PROJECTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE NOS
PALOP

MEMO N° 10 /2010
REUNIÃO REALIZADA EM LISBOA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2010
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1. Contexto
A reunião foi solicitada a chefe da equipa da AT á UGP pela equipa da AT AO GABINETE
DO ORDENADOR REGIONAL PALOP , tendo em conta e a estadia em Lisboa dos membros da
equipa da AT ao GOR PALOP da Administradora do projecto para Cabo Verde, Guine
Bissau e São Tomé , e a deslocação a Lisboa da chefe da equipa do projecto, para
trabalhar junto a administradora:
A reunião foi aceita pelos membros da equipa da AT á UGP
2. Objectivo
A reunião do dia 15, que não contemplava agenda, teve como objectivo a partilha de
visões, opiniões e percepções por parte da equipa da AT ao GOR PALOP sobre a
evolução do projecto, assim como o pedido de esclarecimento sobre aspectos concretos
das MCD

1. Participantes
A reunião foi realizada nas instalações da empresa Agriciencia, local onde a equipa da
AT ao projecto estava trabalhando, , entre as 11, 30 e as 13, 15 horas do dia 15 de
Dezembro, tendo nela participado:
SR. Manuel Pavesse AT GOR
SR Júlio Soares AT GOR
SRA. Ana Gomes UGP PADRHS-PALOP
SRA Juliana Garcia UGP PADRHS-PALOP
3 . Desenvolvimento da reunião
Uma vez que a reunião foi solicitada pela AT ao GOR PALOP, o chefe da equipa
apresentou o parecer da AT sobre a execução do projecto, resumido nos seguintes
elementos:



Falta de informação e fraca comunicação com a equipa de AT ao GOR PALOP , por
parte da Equipa de AT a UGP do PADRHS PALOP;
Incumprimentos dos acordos e compromissos adquiridos durante a missão circular a
Moçambique, realizada no mês de Setembro, entre a equipa da AT ao GOR PALOP e
parte da Equipa de T a UGP do PADRHS PALOP, que se resumiam nos seguintes
elementos:
o Adenda urgente á CF para integração de TL;
o Pedido de extensão do período de execução do projecto;
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o
o







Não dispõem da versão definitiva do OP1;
Não dispõem de relatórios de progresso do projecto;
Insistência em que deveria ter sido realizada uma adenda ao OPA e ter sido retirado
o OP1;
Desacordo sobre os acordos alcançados na reunião realizada em Luanda a dia 10 de
Novembro de 2009 , espelhada no MEMO elaborado e distribuído pela equipa da AT,
Desacordo com as componentes não técnicas dos TDR elaborados e distribuídos aos
países beneficiários para analises e contributos para , destacando os seguintes
aspectos:









Adenda aos contratos de AT da OMS e do Consorcio para integrar as MCD
nos contratos e facilitar os processos de realização dos mesmos;
Elaboração a maior urgência do OP1, na base de MCD assumidas pelos
contratos da AT e Contrato Quadro;

que a análise de um qualquer processo de concurso, só pode ser cabalmente
realizada, na presença do respectivo Caderno de Encargos e não apenas na
presença dos respectivos TdR;
Que A análise simples (i.e. isolada) dos TdR, proporciona apenas uma avaliação
técnica específica (i.e. do sector de intervenção do Projecto - RH Saúde)
da prestação pretendida e da sua adequação aos objectivos do Projecto, análise
para a qual esta AT não tem competências técnicas específicas, pelo que o nosso
eventual pronunciamento não seria relevante;
Foram dadas alguns contributos pontuais e de carácter organizativo das missões
propostas ( confusão entre o período de execução da missão e o período de
intervenção ou das prestações efectivas de serviço, que a data de início da
missão, parecia pouco realista.etc);

Alerta uma vez mais sobre o grave risco e estrangulamento da execução do projecto
tal e como prevista na versão final do OP1;
Propostas de actuação, contraditoras com os acordos da reunião acima referida, e
que se resumem nos mesmos elementos acima referidos:
o
o
o
o

Adenda urgente á CF exclusivamente para integração de TL;
Pedido de extensão do período de execução do projecto;
Adenda ao contratos de AT do Consorcio para integrar as MCD nos
contratos e facilitar os processos de realização dos mesmos;
Complementarmente ao pedido anterior pedido de Adenda ao OP1, na
base de MCD assumidas pelo contrato da AT e Contrato Quadro;

A seguir a Chefe da equipa da AT informou sobre diferentes aspectos, entre eles:


Que enviava sistematicamente informação para essa AT ao GOR, e que tinha
distribuído , via e-mail, ao versão final do OP1, os esboços dos relatórios de
progresso, sendo responsabilidade da AGRICONSULTING o envio formal dos
mesmos, o MEMO 7, onde se justificavam as decisões tomadas na reunião de 10 de
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Novembro de Luanda e a versão final do OP1, sobre o qual não se tinha recebido
pronunciamento


Informou da reunião de Coordenação mantida em Luanda o dia 12 de Janeiro e das
principias conclusões e recomendações, relacionadas com os assuntos do encontro :
o

o
o
o
o
o

Elaborar um caderno de encargos único para as três consultorias e
entregá-lo em circuito formal ao ON , juntamente com os TDR para
aprovação, posteriormente ao acordo informal por parte da DelCe;
Realizar uma adenda global à CF, cujo processo deve ser iniciado e estar
pronto até ao final de Janeiro, ou início de Fevereiro;
Realizar uma adenda ao Contrato da AT, que integre as MCD, para
facilitar o processo de realização das mesmas;
Realizar uma adenda ao OP1, que incorpore os aspectos modificados nas
adendas anteriores;
Realizar o CC no final do mês de Julho;
Elaborar um esboço do OP2 a apresentar para análise e parecer dos
beneficiários na reunião do Comité de Coordenação;



Informou que seria elaborado e enviado MEMO da referida reunião nos próximos
dias, tal e como efectivamente foi realizado no dia 19 de Janeiro



Solicitou a equipa da AT ao GOR PALOP para informar formalmente das suas ideias e
propostas.



Sugeriu que, uma vez reiniciadas as funções , realizaria um MEMO sobre o tratado
nesta reunião,

Madrid, 5 de Fevereiro de 2010
A Chefe de Equipa de AT à UG do PADRHS_PALOP
Juliana Garcia
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