
 ORGANIZAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO DO RIO GÂMBIA (OMVG) 

 

ANÚNCIO GERAL DE ADJUDICAÇÃO DE MERCADOS 

PROJECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA “A FIO DE ÁGUA” DE SALTINHO  

NA GUINÉ-BISSAU 

1. A Organização para a Valorização do Rio Gâmbia (OMVG) com o apoio financeiro e técnico do Banco 

Africano de Desenvolvimento, através dos Fundos das energias duráveis para a África (SEFA), da 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), do Centro das Energias 

Renováveis e da Eficácia Energética da CEDEAO (CEREEC) e do Banco Austríaco de Desenvolvimento, 

prepara a estruturação da construção e da exploração de uma central hidroeléctrica a fio de água de uma 

capacidade estimada de 20 MW na Guiné-Bissau, sobre o rio Corubal, a uns 100 km sudeste da capital 

Bissau. 

2. O projecto faz parte de um projecto de extensão da rede regional mais ampla que irá conectar as redes 

eléctricas da Gâmbia, da Guiné, da Guiné-Bissau e do Senegal. Além disso, este projecto é promovido no 

quadro do projecto FEM (Fundo do Ambiente Mundial) “Promover os investimentos energéticos 

renováveis no sector da electricidade na Guiné-Bissau". Contribuirá à realização dos objectivos de energias 

renováveis estabelecidos na política energética da CEDEAO, assim como nos do Programa de acções 

SE4ALL e ao Plano de acções nacional para as energias renováveis (NREAP) da Guiné-Bissau. Será um 

projecto prioritário do Prospecto de investimentos SE4ALL da Guiné-Bissau. 

3. O objectivo da intervenção dos parceiros presentes é o de fornecer uma assistência técnica para 

estruturar o projecto de forma a atrair investimentos privados, e também de contribuir no sentido de 

facilitar o seu financiamento pelas instituições financeiras habilitadas. 

4. O projecto compreende s seguintes elementos: (a) um estudo de viabilidade credível para a banca, 

visando determinar a viabilidade técnica, financeira, ambiental e social do projecto (em francês e em 

inglês), (b) Estudo de Anteprojecto Detalhado (APD) incluindo o modelo hidráulico e o Dossier de 

Concurso Público (DCP) com orçamentos/custos quantitativos detalhados, (c) Estudo de impacto ambiental 

e social, (d) o desenvolvimento de um esquema institucional e financeiro durável IPP/PPP através da 

intervenção de um conselheiro em transacção, assim como a identificação e a selecção de investidores 

privados, e (e) auditoria externa das contas do projecto. 

5. A aquisição de serviços far-se-á de acordo com o novo quadro de adjudicação de mercados para as 

operações financiadas pelo Grupo do Banco, aprovado em Outubro de 2015, disponível no site 

www.afdb.org www.afdb.org. 

6. Os convites para manifestação de interesse deveriam estar disponíveis a partir do mês de Janeiro de 2017 

e os dossiers de concurso público a partir de Março/Abril de 2017.  

7. Os adjudicatários interessados poderão obter informações complementares e deverão confirmar o seu 

interesse através do seguinte endereço:  

Organização para a Valorização do Rio Gâmbia (OMVG): 

Ao Senhor: El Hadj Lansana FOFANA, Alto-Comissário da OMVG. 

Immeuble CTIMM, 5ème Etage, sis Route de Ouakam,  Mermoz, DAKAR - Sénégal  

BP : 2353 – CP : 18524 – Dakar R.P.  

Tél: +221 33 859 28 40 ; Fax: +221 33 822 59 26 
E-mail: omvg@omvg.sn e cópia à akourou@omvg.sn, afayesow@omvg.sn. Uma cópia deverá ser 

igualmente enviada à ONUDI através do endereço seguinte: m.lugmayr@unido.org  
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