referidos; 

2. Um cronograma de trabalho. Este deve respeitar os prazos indicados nos TdRs e deve 
apresentar uma correlação lógica entre as diferentes fases apresentadas no mesmo; 

3. Um orçamento detalhado, considerando todos os itens, incluindo todo o tipo de despesas, 
taxas, impostos e demais contingências derivadas da consultoria / serviço a prestar; 

4. O perfil dos candidatos (CV), incluindo as principais características da equipa técnica e 
assinalando a experiência de cada um / uma em trabalhos semelhantes; 

5. Cartas de referência ou documentação que mostre a experiência em serviços semelhantes; 

6. As propostas devem ser submetidas em português. 
 

10. CRITÉRIOS DE AVALIÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

Na proposta técnica e metodológica serão considerados os seguintes critérios gerais de avaliação: 
 

# 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

TOTAL: 100 PONTOS 
PONTUAÇÃO 

1 
Experiência de trabalho em diagnósticos de sistemas de saúde em 
zonas de conflito e / ou situações de emergência. 

35 

2 

Proposta técnica e metodológica: 

 Enquadramento. 

 Domínio das áreas temáticas. 

 Cumprimento dos objectivos. 

 Metodologia e processos a seguir. 

 Propostas técnicas em relação aos produtos esperados. 

30 
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# 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

TOTAL: 100 PONTOS 
PONTUAÇÃO 

3 

Proposta Financeira: 

 Relação qualidade-preço. 

 Inclui todos os recursos necessários? 

 Inclui todas as despesas no orçamento apresentado, 
incluindo impostos e taxas? 

20 

4 Cronograma detalhado. 10 

5 
Apresentação dos documentos solicitados nos TdRs (CV, Cartas de 
referência ou documentação que mostre a experiência). 

5 

 PONTUAÇÃO FINAL. 100 
 

 

11. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS. 

 
Os/as Consultores/as (ou empresas) interessados/as devem enviar a sua proposta, com o assunto 
“Diagnóstico do Sistema de Saúde em Cabo Delgado” a: 
 

representacion.maputo@medicusmundi.es  
coordinacion.cd@medicusmundi.es  
 
 

O prazo de recepção das propostas é até ao dia: 21 de Junho de 2021. 

mailto:representacion.maputo@medicusmundi.es
mailto:coordinacion.cd@medicusmundi.es

