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PEDIDO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
Concurso Nº. PIREP/CONS/TA—07/FCS/2012
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO DO SUBSISTEMA DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO
ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
1.

Este Pedido de Expressões de Interesse segue-se ao Anúncio Geral de Procurement para este
Projecto que foi publicado "on-line" no “Development Business” a 19 de Junho de 2006, e
publicado em forma documental, na edição Nr. 682, 16 de Julho de 2006.

2. O Governo de Moçambique, recebeu um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento
(IDA) e pretende aplicar parte dos fundos deste crédito para efectuar pagamentos no âmbito da
Contratação de Serviços de Consultoria (Firmas) para a “Concepção do Sub-Sistema de
Reconhecimento de Competências Adquiridas (RCA) no âmbito do Sistema Nacional de
Qualificações Profissionais (SNQP).
Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
a) Conceber o Subsistema de RCA, respeitando a filosofia e princípios do SNQP.
b) Identificar os instrumentos necessários à regulação e implementação do Sistema de
RCA.
c) Elaborar os instrumentos necessários à regulação e implementação do Sistema de
RCA.
d) Desenhar um sistema informático de gestão administrativa do processo de RCA.
e) Elaborar materiais de formação em RCA, de acordo com as necessidades inerentes
ao sistema a ser concebido.
f) Identificar e propor potenciais provedores de RCA a serem certificados para o efeito
em Moçambique.
g) Conceber o sistema e procedimentos daí decorrentes de acreditação e registo dos
provedores de RCA.
3. O Secretariado Executivo da COREP, convida consultores elegíveis a expressar o seu interesse
em prestar os serviços acima mencionados. Os consultores devem fornecer informações indicando
que estão qualificados para este tipo de serviços, como sejam (brochuras, descrição de

consultorias similares, experiência em condições similares, pessoal qualificado, etc.). Os
consultores são encorajados a associarem-se para reforçarem a sua capacidade.
4. Os consultores serão seleccionados de acordo com os Procedimentos estabelecidos nos
‘Guidelines’ do Banco Mundial: Selecção e Emprego de Consultores pelos Mutuários do Banco,
Maio de 2010. O método de contratação será Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor
(SBQ).
5. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8:30
às 15:00 Horas, até uma semana antes da data limite.
6. As Expressões de Interesse deverão ser recebidas no endereço que a seguir se menciona até as
15.00 Horas do dia 2 de Julho de 2012.

Secretariado Executivo da COREP
Av. Mao Tsé Tung, Nr. 72
Maputo – Moçambique
E-mail: info@pirep.gov.mz
Tel. 258 21 484030 / 7 - Fax: 258 21 486127
Cel: 258 82 3043568 / 3209730 / 3209750

