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Processo de Contratação das Empresas no Sector de
Petróleo e Gás
06 de Junho de 2019

1. Conteúdo Local Principais Pilares
Conteúdo Local no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018 - 2022.
O Conteúdo Local do Sector Petrolífero é um dos objectivos previsto no Plano Desenvolvimento Nacional, PDN 20182022,constitui prioridade do Executivo, tendo em conta a importância e o interesse da actividade petrolífera para o país e

a necessidade de um quadro regulamentar que potencie o estabelecimento de parcerias, a capacitação tecnológica e
financeira, contribuindo assim, para o efectivo desenvolvimento da economia angolana.

Principais pilares do Conteúdo Local no sector petrolífero em Angola
1. Cidadãos Angolanos – Inserção da força de trabalho angolana em funções técnicas e de gestão
2. Empresas angolanas – Inserção de empresas angolanas como fornecedoras de bens e serviços
do sector.
3. Bens e serviços produzidos em Angola - Utilização de bens e serviços produzidos em Angola nas operações
petrolíferas.

2. Processo de Contratação Legislação e Regulamentos
O regime dos concursos públicos em Angola, constitui uma matriz dos procedimentos sobre os concursos no
domínio da contratação. O citado princípio da obrigatoriedade constitui o instrumento privilegiado para regular, de
forma ética e transparente, a competição entre as entidades que pretendem de forma legítima associar-se à
Concessionária Nacional para executar operações petrolíferas, bem como para prestar serviços ou fornecer bens
necessários à execução das citadas operações no sector petrolífero.

O processo de contratação e divulgação de concursos públicos baseia-se na seguinte legislação
• Fundamento Jurídico: Despacho Ministerial n.º 127/03 Quadro Geral da Contratação de Serviços e
Bens de Empresas Nacionais por Empresas do Sector Petrolífero.
• Fundamento Jurídico: Decreto Presidencial nº 86/18 Concurso publico no sector de petróleo e gás,
artigo 15º Regras de contratação no sector petrolífero.

3. CAE Processo de Certificação

Registo
•
•
•
•

Diário da República
Alvará comercial
NIF
Registo no MIREMPET

Visita de HSE
•Inspecção da empresa
•Constatação do EPI e sinaléticas de
QSSA
•Avaliação de riscos
✓ Relatório de Inspecção de QSSA

Análise de documentação
•
•
•
•
•

Informação jurídica e administrativa
Informação Financeira
RH
QSSA
Conteúdo Angolano
✓ Plano de melhoramento

Comité
•Revisão e aprovação

Arquivo na BD

Certificação
•
•

Armazenagem da informação digital
Armazenagem da informação físico

4. Processo de Contratação Visão Global

Operadoras
•

Necessidade de contratação de bens
e serviços

Operadoras
•Recepção da lista das empresas préqualificadas
•Análise da documentação (proposta
técnica e comercial)
•Envio da lista das empresas préqualificadas à Concessionária

Anúncio
•Diário da República
•Jornal de Angola
•Portal da concessionária
•Portal da operadora
•CAE
1ª Fase de preparação

Concessionária
• Aprovação da lista das empresas préqualificadas

2ª Fase da compra

Pré-qualificação
•Publica as oportunidades comerciais
•Recepção e análise da documentação
•Envio da lista das empresas préqualificadas à operadora
•CAE/ CL

Adjudicação do contrato

5. Processo de Contratação Adjudicação

Concurso público

Análise e Avaliação das propostas

Apresentação das propostas: técnica e
financeira

Decreto Presidencial nº 86/18;
Aprova as regras e os procedimentos
dos concursos públicos no Sector
dos Petróleos, Artigo 15º (Regras de
Contratação).

•QSSA
•Conteúdo Local
• Documentação jurídica
•Documentação financeira
•Experiencia no sector
Decreto Presidencial nº86/18;
Aprova as regras e os
procedimentos dos concursos
públicos no Sector dos Petróleos,
Artigo 7º(Abertura e apreciação das
Propostas)

2ª Fase da compra

Adjudicação dos contratos
•
•
•

Concessionária
Operadoras
Empresas nacionais/estrangeiras

Decreto Presidencial nº86/18;
Aprova as regras e os
procedimentos dos concursos
públicos no Sector dos
Petróleos, Artigo 9º
(Adjudicação).

3ª Fase de Seguimento

6. Diversificar no Sector Petrolífero
Angola está atrasada em relação a outros países produtores de petróleo, pois ainda debate-se o fornecimento de
alimentos e de serviços básicos em vez de activos complexos.
O Sector Petrolifero continua a ser o principal catalisador do desenvolvimento socioeconómico do país, o mesmo
deve ser utilizado como alavanca para outros sectores de forma a contribuir para diversificação da economia.

Sector Agrícola
•
•
•

Indústria Têxtil, vestuário e
calçado – EPI;
Indústria química –
Petroquímica -;
Indústria metalúrgica/Aço –
estruturas tubulares,

Sector de Hotelaria
e Turismo

Sector de
Telecomunicações

Sector Industrial
•
•
•
•

satélites,
redes telefónicas
televisivas, emissoras de
rádio
Internet, intranet
Desenvolvimento de
aplicações

•
•

Restauração e rede
hoteleiras
Turismo e lazer (Safari, Surf,
Asa delta, sky diving)

7. Diversificar no Sector Petrolífero

Sector dos Transportes

Sector da Construção
•
•
•

Construção civil e obras
públicas,
Construção e reparação de
infraestruturas no sector
petrolífero.
Construção de imoveis

Sector da Educação
•
•

Construção de escolas
Capacitação

Sector da Ciência e
Tecnologia
• Descobertas do petróleo no pré-sal,
em xistos foi graças aos avanços
tecnológicos desenvolvidos nos
sector.
• O desenvolvimento e
melhoramento das aplicações no
sector tem levado a países a
enveredarem por outras formas de
descobertas de energias

O Conteúdo Local não deve ser pensado como um dispêndio financeiro para hoje, e sim como um investimento para o país a
longo prazo, a sua implementação será dispendiosa mas estes valores serão dissolvidos ao longos dos anos com a redução dos
preços e sustentabilidade interna.

CONTACTOS:
CAE – Centro de Apoio Empresarial
Talatona, Via S10, Condomínio
Marimba,
Edifício Batuque, 1º andar,
Luanda – Angola

