
 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
 
 

Assistência técnica ao Departamento de Planificação e Cooperação do 
Ministério da Saúde (MISAU/DPC) para apoiar a implementação dos 

projectos do sector de saúde no âmbito dos programas financiados pela 
União Europeia. 

 
 
 
 
 
 
1. Antecedentes 
 
Em 1992, logo após o fim da guerra civil, o Governo de Moçambique adoptou uma 
estratégia para reabilitar e repor a funcionar a rede de unidades sanitárias do sistema 
nacional de saúde. Neste âmbito, vários estudos de planificação e de refuncionalização 
das unidades sanitárias existentes foram feitos, conduzindo à uma revisão funcional e 
de distribuição geográfica da rede sanitária primária (centros de saúde) e secundária 
(hospitais rurais de referência). 
 
A seguir a adopção desta nova estratégia, a União Europeia participou na sua 
implementação através vários projectos financiados por subsequentes Fundos 
Europeus de Desenvolvimento: 
 

− Projecto de reabilitação do sistema de saúde rural na Zambézia (7º FED, 30 M€) 
− Projecto de Reabilitação do Sistema de Saúde Rural (8º FED, 30 M€, continuação 

na Zambézia) 
− Projecto de apoio ao sector saúde (9º FED, apoio aos fundos comuns, 28,85 M€) 
− Projecto de melhoramento e refuncionalização do hospital da Manhiça (9º FED, 3 

M€) 
− Projecto de apoio ás politica de saúde e HIV (incluindo apoio orçamental sectorial, 

10º FED, 30 M€ + 20 M€) 
 

Estes projectos, destinados principalmente a aumentar a cobertura dos cuidados de 
saúde básicos, a capacidade de referência do sistema secundário de saúde nas áreas 
rurais e a implementação do PESS e dos PES anuais via apoio orçamental sectorial, 
incluíram muitas acções de reabilitação de infra-estruturas, de fornecimento de 
equipamento para as unidades sanitárias reabilitadas ou construídas e de assistência 
técnica integrada no funcionamento do Ministério da Saúde (MISAU).  
 
A assistência técnica pretendida nesta consulta integra-se nestes objectivos e procura 
apoiar o Ministério da Saúde nas suas tarefas de implementação. 
 
 



2. Objectivos da Assistência Técnica 
 
A assistência técnica pretendida tem dois objectivos principais: 

1. Apoiar o MISAU/DPC no seguimento, conclusão e encerramento das actividades 
ligadas à rede sanitária financiadas pela União Europeia em Moçambique 
através dos 8º e 9º FED.  

 
2. Na sequência do primeiro objectivo, identificar e formular acções de 

melhoramento e/ou de complemento, passíveis de financiamento eventual da 
União Europeia a curto e médio prazo no âmbito dos seus programas em curso 
e/ou futuros, no que diz respeito à funcionalização da rede sanitária abrangida 
pelos projectos FED.  

 
3. Actividades a Desenvolver 
 
O Assistente Técnico (AT) apoiará os Departamentos do Ministério da Saúde na gestão 
do ciclo dos projectos com ênfase particular sobre o encerramento dos contractos e 
projectos financiados pela CE em curso, incluindo a componente de colocação e 
instalação dos equipamentos médico-cirúrgicos, em ligação com o Director do 
MISAU/DPC, da Planificação e da Direcção Nacional de Assistência Médica (DNAM, 
equipamentos). Os trabalhos programados pelo AT deverão ser coordenados também 
com a Delegação da União Europeia.  
 

Tarefas específicas  
 
Na sua assistência ao MISAU/DPC o Assistente Técnico terá, mas não será limitado, as 
seguintes responsabilidades: 
 
Acompanhamento da Supervisão dos projectos financiados pela União Europeia, de 
reabilitação dos hospitais rurais e das unidades sanitárias rurais de referência e de 
fornecimento dos equipamentos médicos e não médicos, assim como outros projectos 
que precisar o MISAU/DPC em relação à sua política de reabilitação mais 
precisamente: 
 
(a) Verificar a conformidade dos procedimentos de implementação aos regulamentos 

FED e monitorar a execução das actividades, nomeadamente a componente de 
colocação e instalação dos equipamentos médico-cirúrgicos.    

(b) Apoiar o MISAU/DPC na previsão, coordenação e a execução dos contratos, assim 
como de auditorias técnicas, financeiras e administrativas na óptica da conclusão e 
do encerramento dos projectos; 

(c) Coordenar com as outras Direcções ou departamentos do MISAU e apoiá-las na 
identificação de projectos complementares 

(d) Apoiar as Direcções Provinciais da Zambézia e de Maputo na identificação e 
avaliação das suas necessidades a curto prazo em termo de investimentos na rede 
sanitária de referência, conforme a política do Ministério da saúde e os planos de 
desenvolvimento da rede sanitária nacional; 

 
O AT será susceptível de fazer numerosas missões de terreno no âmbito das suas 
tarefas. 



 
 
4. Calendário 
 
Estes serviços terão a duração de 193 dias de trabalho dentro de um ano calendários.  
A data de começo tentativa seria o dia 16 de Maio de 2011 em Maputo no Ministério da 
Saúde. 
 
5. Perfil do Consultor 
 
Um (1) perito de categoria Júnior. O AT deverá ter as seguintes qualificações e 
experiência: 
 
• Licenciado em engenharia, arquitectura ou gestão de investimentos; 
• Pelo menos cinco anos de experiência de trabalho na área da sua qualificação e 

pelo menos cinco anos na área específica de administração de projectos; 
• Experiência de trabalho com obras públicas e, em particular, com projectos no 

sector da saúde; 
• Conhecimento dos procedimentos da União Europeia e do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED); uma experiência específica de trabalho em projectos FED 
será uma vantagem; 

• Fluente em Português escrito e falado; bons conhecimentos do Inglês com bons 
dotes de escrita seriam uma vantagem; 

• Conhecedor da informática na óptica do utilizador; 
 
6. Relatórios 
 
No cumprimento das suas obrigações, o consultor preparará os seguintes relatórios em 
língua portuguesa: 
 

• Relatórios trimestrais sobre o progresso da componente investimento dos 8º e 9º 
FED (MISAU, 2 exemplares; GON, 1 exemplares; Delegação da União Europeia, 
1 exemplares); 

• Um relatório final analítico sobre os objectivos e obras dos 8º e 9º FED, com 
procedimentos, custos comparativos, entre outros (MISAU, 3 exemplares; GON, 
2 exemplares; Delegação da União Europeia, 2 exemplares) e a identificação 
detalhada de acções futuras de melhoramento das unidades sanitárias de 
referência de nível II nas províncias da Zambézia e de Maputo, incluindo custos 
provisionais.  

• Um relatório final analítico sobre a execução da componente de fornecimento, 
colocação e instalação dos equipamentos médico-cirúrgicos do 8° FED (MISAU, 
2 exemplares; GON, 1 exemplares; Delegação da União Europeia, 1 
exemplares).    

 
7. Facilidades 
 
O AT estará baseado no Departamento de Planificação e Cooperação (DPC) do 
Ministério da saúde em Maputo e reportará às estruturas de gestão do MISAU/DPC e 
da União Europeia. 



 
O Departamento de Planificação e Cooperação do Ministério da Saúde em Maputo 
providenciará o espaço para o escritório e a mobília necessária.  
 
8.  Despesas a prever sob "reembolsável": 
 
Montante para transportes no quadro das missões/deslocações no país no valor de 
€10.000 e uma viagem internacional, com um forfait de €2.000  
 
Maputo, Abril de 2011. 

  


