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Disposição 8.10 – Desenvolvimento da Indústria do Mutuário

- Disposições das regulamentações nacionais de contratação que promovam ou 
incentivem o desenvolvimento de indústrias locais através da aplicação de 
margens de preferência domésticas (e regionais), “set asides", “offsets", 
esquemas de preferência ou abordagens inovadoras similares;

Disposição 8.11 - Transferência de Conhecimentos

- Princípio a ter em consideração para todos os processos de contratação

Disposição 8.12 - Aquisição Ambiental e Socialmente Responsável (ESRP)

- Determinados tipos de bens ou processos de produção com características 
consideradas necessárias ou desejáveis como parte das políticas ambientais e/ou 
sociais. 
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Esquemas e abordagens para Obras, Bens e Serviços de Não-Consultoria 

• Requisitos mínimos de Conteúdo Local
• Aplicação de margens internas ou regionais, “set asides’” ou “offsets”
• Utilização obrigatória de mão-de-obra e recursos humanos locais
• Processo de avaliação de propostas por pontos de mérito que atribui pontos 

aos concorrentes que empregam mais ou que empregam categorias pré-
definidas de mão-de-obra nacional

• Requisitos de qualificação mais baixos em concursos não susceptíveis de atrair 
concorrentes estrangeiros

• Fornecedores preferidos
• Obrigações de adquirir bens e/ou serviços locais em troca da adjudicação de 

um contrato, ou investimento obrigatório ou licenciamento e outras obrigações 
de investimento industrial semelhantes

• Flexibilização dos requisitos de cauções provisórias
• Associações e Acordos de Subcontratação Obrigatórios 4
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Abordagens inovadoras relativamente a Associações e Consórcios para contratos de 
obras (cláusulas específicas a incorporar nos documentos de concurso aplicáveis) 

• Concessão de um grau de preferência a associações que incluam uma empresa 
nacional detentora de uma participação na associação acima de um nível pré-
determinado

• Subempreiteiros nacionais especializados indicados (quando são necessários 
inputs especializados e podem ser melhor fornecidos por um empreiteiro 
nacional) que devem ser obrigatoriamente incluídos nas propostas

• Incorporação de pontos específicos no âmbito de um procedimento de avaliação 
de propostas com pontos de mérito, para os consórcios que incorporam como 
parceiro(s) do consórcio empresas nacionais/locais qualificadas

• Obrigação de consórcios com pelo menos uma empresa nacional/local 
qualificada com uma quota mínima do valor contratual (parâmetros a definir) 
como parceira do consórcio

• Reduzir os requisitos mínimos de qualificação aplicáveis aos parceiros do 
consórcio que sejam empresas nacionais, desde que não sejam o Líder de 
Consórcio e que esse Líder de Consórcio compense o défice dos requisitos
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Esquemas e abordagens para Serviços de Consultoria

- Incorporação de pontos para a participação de peritos nacionais 
entre os principais peritos 
- Valorização de uma empresa que inclua na sua proposta um nível 
mínimo pré-determinado de peritos-chave nacionais;
- Eliminação de propostas que não incluam um número mínimo de 
peritos-chave nacionais;
- Posições reservadas (ou partes do âmbito dos serviços) a peritos 
nacionais;
- Obrigatoriedade de incluir sub-consultores nacionais especializados
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O Banco pode considerar os objectivos e prioridades socioeconómicas e 

ambientais, desde que:

-Estejam incorporados em leis e regulamentos em vigor no país do Mutuário, e 

ainda especificados nas disposições em matéria de contratação do país;

-Essas políticas e regulamentos do Mutuário devem ser justificados com base em 

conceitos, princípios e procedimentos sólidos e ser consistentes com os 

princípios de custo-benefício (“Value for Money-VfM”) e normas de contratações;

-Deve haver condições bem definidas para a sua aplicação, ou seja, tipos de 

contratações, valor dos contratos, etc.

-Deve haver procedimentos específicos (auditorias ou outras) e indicadores para 

que o Banco verifique se as regras e procedimentos acordados foram 

implementados conforme acordado para monitorar seu impacto durante a 

implementação.
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Notas Finais

• Embora as considerações sobre a contratação pública  local possam ser 

complexas, há muito espaço para a sua aplicação.

• As considerações em matéria de contrações locais devem ser 

implementadas em conjunto com formas alternativas de apoiar 

directamente o empresariado nacional.

➢ Capacitação das empresas e remoção dos obstáculos à participação

em concursos públicos

➢ Aperfeiçoamento do sistema de contratação pública

• Experiências de outros países na região
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