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Anúncio de concurso 
 
A ICE – Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas – Departamento 
Para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália Maputo, tal como consta 
no objeto, pretende confiar a função de Responsável do Serviço de Prevenção e 
Proteção – RSPP do Gabinete do ICE de Maputo para o ano de 2022 com as 
seguintes atribuições:  

 
1.      Identificação de fatores de risco, avaliação de risco e identificação de 
medidas para a segurança e saúde do local de trabalho, em conformidade com 
a legislação italiana e moçambicana em relação à organização do Escritório; 
2.      Elaboração de medidas preventivas e protetivas de sistemas de controlo; 
3.      Desenvolvimento de procedimentos de segurança para as diversas 
atividades do Gabinete; 
4.      Informações sobre treinamento e programas de funcionários; 

 

Será também necessária uma análise e verificação da documentação presente 
(análise da legislação local aplicável aos riscos elétricos, sísmicos e de incêndio) e 
será também necessário apoio no desenvolvimento da informação documental 
exigida por lei (ex.: nomeações, organograma, etc). A assunção da função em 
referência far-se-á por quem possui os requisitos referidos no art. 32 do Decreto 
Legislativo 81/08 e alterações posteriores. 

Para esta atribuição, o orçamento máximo é de 93.500 Meticais IVA incluído e 
quaisquer outras taxas inclusas. 

As empresas interessadas a enviarem a contação para participarem no concurso em 
referência deverão verificar contactando a ICE – Agência Maputo (maputo@ice.it ) se 
as mesma estiverem inscritas no Albo dos Fornecedores. 

As empresas interessas a participar devem mandar um e-mail a bandi.maputo@ice.it 
ate o dia 18 Julho 2022 pelas 09H00.  
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