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O Ministério do Ensino Superior da República de Angola recebeu um financiamento do Banco Africano de 
Desenvolvimento destinado a cobrir o custo dos estudos sobre o financiamento e a implicação do sector privado no 
ensino superior em Angola, e tenciona utilizar uma parte das verbas concedidas ao abrigo dessa doação para 
financiar o contrato de consultor para a realização do estudo sobre a implicação do sector privado no ensino superior 
e na investigação. 
 
Os serviços previstos no âmbito desse contrato abrangem: 
 

1) a avaliação do contributo do sector privado para a expansão da oferta de formação no ensino superior e na 
investigação científica, tendo em vista a estimativa do seu valor acrescentado; 

2) a identificação dos entraves às iniciativas privadas na oferta de formação superior e na investigação 
científica; 

3) a identificação das margens de melhoria do quadro organizacional e regulamentar que rege as iniciativas 
privadas no ensino superior e na investigação científica, a fim de assegurar a sua conformidade com as 
responsabilidades dos actores privados no sector. 

 
A duração prevista para a realização do estudo é de três (03) meses civis, incluindo a recolha dos dados sobre as 
iniciativas e actividades do sector privado no ensino superior e na investigação, a análise do quadro regulamentar, a 
elaboração de um contexto de avaliação e de um enquadramento de parceria. 
 
O Ministério do ensino superior convida os Consultores a apresentarem as suas candidaturas tendo em vista a 
prestação dos serviços acima descritos Os consultores interessados devem apresentar informações sobre a sua 
capacidade e experiência, demonstrando possuir as qualificações necessárias à prestação de serviços 
(documentação, referência à prestação de serviços semelhantes, experiência em missões comparáveis, 
disponibilidade de pessoal qualificado, etc.). Os consultores poderão associar-se a fim de aumentarem as 
possibilidades de qualificação. 
 
Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o processo de selecção serão compatíveis com as 
“Regras e Procedimentos para o Uso de Consultores” do Banco Africano de Desenvolvimento, edição de Maio de 
2008 revista em Julho de 2012, disponíveis no sítio web do Banco em: http://www.afdb.org.  
 
Os consultores interessados podem obter informações complementares no endereço adiante indicado, das 09h00 às 
15h30 hora local. 
 
   
As manifestações de interesse devem ser apresentadas no endereço adiante mencionado, o mais tardar até 20 de 
Agosto de 2015 às 15h30 hora local e indicar expressamente a menção “Estudo sobre a implicação do sector 
privado” 
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