EXPRESSION OF INTEREST FOR
PROVISON OF A STANDARDS CERTIFICATION
PROGRAM

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
PROVISÃO DE UM PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO EM PADRÕES

This advertisement is an amendment to the previously
announced with title: “Expression of Interest for Provision of
Mozambique Standards Certification Program”

Este anúncio é uma rectificação ao anúncio publicado
anteriormente com o título “Manifestação de Interesse para
o Fornecimento de Programa de Certificação de
Padrões/Normas de Moçambique”

Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) invites
interested entities to submit an Expression of Interest (EOI) A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) convida
for the provision of a “Standards Certification as entidades interessadas a apresentarem uma
Manifestação de Interesse (MdI) para fornecimento de
Program” for Mozambican businesses.
um “Programa de Certificação em Padrões” para
Expressions of Interest are invited from suitably qualified and empresas Moçambicanas.
experienced companies to deliver on the Program objective
which is:
To provide access to a funded program for the attainment
of International Standards Certification in order to
increase the competitiveness of Mozambican businesses.
Anadarko are therefore seeking the services of companies
who can provide:
1. Training:
a) Coordination and management of Contracting Workshops
to share information relating to Project Contracting
Opportunities and the associated International Standards
Certification requirements;
b) Working with key stakeholders to maximize access to
information relating to Project Contracting Opportunities
and the associated Standards Certification requirements;
c) Working with a Business Enterprise Center in Pemba to
build expertise within BEC staff to provide information
on Project Contracting Opportunities and the associated
Standards Certification requirements.
2. Systems Development Support
a) Management and assessment of applicants against preestablished criteria for the entry of Mozambican
businesses into the Systems Development Support
component of the Program;
b) Competency training for eligible Mozambican businesses
in the use and maintenance of systems and procedures
required by the relevant Standards;
c) Provide advice and support to eligible Mozambican
businesses in order to develop the systems and procedures
required by the relevant Standards.
Interested parties must be able to demonstrate their prior
experience in training and development support for the
following key Standards:
• ISO 45001 Health & Safety Management System
• ISO 14001 Environmental Management System (or

São convidadas empresas qualificadas e experientes para
cumprir o objectivo do Programa, que é:
Fornecer acesso a um programa financiado para a
obtenção de Certificação em Padrões/Normas
Internacionais, a fim de aumentar a competitividade
das empresas moçambicanas.
A Anadarko está, portanto, buscando os serviços de
empresas que possam fornecer:
1. Formação:
a) Coordenação e gestão de Workshops de Contratação
para partilhar informações relativas às Oportunidades
de Contratação de Projecto e aos requisitos de
Certificação de Padrões/Normas Internacionais
associados;
b) Trabalhar com as principais partes interessadas para
maximizar o acesso às informações relacionadas com
as oportunidades de contratação do projecto e aos
requisitos de Certificação de Padrões/Normas
Internacionais associados;
c) Trabalhar com um Centro de Negócios em Pemba
para desenvolver competências no seio dos seus
colaboradores, para providenciar informações sobre
as oportunidades de contratação do projecto e os
requisitos de Certificação de Padrões/Normas
Internacionais associados.
2. Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas
a) Gestão e avaliação dos requerentes de acordo com
critérios pré-estabelecidos para a entrada de
empresas moçambicanas na componente de Apoio ao
Desenvolvimento de Sistemas do Programa;
b) Formação de competências para empresas
Moçambicanas elegíveis na utilização e manutenção
de sistemas e procedimentos exigidos pelos
Padrões/Normas relevantes;
c) Proporcionar aconselhamento e apoio a empresas
moçambicanas elegíveis, a fim de desenvolver os
sistemas
e
procedimentos
exigidos
pelos

National Standards NM ISO 14001: 2015)
Padrões/Normas relevantes.
ISO 9001 Quality Management System (or National
As partes interessadas devem demonstrar experiência
Standard NM ISO 9001: 2015)
anterior em formação e apoio ao desenvolvimento para
os seguintes Padrões/Normas Internacionais principais:
• W.H.O CODEX Standards (and National Standard
NM ISO/TS 22003:2012 and other equivalent • Sistema de Gestão de Saúde e Segurança ISO 45001
National Standards)
• Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 (ou
Padrões/Normas Nacionais NM ISO 14001: 2015)
Interested parties should also demonstrate their knowledge of • Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 (ou
associated and/or equivalent standards including:
Padrão/Norma Nacional NM ISO 9001: 2015)
• IEC Standards (and National Standard equivalency)
• Normas W.H.O CODEX (e Padrão/Norma Nacional
• ASTM Standards (and National Standard equivalency)
NM ISO / TS 22003: 2012 e outros Padrões/Normas
Nacionais equivalentes)
• EN Standards (and National Standard equivalency)
As partes interessadas também devem demonstrar seus
conhecimentos sobre padrões/normas associados e/ou
Interested companies must:
equivalentes, incluindo:
1. Register at AMA1 Supplier Registration System
• Padrões/Normas IEC (e Padrão/Norma Nacional
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
equivalente)
• Padrões/Normas ASTM (e Padrão/Norma Nacional
equivalente)
2. Submit the Expression of Interest with the following • Padrões/Normas EN (e Padrão/Norma Nacional
documentation:
equivalente)
• Company profile
• Detailed description of similar services offered
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
passos:
• Portfolio of projects rendered
• Contact person (name, phone, & email) for receiving 1. Proceder ao seu registo no Sistema de Registo de
Fornecedores da AMA1
qualifications and commercial information.
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
•

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, 2. Enviar a Manifestação de Interesse acompanhada
da seguinte documentação:
respondents shall provide details of the joint venture
• Perfil da empresa
agreement.
• Descrição detalhada de serviços similares realizados
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may • Carteira de projectos executados
select companies for further pre-qualification. Submission of • Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
an Expression of Interest does not guarantee that a company
receber as classificações e informações comerciais.
will receive an invitation to tender.
Se a manifestação de interesse for submetida por um
The Express of Interest with the subject: Provision of
consórcio, os respondentes deverão fornecer detalhes
“Standards Certification Program”, shall be submitted no
sobre o contrato de joint venture.
later than 17:00 of 16th October 2018, to the following
electronic address: rsccontractsMOZ@anadarko.com
Após a recepção das Manifestações de Interesse, a
AMA1 pode seleccionar empresas para uma préqualificação adicional. A apresentação de uma
manifestação de interesse não garante que uma empresa
receba um convite para apresentação de propostas.
A Manifestação de Interesse com o assunto:
Fornecimento de Programa de Certificação de
Padrões/Normas, deve ser apresentada até as 17:00
Horas do dia 16 de Outubro de 2018, para o seguinte
endereço eletrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

