EXPRESSION OF INTEREST FOR
GLOBAL HUMAN RESOURCE READINESS SUPPORT

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO À
PREPARAÇÃO GLOBAL DE RECURSOS HUMANOS

Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) invites
interested entities to submit an Expression of Interest for the A Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) convida
provision of Global Human Resource (HR) Readiness as entidades interessadas a apresentar uma Manifestação
Support.
de Interesse para o fornecimento de serviços de Apoio à
Preparação Global de Recursos Humanos (RH).
AMA1 is developing the Mozambique Liquid Natural Gas
(LNG) Project in Palma District in Northern Mozambique A AMA1 está a desenvolver o Projecto de Gás Natural
(the “Project”). In order to ensure Project readiness, there is a Liquefeito (LNG) de Moçambique no Distrito de Palma,
need for consulting services to assist in the development of no Norte de Moçambique (o “Projecto”). A fim de
HR processes, procedures and systems that can deliver and garantir a prontidão do Projecto, há uma necessidade de
support a global workforce.
serviços de consultoria para auxiliar no desenvolvimento
de processos, procedimentos e sistemas de RH que
AMA1 seeks the provision of global HR readiness support possam fornecer e apoiar uma força de trabalho global.
with expertise in the following areas:
A AMA1 procura obter o fornecimento de serviços de
• Immigration Strategy and Execution involving
Apoio
à Preparação Global de RH com conhecimentos
partnerships with government bodies on regulation and
nas seguintes áreas:
administration
• Estratégia e Execução da Imigração envolvendo
• Capital Project Workforce Planning (WFP)
parcerias com órgãos governamentais na
• Talent Development for Technical and Non-Technical
regulamentação e administração
roles specific to LNG Operations
• Planificação da Força de Trabalho do Projecto
• Processes, Procedures, and systems that provide practical
de Capital (PMA)
solutions for a scalable and sustainable global workforce
• Desenvolvimento de Talentos para Funções
Técnicas e Não Técnicas específicas para as
Interested companies shall take the following steps:
Operações de GNL
• Processos, procedimentos e sistemas que
1. Register
at
AMA1
supplier
database
fornecem soluções práticas para uma força de
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
trabalho global gradual e sustentável
and
As empresas interessadas devem seguir os seguintes
2. Submit the Expression of Interest with the passos:
1. Proceder ao registo na Base de Dados de
following documentation:
Fornecedores
da
AMA1
• Company profile
http://www.mzlng.com/Opportunities/Supplie
• Detailed description of similar services offered
rs
• Portfolio of projects rendered
• Contact person (name, phone, & email) for receiving
e
qualifications and commercial information.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture
agreement.
Following receipt of Expressions of Interest, AMA1 may
select companies for further pre-qualification. Submission of
an Expression of Interest does not guarantee that a company
will receive an invitation to tender.

2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
• Perfil da empresa
• Descrição detalhada de serviços similares
oferecidos
• Carteira de projectos realizados
• Pessoa de contacto (nome, telefone e email) para
receber qualificações e informações comerciais.
Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por

The Expression of Interest with the subject: Global Human
Resource Readiness Support shall be submitted no later
than 17:00 [time zone] of 14th September 2018, to the
following Electronic address:
rsccontractsMOZ@anadarko.com.

uma Joint Venture, deve ser apresentado o Contrato de
Joint Venture.
Após a recepção de Manifestações de Interesse, a AMA1
poderá seleccionar empresas para pré-qualificação
adicional. A apresentação de uma Manifestação de
Interesse não garante que uma empresa receba um
convite para apresentação de proposta.
A Manifestação de Interesse com o assunto: APOIO À
PREPARAÇÃO
GLOBAL
DE
RECURSOS
HUMANOS deverá ser enviado até às 17:00 [horário
local] de 14 de Setembro de 2018, para o seguinte
endereço electrónico: rsccontractsMOZ@anadarko.com

