EXPRESSION OF INTEREST
IMPLEMENTATION OF COMMUNITY MALARIA
CONTROL PROGRAM, PALMA DISTRICT

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DA
MALARIA NO DISTRITO DE PALMA

Total E&P Mozambique Area 1, Lda. (TEPMA1) identified
community health as one of the critical areas of intervention
to support sustainable development of the Mozambique LNG
Project in Palma district, Northern Mozambique (Project). As
a result of a comprehensive health impact assessment
completed for the Project, Total developed a community
health management and monitoring plan to guide
implementation of different programs aiming to prevent and
mitigate potential negative health impacts arising from Project
activities. Malaria control at communities is one of the priority
areas of intervention.

A Total E&P Moçambique Área 1, Lda. (TEPMA1) identificou
a saúde comunitaria como uma das áreas críticas de
intervenção para apoiar o desenvolvimento sustentável do
Projeto de GNL de Moçambique no distrito de Palma, norte
de Moçambique (Projeto). Como resultado de um estudo
abrangente de avaliação de possíveis impactos à saúde
realizado para o Projeto, a Total desenvolveu um plano de
gestão e monitoria de saúde das comunidades, para orientar
a implementação de diferentes programas de prevenção e
mitigação de possíveis impactos negativos à saúde
decorrentes das actividades do Projeto. O controle da malária
nas comunidades é uma das áreas prioritárias de
intervenção.

In this context, Total invites interested entities to submit
Expression of Interest (EoI) for the provision of an integrated
malaria control program, to be implemented in Palma District
in Cabo Delgado. The program will be implemented in
alignment with the National Malaria Control Program and will
include:
•

•

•

Vector Control: A well-structured integrated vector
control plan under the guidance of a specialist
Entomologist including: (a) Best practice methods for
larvae sources management, (b) methods for use of
biological larvicides, (c) Indoor residual spraying with
methods and schedule of interventions, (d) entomologic
methods for choice and rotation of insecticides to prevent
development of mosquito resistance.
Information, Education and Communication:
Information, Education and Communication (IEC)
campaigns for behavior change at the communities in a
well-planned and consistent manner including: (a)
methods for enforcing education and communication as
key tools to foster demand for utilization of malaria
prevention services and commodities, (b) community
mobilization and engagement strategy to promote public
awareness and understanding of malaria prevention
practices at household level. (C) tailored IEC campaigns
appropriate to the local culture of Palma, reflecting
people’s expectations, addressing fears and beliefs and
considering relevant languages and cultural practices.
Bite Prevention with focus on long-lasting
insecticide-treated bed-nets: (a) methods to close the
gaps on the LLINs distribution to ensure universal
coverage in the areas of intervention and prevent
inappropriate use by communities.

Nesse contexto, a Total convida instituições interessadas a
submeter manifestação de interesse (MdI) para o
desenvolvimento e implementação de um programa
integrado de controle da malária no distrito de Palma, em
Cabo Delgado. O programa a implementar estará alinhado
com o Programa Nacional de Controle da Malária e deverá
incluir:
•

Controle Vectorial: Plano integrado e bem estruturado
de controle vectorial sob a orientação de um
entomologista especializado, incluindo: (a) boas práticas
para gestão de criadouros de larvas; (b) métodos para
uso de larvicidas biológicos; (c) métodos e cronograma
de intervenções para pulverização intra-domiciliaria (d)
métodos entomológicos para selecção e rotatividade de
insecticidas por forma a prevenir desenvolvimento de
resistência.

•

Informação, Educação e Comunicação: Campanhas
de informação, educação e comunicação (IEC) para
mudança de comportamento nas comunidades de
maneira consistente e bem planificada, incluindo: (a)
métodos para reforçar a educação e comunicação como
ferramentas essenciais para promoção da demanda pela
utilização de serviços e productos de prevenção da
malária; (b) estratégia de mobilização e engajamento
comunitário para promoção da conscientização pública e
a compreensão de práticas de prevenção da malária a
nível doméstico. (C) personalização de campanhas de
IEC de modo a torná-las adequadas à cultura local de
Palma, reflectindo as expectativas das comunidades,
abordando receios e crenças e considerando idiomas e
práticas culturais relevantes.
Prevenção de picadas, com foco no uso de redes
mosquiteiras tratadas com inseticida de longa

•

•

Diagnosis and Treatment: strategy to ensure the target
of testing 100% of suspected malaria cases and treating
100% of confirmed malaria cases is achieved including
methods for systematic capacity building at the health
facility and community levels.

Interested companies shall take the following steps:
1. Register
at
TEPMA1
supplier
database
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
2. Submit the Expression of Interest with the following
documentation:
• Company Profile
• Detailed description of similar services offered
• Portfolio of projects rendered
• Contact person (name, phone, & email) for
receiving qualifications and
commercial
information.
If the Expression of Interest is submitted by a consortium,
respondents shall provide details of the joint venture
agreement.

duração (LLINs): métodos para eliminação de lacunas
na distribuição de LLINs, a fim de garantir uma cobertura
universal nas áreas de intervenção e prevenir o uso
inadequado pelas comunidades.
•

Diagnóstico e tratamento: Estratégia para garantir que
a meta de testagem de 100% de casos suspeitos de
malária e de tratamento a 100% dos casos confirmados
de malária seja alcançada, incluindo métodos para o
fortalecimento sistemático da capacidade nas unidades
sanitárias e a nível das comunidades.

As empresas interessadas devem seguir os seguintes
passos:
1. Registar-se na Base de Dados de Fornecedores da
TEPMA1
http://www.mzlng.com/Opportunities/Suppliers
2. Submeter a Manifestação de Interesse com a
seguinte documentação:
• Perfil da instituição
• Descrição detalhada de serviços similares
oferecidos
• Portfólio de projectos executados
• Pessoa de contacto (nome, telefone e email)
para receber qualificações e informações
comerciais;

The Expression of Interest with the subject “COMMUNITY
MALARIA CONTROL PROGRAM, PALMA DISTRICT ”
shall be submitted no later than 17:00 (CAT) on 20th February
2020
to
the
following
electronic
address:
rsccontractsMOZ@Total-Africa.com

Caso a Manifestação de Interesse seja apresentada por uma
Joint Venture, deve ser apresentado o Contrato de Joint
Venture.

Submission of an EOI shall not be considered as an invitation
to bid and does not represent a promise, obligation or
commitment of any kind on the part of TEPMA1 to enter into
any agreement or arrangement with respondents.

A Manifestação de Interesse com o tema “PROGRAMA DE
CONTROLE DA MALARIA NO DISTRITO DE PALMA”
deve ser apresentada até às 17:00 (CAT) de 20 de Fevereiro
para
o
seguinte
endereço
eletrónico:
2020
rsccontractsMOZ@Total-Africa.com

In order to be considered for further qualification, any selected
Applicants will be required to validate the Applicant’s
corporate and licencing documentation and ensure
compliance with anticorruption requirements.

Para ser considerado para qualificação adicional, os
deverão
validar
a
Candidatos
seleccionados
documentação corporativa e licenças e garantir a
conformidade com os requisitos de anticorrupção.

A apresentação da MdI não será considerada como um
convite para concorrer e não representa uma promessa,
obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da
TEPMA1 de celebrar qualquer acordo ou contrato com
quem responda à MdI.

