
 
REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

 

 

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO INTEGRADO DA PROVÍNCIA DE CABINDA 

 

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 
 

 

 

Sector: Agricultura 

Referência do acordo de financiamento: Grant Nº 5500155008451 

N.º de Identificação do Projecto: P-AO-AAZ-002 

 

O Governo da República de Angola recebeu um financiamento do Banco Africano de 

Desenvolvimento destinado a cobrir o custo do Projecto de Estudo de Desenvolvimento Agrário 

Integrado da Província de Cabinda, e tenciona utilizar uma parte das verbas concedidas ao abrigo 

dessa doação para financiar a contratação de serviços de consultoria para a realização do Estudo de 

Desenvolvimento Agrário Integrado da Província de Cabinda. 

 

O estudo será focado no sector agrário (infra-estrutura rural; recursos hídroagrícolas; 

desenvolvimento da irrigação; desenvolvimento da aquicultura comercial, gestão de silvicultura, 

pescas interiores; pecuária; promoção da horticultura e promoção da apicultura). Ele também irá 

lidar com as instituições rurais de agricultores, estradas terciárias, centros de mercado, o acesso à 

energia rural, cooperativas de agricultores, grupos de mulheres, instituições de micro-finanças, etc.) 

e servirá para identificar as lacunas existentes (por exemplo, política, institucional, informação e 

tecnologia), nos sectores que, quando colmatadas, continuarão a apoiar o desenvolvimento de um 

Plano de Desenvolvimento Agrário Integrado consolidado para a Província de Cabinda. O estudo 

terá uma abordagem abrangente para o desenvolvimento rural e definirá mecanismos eficazes para 

o desenvolvimento sustentável no contexto regional através de uma abordagem participativa, que 

irá envolver os agricultores e instituições.  

 

A duração prevista para a realização do estudo é de oito (08) meses civis. 

 

O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do Ministério de Agricultura 

(MINAGRI) convida a empresas de consultoria 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. As manifestações de interesse podem ser 

submetidas em Inglês ou em Português. 

 

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 (BAD), edição de Maio de 2008 revista em Julho de 2012, disponíveis no sítio 

web do Banco em: http://www.afdb.org. Apenas consultores de Estados Membros do BAD são 

autorizados a manifestarem o seu interesse. 

 

http://www.afdb.org/


Os consultores interessados podem obter informações complementares no endereço abaixo 

indicado, das 09h00 às 15h00 hora local. 

 

 

As manifestações de interesse devem ser apresentadas no endereço adiante mencionado, o mais 

tardar até [16 de outubro 2015] às [09h00 horas] hora local e indicar expressamente a menção 

“Estudo de Desenvolvimento Agrícola da Província de Cabinda” 

 

   

 
Ministério da Agricultura – MINAGRI - ATT Sr. Pedro Valentim Dozi 

Endereço: Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, 

 na Cidade de Luanda, Largo António Jacinto (Largo dos Ministérios) edifício “B” 2º Andar. 

Telefax: +244 222 321 943  

email: gepe.minagri@gmail.com; 

 

 

mailto:gepe.minagri@gmail.com

