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A República de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento para 

custear o Projecto de Geração de Emprego e Melhoria de Renda, pretende aplicar parte do montante 

acordado para este empréstimo a pagamentos ao abrigo do contrato de Estudo de Avaliação de 

Impacto Ambiental e Impacto Ambiental Gestão de duas unidades avícolas, uma fábrica de rações no 

Niassa e uma fábrica de rações na Zambézia. 

 

Os serviços incluídos neste projeto são: 

a) Descrição do tipo de construção; 

b) Diagnóstico do possível impacto nos arredores; 

c) Identificação detalhada dos factores ambientais: 

d) Qualidade Ambiental; 

e) Impacto Ambiental; 

f) Medidas de mitigação. 

A duração prevista da consultoria é de 90 dias de calendário. 

 

O IPEME convida Consultores Individuais elegíveis para manifestar seu interesse em fornecer esses 

serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações por escrito indicando que estão 

qualificados para a execução dos serviços (carta manifestando interesse na execução do serviço 

solicitado e cv). 

 

Os critérios de elegibilidade e o procedimento de seleção devem estar de acordo com o “Procurement 

Framework” do Banco Africano de Desenvolvimento, de 14 de outubro de 2015, disponível no site do 

Banco em http: //www.afdb.org. 



 

Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo durante o horário de 

atendimento ao público, das 7h30 às 15h30. 

 

As manifestações de interesse devem ser entregues no endereço abaixo até 26 de Outubro de 2020 às 

14h00 e menção “Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental e Gestão de Impacto Ambiental para 

duas unidades avícolas, uma fábrica de rações no Niassa e uma fábrica de rações na Zambézia”. 

 

Att: IPEME, Directora Geral 

Joaquina Gumeta 

Av. 25 de Setembro, 1509, 1st floor 

Maputo, Mozambique 

Tel: +258 82 291 4252 

E-mail: romualdouaila@gmail.com/finance.proger@gmail.com 


