
PEDIDO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE 

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 

 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A PREPARAÇÃO DO ESTUDO SOBRE AS PERDAS NÃO-

TÉCNICAS DE ENERGIA DA EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE (ENDE) 

 

 
O Governo de Angola recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento através do 
Programa de Apoio às Reforma do Sector Energético e tenciona aplicar parte dos recursos do programa 
para cobrir os pagamentos relacionados com os serviços de consultoria para a preparação de um estudo 
sobre Redução de perdas não-técnicas no sistema de distribuição de Energia Da Empresa Nacional de 
Distribuição de Electricidade (ENDE). 
 
A ENDE está solicitando propostas de consultorias internacionais para quantificar uma metodologia 
razoável para calcular perdas não-técnicas para a rede de distribuição nacional de energia. Para o estudo 
sobre a redução das perdas não-técnicas, o Consultor deve realizar uma auditoria dos processos de 
facturação, medição e colecta de receita da ENDE. O Consultor deve também rever e avaliar a eficácia 
dos contadores, instalação de contadores, teste de medição e calibração, bem como avaliar o potencial de 
medição montada no pólo de alimentação para reduzir o roubo de electricidade. O Consultor deve rever 
um projecto de decreto legal para prossecução dos infractores em casos de roubo de electricidade. 
Finalmente, o Consultor deve rever e fornecer recomendações para a melhoria da operação do 
departamento comercial da ENDE, que é responsável pela faturação, medição e colecta da receita. 
 
A ENDE pretende minimizar as perdas comerciais com base nas recomendações do estudo para os 
seguintes tipos de soluções técnicas: 
 
• Medidas para controlar o escrutínio directo por não-clientes e clientes; e substituição de todas as linhas 
de alimentação de BT e linhas de distribuição trifásicas com cabos de plástico de núcleo duro que 
conduzirão à minimização de perdas comerciais resultantes das ligações directas; 
• Medidas para controlar o furto de energia pelos clientes existentes através de contadores de energia pré-
pagos; 
• Medidas para reduzir a medição defeituosa; 
• Instalação de contadores, assegurando a altura e a localização da instalação para facilitar a leitura dos 
contadores, e localizar os medidores no domínio público, em plena visualização pública; 
• Medição do alimentador em todos os pontos do sistema, incluindo a leitura fotográfica destes medidores 
de alimentação; 
• Medidas para melhoria na colecta de facturamento; facturamento correcto e entrega atempada de contas 
para melhorar a arrecadação de receitas; 
• Medidas legais para a redução de perdas comerciais através da adopção de um decreto que permitirá o 
processo criminal nos casos de roubo de electricidade e falências de grandes clientes comerciais e 
industriais. 
 
Se a sua empresa de Consultoria está interessada em participar no processo de licitação e tem 
experiência em projectos nas seguintes áreas, por favor submeta suas qualificações institucionais e 
experiência em projectos relacionadas à redução de perdas não-técnicas, por e-mail para que possamos 
considerar a sua empresa para a participação no processo de licitação: 
 
1) Experiência nas operações do departamento comercial de energia eléctrica, incluindo mas não limitado 
a tecnologias de medição (medição eletrônica e analógica convencional e medição pré-paga), programas 
de cobrança de receitas e proteção; 
2) Evidência da experiência passada no programa de integração e implementação de software e hardware 
do departamento comercial; 
3) Especialização técnica no desenvolvimento de uma estratégia de medição para o desenvolvimento 
futuro; e 
4) Qualidade e composição da equipe proposta de consultores. 
 



Na sequência deste convite de manifestação de interesse, uma lista restrita de empresas qualificadas será 
formalmente convidada a apresentar propostas. As empresas de consultoria interessadas devem, de 
preferência, ter assumido tarefas semelhantes nos países em desenvolvimento, comparáveis às de 
Angola. 
 
As empresas de consultoria interessadas devem demonstrar a disponibilidade de especialistas técnicos 
com as habilidades necessárias para realizar esta atribuição, tais como experiência em utilitários elétricos. 
Operações do Departamento Comercial nas áreas de medição, cobrança e colecta de receitas e 
desenvolvimento de programas de proteção de receitas com base nas melhores práticas internacionais. 
 
Os consultores podem associar-se a outras empresas sob a forma de uma empresa comum ou de uma 
sub-consultoria para melhorar as suas qualificações. Considerando que Angola é um país lusófono, as 
empresas de consultoria devem demonstrar proficiência nas línguas portuguesa e inglesa. A Expressão 
de Interesse (por exemplo, deve incluir brochuras, descrição de tarefas semelhantes, experiência em 
condições semelhantes e disponibilidade de competências adequadas entre o pessoal) deve ser 
apresentada em inglês e, de preferência, qualificações resumidas em língua portuguesa. 
 
Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de selecção devem estar 

em conformidade com as "Regras e Procedimentos para a Utilização de Consultores" do Banco 
Africano de Desenvolvimento, edição de Maio de 2008 e revisadas em Julho de 2012, http://www.afdb.org. 
 
As manifestações de interesse devem ser entregues em formato electrónico, por correio electrónico, para 
o endereço abaixo até 3 de Julho de 2017, às 17h00, em Luanda, Angola. As expressões de interesse 

submetidas fisicamente por envelope selado ou CD devem ser claramente marcadas como "Solicitação 

de Expressão de Interesse para Serviços de Consultoria para “Projeto de Redução de Perdas 

Técnicas da ENDE ". 
 
Os pedidos de informações adicionais e / ou perguntas sobre a implementação do Projecto de Estudo 
sobre Redução de Perdas Não-Técnicas podem ser enviados por escrito para: 
 

ENDE – Coordenador do Projecto de Estudo sobre Perdas Não-Técnicas: 

  
Nome: Luciano Paulo Vidal Gonçalves                     
ENDE Edifício Sede em Luanda                       
Endereço: Rua Cónego Manuel das Neves, 234, 2nd Floor, Luanda, Angola          
Telefone fixo:+244 222 440 075 
Telemóvel:     +244 925 471 166 
Email: vidalgoncalves@yahoo.com.br  
 

Formulário A: 

Experiência dos Consultores 

[Utilizando o formato abaixo, forneça informações sobre cada atribuição para a qual a sua empresa e cada 
associado para esta atribuição foram contratados legalmente individualmente como uma entidade 
corporativa ou uma das principais empresas dentro de uma associação para a realização de serviços 
semelhantes aos Solicitados no âmbito desta consultoria]. 
 

Designação da Consultoria/Projecto: 
 

Valor aproximado do contrato (em US$ ou 
Euros): 

País: 
Local de realização do projecto no país: 

Duração do projecto (mêses): 

Nome do cliente: 
 

Total do N° de staff professional/mês: 

Endereço: 
 

Valor aproximado dos serviços 
providenciados pela sua firma no projecto 
(em US$ ou Euros): 

Data de início (mês/ano): 
Data de conclusão (mês/ano): 

No of professional staff-months provided by 
associated Consultants: 

http://www.afdb.org/
mailto:vidalgoncalves@yahoo.com.br


Nome de Consultores Associados, se 
existirem: 
 
 

Nome do pessoal profissional sénior de sua 
empresa envolvida e funções 
desempenhadas (indicar os perfis mais 
significativos, tais como Director / 
Coordenador do Projecto, Líder da Equipa): 
 

Narrativa descritiva do projecto: 
 
 
 

 
Descrição dos serviços reais prestados pelo seu pessoal dentro do projecto: 
 

 
Nome da Empresa:    

 


