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MINISTERIO DA AGRICULTURA
E DESÉNVOLVIMENTO RURAL PRIASA

Projecto de Reabilitação de
Infraestruturas de Apoio à

Segurança Alimentar
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AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA ELABORAÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA QUE VISA A

CONITRATAÇÃO DE UM GABINETE PARA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DE
VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA SEMI - INDUSTRIAL EM SÃO

TOME E PRINCIPE

I'edido de Manifestaçáo de Interesse n" 0OS/PRIASA/AMI12016

Em 04 de Agosto de 2016, a Unidade de Gestão do Projecto PRIASA, solicitor,r através dos

órgãos rJa comunicaçáo social, a manifestação de interesse dos consultores individuais para

elaboração do Termo de Referência que visa a Contratação de um Gabinete pararealização de um

Estudo de Viabilidade de Implementação da Pesca Semi-lndustrial em São Torné e Pr'íncipe.

Tendo em conta que o número de consultores que manifestaram o interesse foi insuficiente para

elaboração da lista curta conforffìe os procedimentos do BAD, vimos por este meio infbrmar aos

Consultores interessados que foi delatado o pL'azo para manifestação de interesse.

Sendo assilrì, a Coordenadora do Projecto de Reabilitação das Infra-Estruturas de Apoio à

Segurança Alimentar II (PRIASA II) convida os Consultores Individuais para rnanifestatetn o

interesse em prestar o serviço acima descrito. Os Consultores interessados clevem apresentaf

lnfslmsrgões que demonstram a sua formação na érea da Pesca ou outras alìn, experiência no

dornínio da pesca sernim-industrial, serviço similares executadas e qualquer outra irrÍbrrnação

que se considere relevante.

Os consultores interessados poclerão obter rnais informações no endereço abaixo duratlte as horas

normais de expediente das 07: 30 h às 12h e das 14:00 às 16:00 h, no escritório do Projecto

PRlASlr, sito na Avenida Arnílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha, CP. 243 TeI: (239)

222624:\ - Ernail : p riasastp@yahoo. corn.br.

A rnaniÍèstação de interesse deve ser enviada para o endereço acima, o mais tardal até o dia 21 de

Setembro de 2016 às 16 horas (hora locat) e fazer referência específica a "Manifestação clc

Interessie do Serviço de Consultoria para elaboração do Termo de Referôncia que visa :r

Contratlação de um Gabinete para realizaçío de um Estudo de Viabilidade de

Implementação da Pesca Semi-Industrial em São Tomé e Príncipe".

AverrÌdaAmílcarCabral e CaixaPostal 243SãoTomé o Tel: +2392226243 r E-mail: priasastp@yahoocom.br



Uma lista de seis consultores será estabelecida no final do convite à manifestação de interesse e a

consulta será de acordo com as Regras e Procedimentos do Banco para o uso de consultoria

(Edição Maio de 2013).

Nota: O interesse demonstrado por um Consultor lndividual, não implica qualquer obrigação por

parte do PRIASA para inclusão na lista.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

de 2016
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