MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A AVALIAÇÃO E CONCEPÇÃO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADES EM
AFUNGI
A Anadarko Moçambique Área 1, Lda. (AMA1) começou a implementação do
Plano de Reassentamento para as comunidades na Península de Afungi, no
Distrito de Palma, na Província de Cabo Delgado, em Moçambique, em
preparação para a construção da fábrica de GNL e infra-estruturas portuárias
associadas. As avaliações preliminares da água e da saúde da comunidade
chamam a atenção para problemas significativos de saúde, emprego e meios de
subsistência em geral, decorrentes do uso inadequado da água e da
disponibilidade limitada de água potável. Estes problemas incluem a malária,
bilharziose e diarreias, perda de trabalho e dias de escola e uma contribuição
para a taxa de morbilidade e mortalidade nas comunidades da Peninsula de
Afungi.

EXPRESSION OF INTEREST FOR ASSESSMENT AND DESIGN OF WATER
SUPPLY SYSTEMS FOR COMMUNITIES IN AFUNGI
Anadarko Mozambique Area 1, Lda. (AMA1) has started the implementation of
a Resettlement Plan for communities on the Afungi Peninsula, Palma District,
Cabo Delgado Province, Mozambique, in preparation for the construction of an
LNG facility and associated port infrastructure. Preliminary assessments of
community water and health highlight significant health, employment and
general livelihood issues arising from the poor use of water and limited
availability of potable water. Issues include malaria, bilharzia and various
diarrhoeas, loss of work and school days and a contribution to the morbidity and
mortality rate in the communities of the Afungi Peninsula.

In this context, AMA1 invites interested entities to submit Expression of Interest
(EoI) for provision of services to build a platform for strategic investment in
community water sources, water systems and their management that will prove
Neste contexto, a AMA1 convida empresas interessadas a submeterem a sua both viable and sustainable for Afungi communities:
Manifestação de Interesse (MdI) para a prestação de serviços de construção de
uma plataforma para o investimento estratégico em fontes de água para as
 Groundwater survey: this service requires preliminary studies of the
comunidades, sistemas de água e respectiva gestão que se mostrará viável e
groundwater in the Afungi Peninsula by identifying and analyzing
sustentável para as comunidades de Afungi.
existing data, identifying specific sites for hydrogeological assessment
to provide a general broad-based understanding of the Afungi
 Estudo das águas subterrâneas: este serviço requer estudos
groundwater systems and the future needs to provide adequate safe
preliminares das águas subterrâneas na Península de Afungi,
water to communities living around the LNG Project DUAT.
identificando e analisando os dados existentes, identificando locais
 Assess current supplies: based on a review of existing information
específicos para avaliação hidrogeológica para fornecer uma
and field visits, verify and update data on the current status of the water
compreensão geral abrangente dos sistemas de águas subterrâneas de
supplies in each community, including wells, boreholes and other water
Afungi e as necessidades futuras para fornecer água adequada segura às
sources, to identify at a minimum, their use (drinking and other uses),
comunidades que vivem nas proximidades do DUAT do Projecto de
supply capacity, infrastructure conservation and operational status and
GNL.
management. Where necessary also carry out water quality
 Avaliar os fornecimentos actuais: com base numa revisão das
assessments. This work to be carried in close collaboration with other
informações existentes e visitas de campo, verificar e actualizar dados
AMA1 implementing partners.
sobre o ponto de situação actual de fornecimento de água em cada
 Assess future demand: based on population figures and current
comunidade, incluindo poços, furos e outras fontes de água, para
supplies
identificar, no mínimo, o seu uso (consumo e outros usos), capacidade




de fornecimento, conservação da infraestrutura e ponto de situação
operacional e gestão. Sempre que necessário, realizar igualmente
avaliações da qualidade da água. Este trabalho deve ser realizado em
estreita colaboração com outros parceiros de implementação da AMA1.
Avaliar futura procura: com base nos números da população e nos
fornecimentos actuais.
Concepção de futuros projectos comunitários: as diferentes
comunidades próximas dos projectos da AMA1 terão diferentes
necessidades e potenciais fornecimentos. Concepções detalhadas de
projecto precisam ser elaborados em parceria com as comunidades.

A MdI deverá detalhar a experiência e competências relevantes da empresa ou
entidade.
As Empresas ou entidades com capacidade adequada poderão
associar-se e manifestar interesse como um consórcio, sendo neste caso
necessário incluir a definição clara dos papéis e responsabilidades de cada
membro do consórcio. A participação de empresas ou entidades nacionais é
encorajada.



Design future community projects: the different communities near
the AMA1 projects will have different demands and potential supplies.
Detailed project designs need to be drawn up and consulted with
communities.

The EoI shall provide detailed information about the competences and relevant
experience of the company or entity. Suitably experienced companies or entities
may express interest as a consortium, in which case the Expression of Interest
should include clear definition of roles and responsibilities of consortium
members. The participation of national companies or entities is encouraged.
The following documentation should also be included:





Updated Articles of Association (as published in the Official Gazette).
Updated Certificate of Commercial Registration
Operational License or equivalent document issued by the relevant
authorities
Evidence of tax registration and commencement of activity declaration
(M/01C e M02)
Company profile
Detailed description of similar services offered
Portfolio of projects rendered

As Empresas ou entidades interessadas deverão ainda incluir a seguinte 
documentação:


 Estatutos actualizados (conforme publicados no Boletim da República)
 Certidão do Registo Comercial actualizada
The Expression of Interest with the subject: ASSESSMENT AND DESIGN OF
 Alvará ou documento equivalente emitido pelas autoridades WATER SUPPLY SYSTEMS COMMUNITIES IN AFUNGI shall be submitted no
competentes.
later than 17:00 (UTC+2) 21st of June 2019, to the following Electronic address:
 Comprovativo do registo fiscal e declaração de início de actividades
rsccontractsMOZ@anadarko.com
(M/01C e M/02)
 Perfil da empresa
 Descrição detalhada dos serviços semelhantes já prestados
 Portefolio de projectos prestados/executados
A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao assunto: A AVALIAÇÃO
E CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
COMUNIDADES EM AFUNGI e deverá ser enviada até às 17h00 (UTC+2) do dia
21 de Junho de 2019, para o seguinte endereço electrónico:

rsccontractsMOZ@anadarko.com

