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O Governo de Angola (Governo) recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 

para custear o Projecto de Capacitação Institucional para o Desenvolvimento do Sector Privado (PCIDSP), 

e pretende aplicar parte do valor acordado neste financiamento na contratação de um (1) especialista em 

gestão financeira e um (1) especialista em gestão de aquisições para a prestação de assistência técnica 

qualificada a Unidade de Gestão do Projecto (UGP). 

 

1. ESPECIALISTA EM GESTÃO FINANCEIRA (Consultor) 

 

Os serviços no âmbito deste contracto incluem: (i) manter um sistema adequado de contabilidade e 
garantir que todos os registros contábeis sejam mantidos em conformidade com as normas contabilísticas 
aprovadas pelo Governo e em conformidade com os regulamentos do Governo e exigências do Banco, (ii) 
elaborar relatórios financeiros sobre a implementação do projeto em base mensal, trimestral e anual e 
garantir a sua apresentação atempada a todas as partes interessadas, (iii) preparar o orçamento e o plano 
de trabalho anual do projecto em conjunto com a unidade de gestão do projecto (UGP) bem como 
coadjuvar com as mesmas acções os Institutos na sub-implementação, incluindo o acompanhamento e a 
elaboração de relatórios periódicos sobre o progressos da execução orçamental nestas agências, (iv) 
criação/reforço dos sistemas de controlo interno e assegurar o cumprimento rigoroso dessas normas por 
todas as áreas operacionais do projeto, (v) desenvolver, manter e atualizar regularmente o Manual de 
Procedimentos Financeiros do projeto em conjunto com a unidade de gestão do projecto (UGP), (vi) 
verificar a legitimidade e exactidão de todos os pagamentos e garantir a conformidade com os requisitos 
do BAD no processamento de fundos para atividades de projeto (incluindo adiantamentos e pagamentos 
para prestadores de serviços), bem como o processamento de pagamentos aos beneficiários pretendidos 
em tempo útil, (vii) assegurar que todos os documentos de apoio que acompanham as ordens de saque 
(para pagamentos directos e reembolsos) submetidas ao Banco, bem como os pagamentos para as 
atividades do projeto (bens e serviços) sejam devidamente arquivados, (viii) assegurar que as 
reconciliações bancárias periódicas/mensais sejam feitas para todas as contas bancárias, (ix) preparar e 
acompanhar a aprovação oportuna dos pedidos de desembolso ao BAD (x) inspecionar e supervisionar os 
desembolsos dos sub-projetos, (xi) prestar assessoria e organizar sessões de capacitação (formação) 
para quadros do Ministério da Economia em Gestão Financeira e Desembolsos dos projectos financiados 
pelo Banco, (xii) coordenar, prestar apoio e treinamento adequado ao pessoal ligado a finanças nas 
equipas de sub-implementação respeitante a contabilidade e uso apropriado dos fundos no âmbito do 
projeto, (xiii) garantir uma coordenação eficiente das auditorias internas e externas do projecto incluindo a 
interação com os os auditores internos/externos e dar o devido tratamento as recomendações  dos 
auditores (xiv) assegurar a custódia do fundo de maneio e a verificação diária dos documentos de 
desembolso do fundo de maneio. 
 

2. ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES (Consultor) 

 

Os serviços no âmbito do presente contrato incluem: (i) atualizar o plano de aquisições anual, (ii) 
assegurar a aquisição oportuna dos bens e serviços identificados no Plano de Aquisições aprovado e em 



conformidade com os requisitos do BAD, (iii) coordenar a elaboração de documentos de licitação 
padronizados e supervisionar processos de licitação/concurso para a aquisição de bens e serviços, em 
conformidade com as regrastes e procedimentos do banco em matéria de adjudicação de contratos para 
além do processo de revisão interna do Governo de Angola, se aplicável, (iv) preparar as medidas 
necessárias para monitorar a entrega dos bens e implementação dos serviços verificando a quantidade, 
qualidade e actualidade, (v) participar nas reuniões da gestão do projectos e das missões de supervisão 
do BAD, (vi) guardar e manter actualizado os registros de contratos, e rever constantemente os acordos de 
aquisição em relação ao plano de aquisições.  
 
A duração dos contractos é de um (01) ano e tem como data estimada de início o dia 15 de Agosto de 
2015. 
 
O Ministério da Economia convida os consultores individuais qualificados a manifestarem o seu interesse 
na prestação destes serviços. Os consultores interessados devem fornecer evidência das suas 
qualificações (formação acadêmica, experiência de trabalho, descrição de trabalhos similares, experiência 
em condições similares e etc.). O consultor individual deve ser fluente em Português e Inglês ou Francês 
em todas as formas de comunicação. 
 
A manifestação de interesse deve ser redigida em uma destas três línguas: Português, Inglês ou Francês. 
O número total de páginas da Manifestação de Interesse não deve exceder 10 páginas. Os consultores 
interessados poderão obter os Termos de Referência, por email ou durante as horas normais de 
expediente (das 9:00 as 15:30 horas, tempo de Angola) no seguinte endereço: 
 
Lourenço José Filipe 
Coordenador do Projecto 
Ministério da Economia 
Rua Rainha Ginga 
Edifício Tour Elysée, 1.º e 2.º andar 
LUANDA 
Telefone: + 244 947 096 828 
E-mail: lourenco.filipe@minec.gv.ao 
 
Os critérios de elegibilidade, estabelecimento da lista restrita e processo de selecção estarão de acordo 
com " Rules and Procedures for the Use of Consultants " do Banco Africano de Desenvolvimento, de Maio 
de 2008, Edição Revisada em Julho de 2012, que está disponível no site do Banco em 
http://www.afdb.org. Queira ter em conta, por favor, de que o interesse manifestado por um consultor não 
implica qualquer obrigação por parte do Ministério da Economia em o/a incluir na lista restrita. 
 
As manifestações de interesse com CV do consultor deverão ser entregues no endereço abaixo até 15 de 
Julho de 2015 as 15:30 horas (tempo de angola, GMT+1) e mencionar "Assistência técnica como 
especialista em gestão financeira do PCIDSP” ou “Assistência técnica como especialista em gestão 
de aquisições do PCIDSP” ambos com referência n.º FFCO3/EA/AO/2015/02/01  
 
Os consultores interessados poderão obter mais informação contactando, para efeito, o coordenador do 
projecto no endereço abaixo nas horas normais de expediente, das 09:00 às 15:30 horas (tempo de 
Angola, GMT+1) 
 
Lourenço José Filipe 
Coordenador do Projecto 
Ministério da Economia 
Rua Rainha Ginga 
Edifício Tour Elysée, 1.º e 2.º andar 
LUANDA 
Telefone: + 244 947 096 828 
E-mail: lourenco.filipe@minec.gv.ao 
 


