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TERMOS DE REFERÊNCIAS 

 

I. Informações gerais  

 

Serviço Estudo diagnóstico sobre os sectores económicos prioritários  

para criação de cursos de pós-graduação 

Beneficiários Expertise France 

Programa UNI.AO e parceiros angolanos 

 

(Ministério do ensino superior, ciência tecnologia e inovação (MESCTI), Unidade 
Técnica de gestão-plano do nacional de formação dos quadros (UTG-PNFQ), 
Instituições do ensino superior, sector económico e produtivo) 

País ANGOLA 

Local Luanda e possíveis deslocações nas províncias  

Duração total de dias 
previstos 

90 Dias 

15/07 até 15/10/2020 

 

II. Contexto e justificação da missão  
 
O Programa de Apoio ao Ensino Superior- UNI.AO é um programa de cooperação desenvolvido entre 
a União Europeia e a República de Angola visando apoiar o ensino superior angolano. O programa tem 
uma duração de 5 anos (2019-2024) e é implementado em regime de cooperação delegada pela 
agência Expertise France. 
 
O objectivo geral do programa UNI.AO é aumentar a diversificação económica e apoiar a formação de 
quadros altamente qualificados em sectores prioritários. 
 
O programa apoia o subsistema de ensino superior na produção de conhecimento e inovação com 
criação de novos cursos de pós-graduação, fundos para investigação científica e capacitações em áreas 
prioritárias. O UNI.AO pretende contribuir para a formação de quadros mais especializados para 
enfrentar os desafios actuais e futuros do mercado de trabalho, em termos de quantidade, qualidade 
e distribuição territorial.  
 
Assim sendo, o programa visa assegurar a adequação entre as necessidades dos actores económicos 
privados e públicos, locais e regionais, à estratégia de desenvolvimento socioeconómico do país e as 
qualificações dos quadros saindo dos futuros cursos de pós-graduação. 
 
O estudo contempla todas as províncias, as suas potencialidades económicas e as empresas nelas 
sedeadas. 
 
Este estudo será cruzado com um outro diagnóstico sobre a oferta formativa actual de cursos de pós-
graduação e o potencial académico das diferentes províncias (em termos de recursos humanos, 
materiais e financeiros). Assim sendo o estudo diagnóstico sobre os sectores económicos prioritários 
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constitui um elemento fundamental da elaboração de uma estratégia de especialização da pós-
graduação em Angola. 
 
De forma a garantir o alinhamento do Programa com as prioridades nacionais e com o Plano Nacional 
de Formação de Quadros, 7 sectores já foram pré-identificados junto com os parceiros angolanos, 
nomeadamente o MESCTI e a UTG-PNFQ.  
Segue a lista dos sectores pré-identificados: 
  

1. Agro-indústria, pecuária, florestas e pescas; 

2. Energia e electricidade; 

3. Geologia e Minas; 

4. Tecnologia de informação e comunicação (TIC); 

5. Logística, transportes e construção; 

6. Água, saneamento e meio-ambiente; 

7. Finanças e Bancos.  

A pré-identificação dos sectores prioritários a ser contemplados no quadro do programa UNI.AO 
deverá ser validada, identificando os subsectores estrategicamente prioritários e possíveis outros 
sectores transversais. A análise será baseada sobre os seguintes critérios: 
 

1. Potencialidade de criação de empregos no sector (empregabilidade, inclusive Auto 

empregabilidade) tomando em conta o volume de empregos possível. 

2. Necessidade reconhecida de quadros nacionais altamente qualificados (qualquer que seja o 

motivo, por exemplo: sector que precisa prioritariamente de técnicos e não de quadros ou 

dependência comprovada de quadros expatriados ou tratamento diferenciado entre as 

condições de trabalho de um quadro nacional e um expatriado). 

3. Intensidade das relações existentes entre as empresas privadas e públicas e as instituições de 

ensino superior. 

4. Grau de sinergia com o sector da formação profissional (ligada a disponibilidade de quadros de 

nível intermédios). 

5. Potencial de integração e competitividade regional e internacional. 

 

 

III. Objectivos e resultados esperados 
 

1) Objectivo geral 
 

O diagnóstico deverá identificar os sectores que representam um grande potencial para a 
diversificação económica do País, assim como, as competências necessárias para o seu 
desenvolvimento (perfil dos quadros a serem formados a nível da pós-graduação). 
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2) Objectivos específicos 

 
▪ Conhecer a evolução do mercado de emprego angolano no que diz respeito a contratação de 

quadros altamente qualificados (a dinâmica cruzada entre a procura anual do mercado de trabalho 
e a capacidade da economia angolana em gerar novos empregos). 

 

▪ Validação da pré-identificação dos sectores e subsectores após ter cruzado com a lista dos 5 critérios. 
 
▪ Definição sintética das competências e dos perfis de quadros desejados nos diferentes sectores na 

perspectiva de orientar a criação de novos currículos de formação á nível da pós-graduação. 
 

3) Resultados esperados  
 

▪ Constituição de um mapa de actores socioeconómicos nos diferentes sectores (além das IES sobre 
as quais o mapeamento está a ser realizado num outro diagnóstico). 
 

▪ Apresentação sintética dos sectores económicos que preenchem os critérios. Análise dos dados 
macroeconómicos relativos as actividades dos sectores chaves. 

 
▪ Análise de cada sector das necessidades e do volume de quadros necessitados. 
 
▪ Identificação dos perfis de quadros que o mercado precisa para desenvolver-se e das principais 

competências desejadas, incluindo os chamados “soft skills” (flexibilidade, criatividade, 
responsabilidade, etc.) 

 
▪ Relatório que apresenta uma análise justificada do potencial dos sectores e subsectores em termos 

de diversificação económica. As conclusões serão formalizadas numa tabela sintética cruzando 
subsectores e critérios, permitindo uma identificação clara dos subsectores a priorizar no âmbito 
do UNI.AO.   

 
 

IV. Descrição da prestação 
 

1. Actividades previstas 
 

▪ Momento I: Reuniões preliminares e constituição das ferramentas metodológicas 
 

- Reuniões de preparação com a equipa do programa e outros parceiros: discussão e validação da 
metodologia proposta. 
- Elaboração de um guião de entrevista a ser aplicado às empresas ou instituições de cada sector (entre 
5 e 15 entrevistas por sector). O guião será discutido e validado pela equipa do UNI.AO e a Direcção 
nacional da formação pós-graduada (DNFPG). 
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▪ Momento II: Recolha e análise dos dados 

 
- Entrevistas com os principais actores de cada sector pré-identificado para confirmar os subsectores 
e analisar as potencialidades dos mesmos. 
- Procurar saber do perfil dos quadros necessários para desenvolver o sector, de forma a alinhar os 
currículos dos cursos de pós-graduação com as necessidades de mercado.  
- Análise sintética das informações para cada sector (incluindo os sectores transversais). 
- Estas entrevistas possivelmente revelarão outros sectores transversais importantes (recursos 
humanos, direito comercial, gestão de empresas, Higiene-Segurança-ambiente, economia e gestão de 
produção) a tomar em conta no relatório final; 
 

▪ Momento III: Elaboração do estudo e discussões  
 

- Elaboração da versão preliminar do estudo diagnóstico. 
- Workshop de apresentação e discussão da versão preliminar do estudo com os diferentes parceiros 
envolvidos. 
- Finalização do estudo de diagnóstico tomando em conta as propostas das diferentes partes para sua 
melhoria. 
 

2. Calendário das actividades e produtos 
 

Actividades Prazo 

1. Reuniões preliminares com a equipa e os parceiros  
 

T0 + 3 semanas 

2. Elaboração do guião de entrevista T0 + 4 semanas 
3. Mapeamento dos actores para cada sector  

 
T0 + 5 semanas 

4. Realização das entrevistas T0 + 5-8 semanas 
5. Redacção do primeiro draft do relatório  T0 + 9 semanas 

6. Entrega do relatório final incluindo a tabela sintética T0 + 12 semanas 

 

3.  Coordenação e seguimento do trabalho 
 
A Sra. Jeanne VIVET, perita e técnica do Programa UNI.AO, responsável pela estratégia de 
especialização da pós-graduação, será a principal pessoa de contacto. Serão esperados intercâmbios 
regulares com ela sobre os avanços dos trabalhos e de quaisquer dificuldades encontradas. 
 

V. Experiência e competências requeridas da equipa de consultores 
 

- Equipa composta por 3 até 5 consultores (Gabinete de consultores ou consórcio de 
consultores-peritos independentes) 

- Excelente conhecimento do mercado de trabalho angolano, dos grupos de profissões e famílias 
profissionais por sector de actividade; 

- Elevado conhecimento da realidade macroeconómica, política e social do país; 
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- Ter uma boa rede de contactos de empreendedores, empregadores e organizações 
profissionais; 

- Experiência prévia de trabalho com o ministério da economia e planeamento (MEP) ou outros 
ministérios; 

- Experiência prévia de 5 anos em concepção e realização de diagnósticos técnico-económicos, 
estratégias de desenvolvimento, recursos humanos, educação; 

- Excelentes capacidades de análise de dados qualitativos, síntese e redacção; 
- Bom domínio de organização de dados estatísticos (Excel); 

 
Os critérios de avaliação das propostas são os seguintes: 
 

1. Formação e perfis dos consultores envolvidos: 25 pontos 
2. Experiência prévia em realização de diagnósticos e conhecimento do contexto económico 

(actores, desafios, mercado de trabalho): 20 pontos 
3. Nota técnica e proposta metodológica: 25 pontos 
4. Proposta financeira: 30 pontos 

 
 

VI. Formulação de candidaturas 
 

Um contracto de prestação de serviços é proposto na base dos TDR através da qual a empresa será 
contratada. As eventuais deslocações para as provinciais bem como as ajudas de custos dos 
consultores, os custos de comunicação, da organização de reuniões ou workshops serão pagos 
directamente pelo programa. Um adiantamento máximo de 20 % pode ser solicitado. 
 
Por favor indicar a referência UNI.AO_ESTUDO 2 no assunto do correio electrónico de candidatura.  
As propostas devem ser submetidas por e-mail a uni.ao.angola@gmail.com até 17h 00 do dia 2 de 
Julho de 2020 e devem incluir:  
 

- Carta de confirmação e de disponibilidade imediata; 
- Se for uma empresa: Descritivo da empresa e o seu portfólio de realização de estudos 

diagnósticos 
- Se for um consorcio de consultores:  descritivo dos estudos já realizados pela equipa; 
- Apresentação dos perfis ou dos CVS dos peritos-consultores a envolver; 
- Uma nota técnica que descreve a boa compreensão dos TdR, uma proposta de metodologia 

de trabalho (recolha e análise de dados) e um cronograma das actividades; 
- Uma proposta financeira que inclui o número de dias de trabalho para cada membro da equipa 

nas diferentes fases da missão. 
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