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SolidarMed é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para melhorar os cuidados de saúde de 2,5 

milhões de pessoas em Lesotho, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe, colaborando com parceiros 

nacionais para fortalecer os sistemas de saúde e as capacidades da comunidade, comprometidos com as 

evidências científicas e o diálogo sobre políticas, tanto como bases quanto como objectivos do seu trabalho. 

 

Anúncio de concurso para contratação de serviços de consultoria 

Avaliador do Projecto “Triagem com Cores” 

 

Tipo de Contrato 

Consultoria  

 

Local de Trabalho 

Baseado em Pemba, com deslocações para Metoro, Namuno, Namapa, Nacarôa e Chiúre, conforme 

necessidades da avaliação. Se o nível de segurança não for garantido, a consulta terá lugar exclusivamente na 

cidade de Pemba. 

 

Início do Contrato de Consultoria 

Ao longo do mês de Agosto de 2022. 

 

Contextualização  

A Triagem com Cores (ou Protocolo de Manchester) visa diminuir o tempo de espera dos pacientes mais 

graves que se dirigem a uma unidade sanitária. A seleção dos pacientes é feita na entrada por meio de 

protocolo e os pacientes mais graves são encaminhados imediatamente ao primero soccorro (no banco de 

socorro ou na observação), evitando assim a fila de espera. Através da aplicação do protocolo, em 2016, a 

SolidarMed conseguiu reduzir as mortes pediátricas em 43% nas primeiras 24 horas após a chegada ao 

Hospital Distrital de Chiúre. Nos anos seguintes o protocolo foi introduzido no Hospital Provincial de Pemba e 

no Centro de Saúde de Metoro no distrito de Ancuabe. 

 

O projecto Triagem com Cores (TCC) apoia seis unidades sanitárias (Hospital Distrital de Chiúre, Centro de 

Saúde de Namuno, Centro de Saúde de Metoro e o Hospital Provincial de Pemba na província de Cabo 

Delgado, e o Hospital Distrital de Namapa e o Centro de Saúde de Nacarôa na província de Nampula) em: 

1. Melhorar o fluxo dos pacientes para reduzir o tempo de espera para casos graves: introdução e 

implementação de uma triagem com cores logo na entrada dos pacientes na unidade sanitária e na 

identificação dos casos mais graves;  

2. Melhorar a qualidade do atendimento de emergência: melhoria da qualidade do atendimento de 

emergência nos bancos de socorro e dos serviços hospitalarios (Banco de Sangue, Laboratório), com 

base nos protocolos clínicos, nos procedimentos e no uso dos kits de emergência; 

3. Apoiar o Sistema de Saúde na expansão da triagem com cores a nível provincial (e nacional): 

expansão do protocolo para novas unidades sanitárias não alvo do projecto, em coordenação 

com a província e o Ministério da Saúde (MISAU/SEMMO). 

 



 
 

O projecto iniciou em Janeiro de 2021 com uma duração de três anos, tendo como alvo os pacientes menores 

de 15 anos. Em 2021 foi dado mais foco nas quatros unidades sanitárias alvo da província de Cabo Delgado. 

Em 2022 está em curso uma expansão do projecto para a província de Nampula. Neste ano, algumas 

actividades comunitárias serão organizadas para reduzir o tempo de espera antes de os pacientes chegarem à 

unidade sanitária. Em colaboração com a universidade UniLúrio, o projecto visa ainda digitalizar a triagem 

com a criação de um protótipo “E-Triagem” a 5 cores em fase de introdução no Hospital Provincial de Pemba 

e a criação de um segundo protótipo a 3 cores para o Hospital Distrital de Chiúre. Outro ponto fundamental 

do projecto é a componente de pesquisa: em colaboração com o Núcleo de Investigação Operacional de 

Pemba NIOP foi lançada em 2021 uma “chamada para financiamento de projectos de pesquisa” que terminou 

em Abril de 2022 com três pesquisas. Um projecto de pesquisa sobre os factores que afectam o atraso a nível 

comunitário começará ao longo do ano de 2022. 

 

A SolidarMed pretende contratar um consultor para a realização de uma avaliação no percurso do projecto 

TCC, aplicando os seis critérios de avaliação, sendo da relevância, eficácia, eficiência, impacto, coerência e 

sustentabilidade. 

 

Responsabilidades e tarefas específicas 

O consultor será assistido por um técnico do projecto para facilitar a perceção de alguns aspetos do projeto e 

terá que interagir com algumas pessoas chave do Sistema de Saúde para conhecer os aspectos clínicos 

relevantes da avaliação.   

Os objectivos da consultoria são os seguintes: 

- Avaliar a relevância, eficiência, eficácia, impacto, coerência e sustentabilidade do projecto TCC da 

SolidarMed no contexto de Moçambique e especificamente na província de Cabo Delgado e Nampula, 

tendo em conta as normas nacionais disponíveis (o aspecto do impacto será avaliado de acordo com 

o estado de progresso do projecto). A avaliação terá que aprofundar os aspectos do objetivo 2 do 

projecto (Melhorar a qualidade do atendimento de emergência); 

- Avaliar a colaboração e coordenação entre a SolidarMed e os seus parceiros do Sistema Nacional de 

Saúde.  

 

Perfil 
Para melhor se enquadrar na nossa equipa interdisciplinar e dinâmica, procuramos um indivíduo altamente 

motivado com as seguintes qualificações: 

- Formação base em medicina. Outros campos da saúde podem ser considerados. 

- Ter pelo meno 2 anos de experiência de trabalho na área de Emergência Hospitalar, Pediatria e/ou 

Saúde Pública; 

- Ter experiência na avaliação de projectos; 

- Boas habilidades organizacionais, de trabalho de forma independente e de comunicação; 

- Bons conhecimentos de informática; 

- Português fluente (escrito, falado) e Inglês (opcional, sendo uma vantagem); 

- De nacionalidade moçambicana ou com autorização para trabalhar em Moçambique; 

- Disponibilidade de ficar em zonas rurais ao longo do tempo da consultoria e viajar entre os distritos 

de implementação do projeto. 

 

 

 



 
 

Como manifestar interesse 

Envie a sua carta de manifestação de interesse para b.essimela@solidarmed.ch e r.lazzaro@solidarmed.ch,  

indicando como referência “Avaliador do Projeto TCC”, e inclua: 

- o seu currículo vitae (máximo de duas páginas), incluindo duas referências actuais; 

- cópias das suas qualificações. 

- uma carta de apresentação, descrevendo a sua motivação e como está em conformidade com os 

requisitos; 

- uma breve proposta técnica, que deverá incluir o plano de trabalho, a metodologia a ser utilizada, um 

calendário. A consultoria não devera’ ultrapassar 15 dias, sendo no máximo 10 dias de visita no 

campo. 

- uma proposta financeira pela execução da avaliação usando o seguinte guia: 

o Custos de transporte, hospedagem, logística, comunicacao: máximo 75.000 mtn 

o Custos de consultoria, impostos, preparação e apresentação do relatório final: máximo 

85.000 mtn 

 

Prazo de entrega de candidaturas 

Dia 31 de Julho de 2022 
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