
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

ESTUDO PARA O PLANO DIRECTOR NACIONAL DO SECTOR DOS TRANSPORTES 

ANÚNCIO   

 

Sector: Transportes 

Projecto ID Nº: P-AO-D00-003 

Loan Number: 2100150029844 

O Governo da República de Angola recebeu um empréstimo do Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) 

para a Actualização do Plano Director Nacional do Sector dos Transportes e Estudos Para a Ligação 

do CFB á Zâmbia, e parte do empréstimo se destina a cobrir pagamentos elegíveis para um consultor 

individual no sentido de apoiar a Unidade de Gestão do Projecto do Ministério dos Transportes 

(MINTRANS), nos processos de aquisições, contratação, gestão e acompanhamento da Actualização 

do Plano Director Nacional do Sector dos Transportes e Estudos Para a Ligação do CFB á Zâmbia. O 

período estimado para este serviço é de 18 (dezoito) meses e data de início é Julho de 2016. 

O Ministério dos Transportes (MINTRANS) gostaria de convidar consultores individuais elegíveis em 

concorrerem na prestação deste serviço. Os candidatos interessados devem providenciar informação sobre as 

suas habilidades em prestarem o serviço, indicando as suas qualificações (CVs com informação sobre as 

qualificações e experiências, que incluam, histórico educacional, experiência de trabalho, descrição de tarefas 

similares, experiência em condições similares etc.) 

Critério de Qualificação mínima e experiência para a posição são as seguintes: 

(a) Educação: Detentor de uma pós-graduação em Engenharia de Transportes, Planeamento de Transporte 

ou de Economia de Transporte. 

(b) Experiência Profissional Genérica: Pelo menos 20 anos de experiência acumulada no sector dos 

transportes.  

(c) Qualificações e competências: 

 Um conhecimento profundo do sector dos transportes e bom conhecimento e experiência em 

Planeamento de Transporte (pelo menos 5 anos de experiência semelhante relevante no planeamento 

de transportes). 

 Um mínimo de 5 anos de experiência prática de trabalho em processos de aquisições e gestão de 

contratos de projectos de transportes. 

 Deve ter conhecimento e experiência em Regras e Procedimentos de Aquisição do Banco Africando 

de Desenvolvimento (BAD) e ou Banco Mundial; e experiência de trabalho em África; 

 Fluência em Inglês ou Francês falado e escrito e é obrigatório o domínio da língua Portuguesa. 

Os critérios de elegibilidade, a criação da lista restrita e o processo de selecção deve ser feito de acordo com 

as "Regras e Procedimentos para o Uso de Consultores", Edição de Maio de 2008 e Revista em Julho de 

2012, do Banco Africano de Desenvolvimento que está disponível no site do Banco em http: / /www.afdb.org.  

A manifestação de interesse por um consultor não implica qualquer obrigação por parte dos MINTRANS em 

inclui-lo na lista restrita. 

Os consultores interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo no período compreendido 

entre as 9.00 horas e 15.00 horas de Angola. 



As manifestações de interesse devem ser submetidas no endereço abaixo até 11 de Julho de 2016, 15:00 

horas de Angola e mencionar "Assistência Técnica para Estudo do Plano Director Nacional do Sector dos 

Transportes” 

Sra. Carla Masivi Marquez Meireles 

Coordenadora de projecto 

Ministério dos Transportes 

Avenida 4 de Fevereiro No. 43/44, 13º andar, Luanda 

Tel: +244-923-62-04-05 

Email: carla.marquez@mintrans.gov.ao 

 

 


