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Referência do Acordo de Crédito: 2000130012581
Número do Projecto: P-AO-K00-0006
O Governo de Angola (GoA) obteve um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD), visando o co-financiamento do Projecto de Capacitação Institucional para
o Desenvolvimento do Sector Privado (PCIDSP) e pretende utilizar parte desses
recursos para o pagamento da prestação de serviços de uma empresa de consultoria, de
modo a reforçar as capacidades do Ministério da Indústria e Comércio
(MINDCOM) de Angola em Instrumentos de Monitorização e de Avaliação do
Sector.
O objectivo principal dessa consultaria prende-se com o desenvolvimento de um quadro
referencial de resultados para o MINDCOM e reforçar as suas capacidades de
implementação de M&E (Monitorização e Avaliação), através do seguinte: (i) Formulação
de objectivos e sua comparação com as melhores práticas; (ii) Diagnóstico das
necessidades de reforço de capacidades e plano de formação (sobretudo nas áreas de
estatística e de M&E); (iii)Mapeamento dos Indicadores Estatísticos e de M&E; (iv)
Elaboração de um Manual de Procedimentos.
Assim sendo, as principais actividades a serem implementadas incluem: (1) Diagnóstico
aprofundado da situação actual do sector da indústria e comércio e do quadro de M&E
/sistemas/instrumentos e défices de capacidade; (2) Benchmarking e KPI (indicadoreschave de desempenho) para o desenvolvimento da integração industrial e comercial; (3)
Mapeamento de processos e concepção de processos de recolha, tratamento e divulgação
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de dados do MINDCOM; (4) Apoio técnico ao MINDCOM na recolha e análise de dados de
estatísticas industriais e comerciais; (5) Elaboração de um Manual de Procedimentos de
M&E; (6) Diagnóstico das necessidades de capacidade e elaboração de um plano de
formação para o pessoal do MINDCOM e os seus parceiros, sobre actividades de M&E.
Assim sendo, o PCIDSP vem por esta via convidar os consultores elegíveis a manifestarem
o seu interesse na prestação dos serviços. Os consultores interessados deverão facultar
informações, indicando que são qualificados para prestar os serviços (através de brochuras,
descrição de serviços similares, experiência em condições similares, disponibilidade de
conhecimentos adequados entre a equipa, através de CVs, etc.). Os Gabinetes de Consultoria
poderão associar-se em joint-venture, por forma a reforçar as suas hipóteses de qualificação.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e os procedimentos de
selecção deverão estar de acordo com as “Regras e Procedimentos para o
Recrutamento de Consultores” do Banco Africano de Desenvolvimento, edição de Maio
de 2008 e revista em Julho de 2012, disponível no site do Banco ( http://www.afdb.org).

Os consultores interessados em obter informações adicionais, incluindo os Termos de
Referência (TORs), poderão solicitá-las, durante as 08:00-16:00, hora local, ou através
do email indicado no final deste documento.
As Manifestações de Interessedeverão ser entregues em Língua Inglesa até o dia 06 de
Maio de 2022, pelas 15:00 (hora local) ou enviadas por email e deverão mencionar: “
RECRUTAMENTO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REFORÇAR AS
CAPACIDADES DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANGOLA
EM INTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DO SECTOR”.
Ministério da Economia e Planeamento
À Atenção: Sra. Nília Sousa
Coordenadora do Projecto
Unidade de Gestão do Projecto
Projecto de Capacitação Institucional para o Desenvolvimento do Sector Privado
Avenida do 1º Congresso do MPLA
Edifício CIF Luanda ONE, 11º, Direito
E-mail: projetodecapacitacao@mep.gov.ao;Tel:+244/922654018
Luanda, Angola
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