
REPÚBLICA DE ANGOLA 
MINISTERIO DOS TRANSPORTES  

 

ESTUDOS COMPLEMENTARES DO PLANO DIRECTOR NACIONAL DO SECTOR DOS TRANSPORTES – 
BAD 

SOLICITAÇÃO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 

 

Aviso: As Expressões de Manifestação de Interesse em resposta à solicitação anterior com a data de 
encerramento de 15 de Dezembro de 2014 não são consideradas válidas 

 
 
O Governo da República de Angola recebeu um financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
no valor de UA 2.90 milhões em relação ao custo dos Estudos Complementares do Plano Director Nacional 
dos Transportes, e pretende aplicar parte do montante acordado deste empréstimo para pagamentos ao 
abrigo do contrato de serviços de consultoria para os Estudos Complementares do Plano Director Nacional 
dos Transportes - Procurement reference No.: UNRA/Services/2012-13/00018/01/01. O Ministério dos 
Transportes (MINTRANS) será a Agência Executora. 
 
O objectivo do estudo é fornecer ao Governo de Angola (GOA), um Plano Director integrado, edificado com 
base em planos e estudos existentes, com uma estratégia clara, prioridade e justificação em termos de 
desenvolvimento de infra-estrutura de transportes, incluindo a Ligação Ferroviária entre o Caminho de Ferro 
de Benguela (CFB) e a Zâmbia. Os serviços de consultoria para o estudo englobam: 
 
1) Os Estudos Complementares do Plano Director Nacional dos Transportes para a) formular uma estratégia 

e política global para a rede de transportes em todo o país, composta por estradas, caminhos de ferro, 
vias fluviais, portos e aeroportos, b) elaboração de uma rede integrada de transporte nacional e para o 
futuro, com base em análises de demanda, e c) seleccionar projectos prioritários com justificativas e 
recomendações; 

2) O Estudo de Viabilidade Preliminar (pré-F/S) na ligação ferroviária entre a linha férrea existente, designada 
por “Caminhos de Ferro de Benguela (CFB)” e Zâmbia, servirá para seleccionar uma rota ideal para uma 
ligação ferroviária ligando o CFB e a Zâmbia, entre diferentes opções, baseadas em dados de tráfego, 
informaçãos de carácter natural, social e económico, os aspectos ambientais e sociais, bem como a 
análise económica e financeira da rota ideal. 

 

A duração estimada dos serviços é de 15 (quinze) meses e a data de início estimada é fevereiro de 2016.  

 
O MINTRANS convida agora empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o seu interesse em fornecer 
estes serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações indicando que estão qualificados 
para realizarem os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em condições 
semelhantes, disponibilidade de competências adequadas entre o pessoal, incluindo a capacidade de 
comunicaçao em Português etc.).  Os Consultores podem constituir “joint-ventures” para melhorarem as suas 
oportunidades de qualificação. 
 
A Manifestação de Interesse deverá ser redigida em Inglês e Português. O número total de páginas da 
Manifestação de Interesse não deve ultrapassar 30 páginas, excluindo o número de páginas das prochuras. A 
parte inicial da Manifestação de Interesse deverá conter um quadro com o "nome" e "país de origem" da Firma 
(o nome da firma principal e as firmas associadas em caso de “Joint Venture”).  
 
Os critérios de elegibilidade, a elaboraçao da lista-curta e o processo de selecção deverão estar de 
conformidade com os "Regulamentos e Procedimentos para o Uso de Consultores" do Banco Africano de 
Desenvolvimento, Edição de Maio de 2008, revista em Julho de 2012, que está disponível no site do Banco na 
http://www.afdb.org. Por favor, é de notar que o interesse manifestado por uma empresa de consultoria não 
implica qualquer obrigação por parte do MINTRANS em incluí-la na lista-curta. 
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Os consultores interessados poderão obter maiores informações adicionais no endereço abaixo indicado, 
durante as horas normais de expediente entre 8:00 horas e 15:00 horas, nos dias úteis. 
  

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 19 de junho de 2015 às 15h00 

horas e mencionar "Serviços de Consultoria para os Estudos Complementares do Plano Director Nacional dos 
Transportes” - Procurement Reference No.: UNRA/Services/2012-13/00018/01/01.  
 
 
Dr. Júlio Bango 
Director Geral do INCFA-Coordenador Geral do Estudo 
Ministério dos Transportes 
Avenida 4 de Fevereiro, No 43/44, 4° Andar, Luanda 
Telephone: +244 923487340 
E-mail: juliobangol@gmail.com 
  zoraia.puna@mintrans.gov.ao 
  antoniotome@incfa.gv.ao 
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