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1 O Governo de Cabo Verde, vem através desta Solicitação para Manifestação de Interesse 
(“SMI”) formular um convite formal aos Candidatos para enviar as suas Manifestações de 
Interesse detalhadas, devidamente preenchidas e assinadas como uma resposta formal a 
esta SMI, a fim de serem consideradas para a avaliação para no processo de seleção de 
uma concessionária para a instalação e operação do serviço público de, pelo menos, 40 
postos de carregamento de veículos elétricos na modalidade construção, posse, operação 
e transferência (build, own, operate and transfer, B.O.O.T.) no âmbito do projecto ProMEC 
(doravante referido como “OPC-CV-1” ou “Projecto”). 
 

2 Esta SMI é publicada a 28 de junho de 2022. Os interessados devem enviar as suas 
respostas até às 17h00 do dia 28 de julho de 2022. Qualquer resposta a esta SMI enviada 
após esta data não será considerada. Todos os documentos que compõem a resposta a 
esta SMI devem ser entregues à Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia 
(DNICE) por correio ou à mão, num envelope selado, para o endereço abaixo indicado, ou 
via correio eletrónico para concursos.se@mice.gov.cv: 

 
Ministério da Indústria, Comércio e Energia 

Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia 
Atenção Rito Évora, Ariel Assunção e Leo Pagnac 

Avenida Amílcar Cabral, n.º 27, CP 7937-034, Plateau – Praia, Cabo Verde 

 

3 As respostas enviadas a esta SMI serão avaliadas para determinar se são respostas 
procedentes. Uma resposta procedente é aquela que atende ou excede os requisitos e 
critérios de pré-qualificação aplicáveis estabelecidos nesta SMI. Os critérios de pré-
qualificação são divididos nas seguintes categorias: 

3.1. Obrigatórios: A não apresentação de qualquer dos documentos solicitados nesta SMI para 
participação no Procedimento determina a desqualificação imediata da Manifestação de 
Interesse (MI). 

3.2. As Manifestações de Interesse só serão consideradas pelo Comité do Procedimento, a seu 
exclusivo critério, se os Candidatos demonstrarem terem os conhecimentos necessários, 
experiência relevante e capacidade financeira para realizar o Projeto objeto do 
Procedimento, e especificamente, se os Candidatos satisfizerem os requisitos mínimos 
especificados na SMI em anexo. 

4. As Manifestações de Interesse desta SMI serão avaliadas pelo Comité do Procedimento e 
uma lista final de Candidatos pré-qualificados que serão convidados a apresentar uma 
proposta será publicada de acordo com o cronograma preliminar de Concurso estabelecido 
nesta SMI. 
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SOLICITAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (SMI) 

 
República de Cabo Verde 

  
Concurso para seleção de uma concessionária para a instalação e operação do serviço público 
de, pelo menos, 40 postos de carregamento de veículos elétricos na modalidade construção, 
posse, operação e transferência (build, own, operate and transfer, B.O.O.T.) no âmbito do 
projecto ProMEC. 

 

1.  Introdução 

Cabo Verde desenvolveu no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 
(PDES) o Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética (PNSE). O PNSE tem como 
objetivo fazer, a longo prazo, a transição para um setor energético seguro, eficiente e 
sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e garantindo o acesso universal 

e a segurança energética. Em Cabo Verde, o setor dos transportes tem um impacto 

significativo na dependência energética externa, tendo em conta que aproximadamente 30% do 
total do consumo interno dos combustíveis fósseis vai para o transporte terrestre. 

1.1. A aposta na mobilidade elétrica, assente nos objetivos do PNSE e nos avanços tecnológicos 

que vem sendo registados ao nível internacional, para além de potenciar uma maior 

integração das energias renováveis e contribuir para reduzir a dependência energética, a 

poluição ambiental e a poluição sonora, terá implicações diretas na estrutura organizacional 

do mercado de energia, induzindo o surgimento de novas áreas de prestação de serviços e 

exigindo um esforço coordenado de adequação do setor ao novo contexto. 

1.2. Nesse sentido e com o objetivo de estabelecer a visão estratégica do país em matéria de 
mobilidade elétrica e de forma a assegurar o adequado desenvolvimento das 
infraestruturas necessárias que permitam a qualquer cidadão, ou organização, o acesso 
às soluções de mobilidade elétrica, foi aprovada a Carta de Política de Mobilidade Elétrica 
(CPME), através da Resolução n. º13/2019 de 01 de fevereiro de 2019. 

1.3. Um dos principais objetivos do CPME consiste na implementação de uma Infraestrutura 

Nacional de Recarga (INC) até 2030.  

1.4. Para atingir a meta preconizada para a INC, o Ministério da Indústria, Comércio e Energia, 
através da Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia (DNICE), lança um 
Procedimento de Concurso Público Internacional mobilizando promotores, consórcios ou 
joint ventures do sector privado para a seleção de uma concessionária para a instalação e 
operação do serviço público de, pelo menos, 40 postos de carregamento de veículos 
elétricos na modalidade construção, posse, operação e transferência (build, own, operate 
and transfer, B.O.O.T.) no âmbito do ProMEC. As despesas inerentes à celebração do 
contrato são financiadas pela NAMA Facility através da Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, no quadro de um acordo de subvenção com o 
Governo de Cabo Verde.  

1.5. Esta SMI publicada pela DNICE a 28 de junho de 2022, constitui o convite formal aos 
Candidatos para enviarem as suas manifestações de interesse (MI) na participação do 
concurso para o Projeto.   

2. Descrição do Projecto 

O Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), com o apoio técnico e financeiro da GIZ 

pretende estabelecer uma infraestrutura de recarga com 40 postos de carregamento públicos 
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para viaturas elétricas, mediante uma parceria público-privada (PPP), enquadrada no projeto de 

Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde (ProMEC), financiado pela NAMA Facility. Isto 

implica a seleção de uma empresa privada que irá instalar e operar no mínimo 40 postos de 

carregamento sob uma concessão BOOT.  

A concessão tem como âmbito geográfico o território nacional, de acordo com a localização dos 

postos identificados nas tabelas abaixo, representando um número mínimo de 40 postos de 

carregamento, e dos postos adicionais que venham a ser incluídos no objeto da concessão, se 

aplicável. 

A localização dos postos pode vir a sofrer alterações sugeridas pelo Adjudicatário mediante 
autorização da Entidade Adjudicante, que decide no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, a 
instalação do número total de postos de carregamento deverá sempre abranger no mínimo o 
número de postos de carregamento por ilha previsto neste documento. 

Dos postos de carregamento a instalar, no mínimo 2 destes deverão ser do tipo rápido de 
corrente contínua (DC em inglês) com potência mínima de 50 kW a instalar (sujeito a modificação 
no Programa de Concurso), pelo menos, nas ilhas de Santiago e São Vicente.  

Salvaguarda-se que a localização definitiva dos postos de carregamento está dependente da 
avaliação técnica das condições de funcionamento dos mesmos in loco, designadamente, da 
ligação à rede de distribuição de energia elétrica de Baixa Tensão, da discussão e licenciamento 
pelos municípios. 

O Adjudicatário deverá comprometer-se a instalar, pelo menos, 65% dos postos de carregamento 
durante o primeiro ano da vigência do contrato de Concessão e os restantes postos até ao fim 
do segundo ano da vigência do contrato. 

Localizações indicativas (sujeito a alterações) dos postos de carregamento a instalar 

São Vicente (10 localizações) 

São Vicente 

Mindelo 

Câmara Municipal de São Vicente 

Monte Sossego 

Ponte d'Água 

Praça Amílcar Cabral 

Av. Baltazar Lopes da Silva 

Aeroporto de São Vicente 

Hospital 

Laginha 

Cais de Cabotagem 

Tribunal Comercial do Barlavento 

 

 

Santiago (13 localizações) 

Praia 

Praia 

Plateau - Av. Andrade Corvo 

Praça do Palmarejo 

Plateau - Hospital 

Plateau - Rua Serpa Pinto 
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Praia Shopping 

Aeroporto da Praia 

Achada de Santo António - Largo Europa 

Av. Cidade de Lisboa - Parque de 
Estacionamento 
Achada de Santo António - Av. Figueira da 
Foz 
Parque de Estacionamento de Kebra 
Kanela 

Parque de Estacionamento de Chã d'Areia 

Tarrafal 

Tarrafal 

Praia do Tarrafal 

Santa Catarina 

Assomada 

Mercado Municipal de Assomada 

 

Sal (8 localizações) 

Sal 

Espargos 

Rua Morro Cabral 

Aeroporto do Sal 

Câmara Municipal do Sal 

Rua 20 de Janeiro 

Santa Maria 

Rua Amílcar Cabral 

Polícia - Av. João de Deus Maximiniano 

Clinitur 

Pontão 

 

Boa Vista (3 localizações) 

Boa Vista 

Rabil 

Praia Chaves 

Aeroporto da Boa Vista 

Sal-Rei 

Praça Sal-Rei - Mercado 

 

Santo Antão (2 localizações) 

Porto Novo 

Porto Novo 

Cais de Cabotagem de Porto Novo 

Ribeira Grande 

Vila da Ponta do Sol 
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Liceu da Ribeira Grande 

 

Fogo (1 localização) 

São Filipe 

São Filipe 

Praça do Presídio 

 

São Nicolau (1 localização) 

Tarrafal 

Tarrafal 

Praça / Igreja de São Francisco 

 

Maio (1 localização) 

Maio 

Porto Inglês 

Igreja da Vila do Maio / Mercado Municipal 

 

Brava (1 localização) 

Brava 

Nova Sintra 

Praça Eugénio Tavares 

 
 

Nota: As localizações finais serão definidas junto com cada município e/ou outras autoridades 
competentes. 

 

2.1. O Projeto será implementado através do estabelecimento de um contrato de concessão 
entre o Governo de Cabo Verde e uma empresa (a “Concessionária”), a ser estabelecida 
ao abrigo das Leis de Cabo Verde, com um prazo de vigência de 7 (sete) anos. Não haverá 
exclusividade para a Concessionária na Operação de Postos de Carregamento Públicos 
em Cabo Verde a nível nacional.  

 
2.2. O valor máximo do financiamento público é de 274 800 Euros (duzentos e setenta e quatro 

mil e oitocentos Euros).  

 

3. Requisitos de Candidatura 

3.1.1. Os Candidatos podem ser sociedades comerciais (nacionais ou internacionais), 
consórcios ou joint ventures. As joint ventures ou consórcios terão que ser compostas 
por sociedades comerciais nacionais em pelo menos 50%. 
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3.1.2. É permitida a apresentação de Candidaturas por agrupamento de sociedades anónimas, 
nos termos dos artigos 69º e 80º do Código de Contratação Pública, sem que entre os 
membros que o compõem exista qualquer modalidade jurídica de associação no 
momento da apresentação da Candidatura. 

 

3.1.3. Sem prejuízo da constituição jurídica dos agrupamentos não ser exigida no momento da 
apresentação da Proposta, todos os membros do agrupamento, e apenas estes, 
obrigam-se, em caso de adjudicação, a assumir a forma de agrupamento complementar 
de empresas, em regime de responsabilidade solidária, com vista à celebração do 
contrato objeto do presente procedimento. 

 

3.1.4. Não é permitido que os membros de um Agrupamento Concorrente sejam concorrentes 
neste procedimento de forma isolada, nem integrar outro Agrupamento Concorrente. 

 

3.1.5. Aos membros do agrupamento é exigido que sejam solidariamente responsáveis perante 
a Entidade Adjudicante pela manutenção da candidatura e pelo cumprimento de todas 
as obrigações inerentes à apresentação da candidatura. 

 

3.1.6. Às entidades que constituam agrupamentos, é exigido estarem devidamente 
identificadas na candidatura e designar um representante comum com poder amplo e 
suficiente para representar os membros. 

 

3.1.7. Os Candidatos estrangeiros, fazendo parte de um agrupamento, deverão ser uma 
entidade empresarial devidamente organizada segundo as leis do seu país de origem. 

 

3.1.8. Não poderá haver nenhum conflito de interesses. Todos os Candidatos que tiverem um 
conflito de interesse serão desqualificados. Os Candidatos podem ser considerados 
como tendo um conflito de interesse com uma ou mais partes nesta SMI e subsequente 
processo de concurso, se: 

• tiverem órgãos de controlo em comum; ou 

• participarem em mais de uma MI neste processo de concurso. A participação de um 
Candidato em mais de uma MI resultará na desqualificação de todas as MIs de que 
faça parte. 
 

3.1.9.  Constituem igualmente causas de exclusão de um Candidato da pré-qualificação para 
participar no procedimento, se o Candidato (ou um membro de um Candidato): 

• Encontre-se em estado de insolvência ou situação de falência, de liquidação, de 
cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios 

ou em qualquer situação análoga, ou ter o respetivo processo pendente;   

• Tenha sido condenado, ou, no caso de pessoa coletiva, tenham sido condenados os 
membros dos órgãos de gerência ou de administração em efetividade de funções, por 
sentença transitada em julgado, por crime ou ofensa relativa à sua conduta profissional; 

• Tenha sido culpado de má conduta profissional grave, comprovada por qualquer meio 
que o Ministério da Indústria, Comércio e Energia possa justificar; 

• Tenha sido condenado, ou, no caso de pessoas coletivas, tenham sido condenados os 
membros dos órgãos de gerência ou de administração em efetividade de funções, por 
sentença transitada em julgado, pelo crime de participação em atividades de uma 
organização criminosa, de corrupção, de fraude ou de branqueamento de capitais ou 
qualquer outra atividade ilegal que prejudique os interesses financeiros de Cabo Verde. 
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4. Instruções para o Candidato 

4.1. Esta SMI está disponível na seguinte página web: www.portalenergia.cv. É obrigatório a 
apresentação da MI de acordo com os requisitos desta SMI.  

4.2. Os candidatos devem registar-se na DNICE, enviando os seus dados de contacto para o 
endereço de e-mail indicado na secção 4.6. Os dados de contacto devem incluir: 

 
• Nome do Candidato e Pessoa de Contacto 
• Endereço 
• Número de telefone 
• Endereço de e-mail 

 
O Comité do Procedimento enviará todos os esclarecimentos e adendas relacionados com 
a SMI para esse contacto. O Candidato deve confirmar, de imediato, a receção de qualquer 
e-mail da DNICE. 
 
Caso um Candidato altere os seus dados de contacto, deverá, de imediato, informar o 
Comité do Procedimento desta mudança. A não notificação da mudança exonera o Comité 
do Procedimento de toda a responsabilidade pela não receção de qualquer comunicação 
ou esclarecimento. 

 

4.3. Os Candidatos devem responder a esta SMI até às 17h00 do dia 28 de julho de 2022 (o 
“Prazo final para a apresentação da MI”). Inscrições tardias não serão consideradas para 
avaliação e permanecerão fechadas. 

4.4. A MI deve ser enviada eletronicamente ou em cópia impressa para o endereço indicado 
na secção 4.5 como um (1) original impresso, com a inscrição “ORIGINAL” e uma (1) cópia, 
marcadas como “COPY”. 

4.5. Todos os documentos que compõe a manifestação de interesse deverão ser entregues à 
DNICE por correio ou à mão, em envelope lacrado, no endereço abaixo indicado, ou por 
via eletrónica: 

 
 
 

Ministério da Indústria, Comércio e Energia  
Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia 

À atenção de Rito Évora E Ariel Assunção 
 Avenida Amílcar Cabral, n.º 27, CP 7937-034, Plateau–  

Praia, Cabo Verde  

4.6. Aos Candidatos é-lhes solicitado que leiam e revejam a SMI cuidadosamente. Caso um 
Candidato necessite de esclarecimentos sobre qualquer aspecto da SMI, o Candidato 
deverá dirigir o seu pedido por escrito para o seguinte endereço de email: 

 
  

concursos.se@mice.gov.cv 
 

 
Os pedidos de esclarecimento devem ser apresentados no prazo máximo de 14 (catorze) 
dias corridos antes do prazo final para a apresentação da MI. 
 
O Comité do Procedimento comunicará quaisquer esclarecimentos por correio eletrónico 
aos Candidatos o mais tardar 7 (sete) dias corridos antes do Prazo Final da Submissão da 
MI. Ultrapassada a data de submissão mais recente para os pedidos, não serão prestados 
quaisquer esclarecimentos. 

mailto:spv5mw.bv1@mice.gov.cv
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4.7. A documentação fornecida como Manifestação de Interesse deve ser escrita em português 
ou inglês, a menos que, pela sua própria natureza ou origem, seja redigida em um idioma 
diferente, caso em que o interessado deve acompanhá-los com uma tradução 
devidamente legalizada. 

4.8. Cada Candidato deverá arcar com todos os custos e despesas associados à preparação 
de sua Manifestação de Interesse. 

4.9. Ao enviar uma manifestação de interesse, cada Candidato exonera o Comité do 
Procedimento e seus assessores, irrevogável, completa e incondicionalmente, de toda e 
qualquer responsabilidade por reclamações, perdas, danos, custos, despesas ou 
quaisquer outras responsabilidades relacionadas ou decorrentes da revisão e do processo 
de tomada de decisão relacionado à sua elegibilidade e qualificação para o Projeto e 
reconhece e concorda com os termos desta SMI. 

 
 

5. Qualificação dos Candidatos 

Para efeitos de qualificação os candidatos serão selecionados com base nos seguintes 
requisitos:  
 

5.1. Capacidade Técnica 

A capacidade técnica do candidato pode ser comprovada através da: 
i. Experiência comprovada com a prestação de serviços relacionados 

com postos de carregamento de veículos elétricos nos últimos três 

anos; ou 

ii. Experiência comprovada com a instalação de, no mínimo, três (3) 

instalações elétricas com um valor mínimo de 10 000 Euros cada uma 

em Cabo Verde nos últimos três (3) anos; ou 

iii. Experiência comprovada com a distribuição de produtos energéticos 

em Cabo Verde nos últimos cinco (5) anos. 

 

5.2. Capacidade Financeira 

A capacidade financeira do candidato pode ser comprovada através: 
i. Relatórios e Contas da empresa auditados dos últimos cinco anos, 

designadamente: 

1. Volume médio anual de negócios superior a, pelo menos, 

100 000 euros. 

2. Resultados líquidos positivos no cômputo dos cinco últimos 

anos 

 
5.3. Capacidade de Pessoal: 

i. Indicação da quantidade de pessoal técnico com experiência em 

implementação de instalações especiais e de pessoal de outras 

áreas. 

 

6. Conteúdo da Manifestação de Interesse 

6.1. A MI deverá conter as seguintes secções: 
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Secção da MI Conteúdo da Secção SMI 
Formulários 

Carta de 
Candidatura 

Carta de Manifestação de 
Interesse com as informações 
Obrigatórias 

Anexo A 

Secção 1 Sumário Executivo  

Secção 2 Estrutura Organizacional Anexo B  
SMI 
Formulários 1, 
2 e 3 

Secção 3 Capacidade Técnica  Anexo C  
SMI 
Formulários 4 

Secção 4 Capacidade Financeira Anexo D 
SMI Formulário 
5 

Secção 5 Capacidade do Pessoal  

Secção 6 Outras Informações  

 

6.2. Carta de Candidatura: O Candidato (e no caso de um agrupamento, joint venture, ou 
consórcio, o membro líder) deverá preencher devidamente e assinar a Carta de Candidatura 
no formulário estabelecido no Anexo A (Modelo de Carta de Candidatura) a esta SMI. Caso 
o signatário não for o Candidato, este deverá estar mandatado por Procuração do 
Candidato. O Candidato anexará à sua Carta de Candidatura o formulário devidamente 
preenchido e assinado de Informações Obrigatórias. Caso o Candidato seja um 
agrupamento, joint venture, ou consórcio, cada membro do Candidato deverá fornecer estas 
Informações Obrigatórias. A falta de preenchimento e assinatura deste formulário pelo 
Candidato (ou por cada membro do Candidato, conforme o caso) dá lugar à desqualificação. 

 

6.3. Sumário Executivo:  O Sumário Executivo deverá conter uma breve descrição de 

• Qualificações do Candidato para o projeto. 

• Estrutura corporativa e histórico do Candidato. 

• Se o Candidato for uma joint venture ou consórcio, 

• a identificação do membro principal 

• a identificação de outros membros que fazem parte do Candidato, 

• níveis de participação dos membros (ou seja, participação esperada na futura 
empresa a ser estabelecida para a execução do Projeto) 

• Capacidades técnicas e experiência em projetos similares. 

• Outros pontos-chave, que o Candidato deseja enfatizar em relação à MI. 

 
O Sumário não deverá ultrapassar 10 páginas. 
 

6.4. Estrutura Organizacional do Candidato: Esta Secção deverá compreender o seguinte: 

• Informação do Candidato (Formulário MI 1): O Candidato (e cada um dos seus membros, 
se aplicável) deve submeter a informação conforme o Formulário 1 da MI. Isto inclui 
dados de contacto para cada membro do Candidato, bem como cópias dos certificados 
de registo da empresa e documentos constitutivos. 

• Resumo do Candidato (Formulário MI 2): Se o Candidato for um joint venture, ou 
consórcio, deve apresentar o Formulário MI 2 preenchido juntamente com um 
Memorando de Entendimento ou um projecto de consórcio ou acordo de consórcio, 
assinado pelos representantes devidamente autorizados do joint venture ou membros 
do consórcio. 
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• Estrutura Organizacional (Formulário MI 3): Na Secção de Estrutura Organizacional do 
Candidato, o Candidato deverá fornecer: 

• Um perfil da empresa, descrevendo o Candidato e, se for uma joint venture ou 
consórcio, os perfis da empresa de cada membro; 

• Uma descrição e / ou organograma da estrutura organizacional e corporativa e 
acionista do Candidato, tais como identidade (incluindo nacionalidade) dos 
acionistas intermediários, níveis de participação acionista e de controlo final, 
subsidiárias, bem como cargos de diretores, pessoal-chave e suas funções. No caso 
de uma joint venture ou consórcio, tais informações são exigidas para cada membro; 

• Uma cópia da escritura (ou certificado) de constituição do Candidato (ou 
documentação equivalente da jurisdição do Candidato). No caso de uma joint 
venture ou consórcio, tal cópia é exigida para cada membro; 

• Quaisquer outras informações relevantes para a estrutura organizacional e 
capacidades do Candidato que este considere serem úteis na avaliação da sua 
elegibilidade para participação no processo de concurso do Projeto. 

6.5. Capacidade Técnica: O Candidato deverá fornecer, como Secção 3 da sua MI, 
informações sobre as atividades, projetos desenvolvidos e instalações especiais que 
correspondam aos requisitos mínimos de qualificação indicados na secção 5, incluindo as 
informações solicitadas no Formulários MI 4.  

 
O candidato deve apresentar pelo menos três referências relativamente às atividades e 
projetos desenvolvidos, instalações especiais e que sejam relevantes para esta SMI.  
 
O Candidato deverá também incluir qualquer outra informação relevante relativa à sua 
capacidade técnica que considere de interesse para o Comité do Procedimento na avaliação 
da MI do Candidato. 
 

 

6.6. Capacidade Financeira: Na Secção 4 da MI o Candidato deverá providenciar o seguinte: 

• Os dados financeiros, conforme solicitado no Formulário 5 da MI.O Candidato, ou no 
caso de uma joint venture ou consórcio, cada um dos membros principais, deve enviar 
cópias das demonstrações financeiras auditadas (balanços patrimoniais consolidados, 
demonstração consolidada do resultado e, quando disponível, demonstrativo de fluxo de 
caixa consolidado incluindo todas as notas relacionadas e declarações) nos últimos 5 
anos. Quando um Candidato tiver menos de três anos de constituição, o Candidato 
deverá enviar as informações mencionadas acima para o período de incorporação. 

6.7.   Capacidade do Pessoal 

 
A capacidade do pessoal deve ser indicada pela enumeração do pessoal técnico em 
função do requerido em 5.3. 

 

6.8. Outras Informações: Na Secção 7 da MI, os Candidatos são livres para enviar qualquer 
outra informação que julgarem útil ao Comité do Procedimento na avaliação de suas estruturas 
corporativa, organizacional, técnica, recursos humanos ou capacidade financeira e experiência. 
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7. Avaliação das Manifestações de Interesse 

7.1. Carta de Manifestação de Interesse devidamente preenchida e assinada: O 
Candidato deve preencher devidamente o Anexo A apresentado nesta SMI e o 
mesmo deve ser submetido juntamente com todos os outros documentos 
relevantes da MI. A não apresentação da Carta de Manifestação de Interesse 
ou o preenchimento incorreto de qualquer parte do Anexo A resultará na 
desqualificação do Candidato. 

7.2. Erro do Candidato no fornecimento de qualquer informação solicitada nesta 
SMI, incluindo: 

• Sumário Executivo; 

• Informações Organizacionais do Candidato; 

• Capacidade Técnica Candidato; 

• Capacidade Financeira do Candidato; 

• Capacidade do Pessoal do Candidato 

resultará na desqualificação do Candidato. 
 

7.3. O candidato que não reunir os requisitos mínimos indicados nas secções 6.1, 
6.2 e 6.3 será desqualificado. 

 
7.4. O candidato que não fornecer as referências solicitadas na secção 6.5 será 

desqualificado.  

8. Pré-Qualificação e Cronograma Indicativo do Procedimento de Concurso 

8.1. O cronograma provisório para o procedimento de concurso inicia-se com a 
publicação deste documento de SMI 

 

Item Descrição Data 

1 Anúncio da SMI 28 de junho de 2022 

2 Data-limite para apresentação de 
pedidos de esclarecimentos  

13 de julho de 2022 

3 Data-limite para Apresentação das 
Manifestações de Interesse 

28 de julho de 2022  

4 Envio de relatório de avaliação e de 
Informações dos Candidatos Pré-
qualificados  

10 de agosto de 2022 

5 Envio por parte da DNICE, o Convite 
acompanhado pelo Programa de 
Concurso para Apresentação das 
Propostas  

16 de agosto de 2022 

6 Reunião com os candidatos pré-
qualificados 

19 de agosto de 2022 

7 Data-limite para apresentação de 
pedidos de esclarecimentos dos 
Candidatos 

14 de setembro de 2022 

8 Data-limite para apresentação das 
propostas 

28 de setembro de 2022 

9 Abertura pública das propostas 29 de setembro de 2022 
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8.2. Uma vez pré-qualificados, os Candidatos serão notificados por e-mail de que 
poderão e posteriormente receberão o Convite e Programa do Concurso.  

9. Isenção de responsabilidade 

9.1. A DNICE reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso-prévio, alterar, modificar 
ou cancelar esta SMI ou qualquer parte dela, ou de encerrar ou alterar qualquer um dos 
procedimentos, processos de aquisição ou requisitos detalhados nesta Solicitação de 
Manifestação de Interesse durante a execução do Procedimento Concursal, sem que daí 
emerjam quaisquer responsabilidades, compensações ou reembolsos resultantes da 
emenda, modificação, cancelamento ou rescisão. 
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Anexo A 
Formulário de Carta de Manifestação de Interesse 

 
 
[Papel timbrado do Candidato ou parceiro responsável por liderar um consórcio ou joint venture, 
incluindo número de registo, endereço postal completo, telefone, fax e endereços de e-mail] 
 
 
Data: [•] 
Comité do Procedimento 
À atenção de Rito Évora e Ariel Assunção 
Ministério da Indústria, Comércio e Energia 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia (DNICE) 
Avenida Amílcar Cabral, n.º 27, CP 7937-034, Plateau - Cidade da Praia, República de Cabo 
Verde | T: (+238) 260 48 34- 
Praia, Cabo Verde 
 
 
 
A REPÚBLICA DE CABO VERDE - DNICE 
PARA: 

Concurso para seleção de uma concessionária para a instalação e operação do serviço público 

de, pelo menos, 40 postos de carregamento de veículos elétricos na modalidade construção, 

posse, operação e transferência (build, own, operate and transfer, B.O.O.T.) com apoio financeiro 

do Governo de Cabo Verde 

 
Caros Senhores, 

(1) Estando devidamente autorizado a representar e agir em nome de [inserir nome do 
Candidato] (“o Candidato”) e ter analisado e entendido completamente a Solicitação de 
Manifestação de Interesse e toda a documentação pertinente ao Procedimento 
Concursal, o abaixo-assinado candidata-se à qualificação como Candidato de acordo 
com o Procedimento. 

 
(2) O Comité do Procedimento e / ou seus representantes estão devidamente autorizados 

a conduzir quaisquer investigações para aferir as declarações, documentos e 
informações apresentadas em conexão com esta Manifestação de Interesse e solicitar 
esclarecimentos de terceiros (incluindo bancos) em relação a qualquer situação 
financeira e aspectos técnicos. Esta carta também servirá como autorização para 
qualquer indivíduo ou representante autorizado de qualquer instituição, para fornecer as 
informações consideradas necessárias para verificar a declaração e as informações 
fornecidas neste requerimento, ou com relação aos recursos, experiência e competência 
do Candidato. 

 
(3) Esta Manifestação de Interesse é feita sob o pleno entendimento de que a DNICE se 

reserva o direito de 
• alterar o escopo e os requisitos de quaisquer contratos no âmbito deste Projeto, em 

cujo evento só serão convidadas as propostas de candidatos pré-qualificados, que 
atendam aos requisitos; 

• rejeitar ou aceitar qualquer manifestação de interesse ou cancelar este processo de 
pré-qualificação e rejeitar todas as manifestações de interesse. 
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A DNICE e o Comité do Procedimento não serão responsáveis por tais ações e não estarão 
obrigados a informar o Candidato sobre os motivos para tal ação. 
 

(4) Por este meio declaramos que as respostas às Informações Obrigatórias anexadas a 
esta Carta de Manifestação de Interesse foram devidamente preenchidas e assinadas 
pelo Candidato (ou no caso de o Candidato ser um consórcio ou joint venture, por cada 
membro do Candidato). 

 
 
 
 
(5) Toda a correspondência em relação a esta Manifestação de Interesse deve ser endereçada 
a: 
 
Nome 
Endereço 
Número de telefone e fax 
Endereço de e-mail 
 
 
Assinado: ______________________________________ 
Nome: _______________________________________ 
Por e em nome de [nome do Candidato do membro principal do consórcio ou joint venture] 
 
Anexo: Informação Obrigatória 
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Anexo à Carta de Manifestação de Interesse 
INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
1. Divulgação  
 
1.1 Declare se qualquer Membro ou qualquer indivíduo que seja diretor, funcionário, ou acionista 

de qualquer Membro esteja relacionado, de qualquer maneira, com qualquer funcionário da 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia (DNICE) ou qualquer outro membro do 
Comité do Procedimento, incluindo do Ministério da Indústria, Comércio e Energia, 
Concessionária de Rede de Transmissão e Distribuição, Agência Reguladora Multissetorial 
e Económica (ARME) ou qualquer outro funcionário do Governo ou pessoa diretamente 
envolvida neste Procedimento, que possa estar envolvida com o avaliação das respostas do 
concurso. S / N 

Em caso afirmativo, informe os detalhes: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................... 

 
1.2 Indique se qualquer Membro ou qualquer indivíduo que seja conselheiro, diretor, funcionário 

ou acionista de qualquer Membro esteja relacionado, de qualquer forma, com qualquer 
funcionário ou pessoa do Governo com capacidade para influenciar a decisão do Comité do 
Procedimento em relação à nomeação do Candidato Preferido. S / N 

Em caso afirmativo, informe os detalhes: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................... 

 
1.3 Por favor, indique se qualquer entidade pública nacional, ou uma entidade pública municipal 

ou um funcionário público nacional ou municipal é um Empreiteiro ou está participando como 
Membro do Candidato. S / N 

Em caso afirmativo, informe os detalhes: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................... 

 
2. Declarações 
 
Por esta declaração, confirmamos que [INSERIR NOME DA EMPRESA]. não se encontra em 
nenhuma das seguintes situações: 
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a) Seja insolvente ou sujeita a processos de insolvência ou liquidação, que os seus ativos 
são administrados por um sindicato ou por um tribunal, que se encontra em acordo com 
credores, que as suas atividades estão suspensas ou se encontra qualquer situação 
análoga decorrente de um procedimento semelhante previsto em leis ou regulamentos 
nacionais; 

 
b) Tenha sido estabelecido por sentença transitada em julgado ou decisão administrativa 

final que o operador económico infringiu as suas obrigações relativas ao pagamento de 
impostos ou contribuições para a segurança social, de acordo com a lei do país onde se 
encontra estabelecido, com as do país em que a entidade adjudicante está localizada ou 
do país da execução do contrato; 

 
c) Tenha sido estabelecido por uma decisão transitada em julgado ou uma decisão 

administrativa final que o operador económico é culpado de falta profissional grave por 
ter violado as leis ou regulamentos aplicáveis ou as normas éticas da profissão a que o 
operador económico pertence, ou por ter se envolvido em qualquer conduta ilícita que 
tenha impacto na sua credibilidade profissional quando tal conduta denotar uma intenção 
dolosa ou negligência grave, incluindo, em particular, qualquer um dos seguintes: 

 
(i) deturpar de forma fraudulenta ou negligente as informações necessárias 

para a verificação da ausência de motivos de exclusão ou o cumprimento de 
critérios de seleção ou na execução de um contrato; 

(ii) entrar em acordo com outros operadores económicos com o objetivo de 
distorcer a concorrência; 

(iii) violação de direitos de propriedade intelectual; 
(iv) tentar influenciar o processo de tomada de decisão da entidade adjudicante 

durante o procedimento de contratação; 
(v) tentar obter informações confidenciais que possam lhe conferir vantagens 

indevidas no procedimento de contratação; 

 
 

d) Tenha sido estabelecido por decisão judicial que o operador económico é culpado de 
qualquer um dos seguintes: 
 

(i) fraude; 
(ii) corrupção, conforme definida na lei do país em que a entidade adjudicante 

está localizada, o país no qual o operador económico está estabelecido ou 
o país da execução do contrato; 

(iii) participação numa organização criminosa, 
(iv) branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, 
(v) infrações relacionadas com terrorismo ou infrações relacionadas com 

atividades terroristas, ou incitar ou ajudar ou instigar ou tentar cometer tais 
infrações, 

(vi) trabalho infantil ou outras formas de tráfico de seres humanos 

 
e) Se o operador económico demonstrou deficiências significativas no cumprimento das 

principais obrigações na execução de um contrato financiado pela [INSERIR A 
INSTITUIÇÃO], o que levou à sua rescisão antecipada ou à aplicação de danos 
liquidados ou outras penalidades contratuais ou que tenha sido descobertos os seguintes 
controlos, auditorias ou investigações por um gestor orçamental. 
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3. Declaração 
 
EU, ABAIXO-ASSINADO 
 
(NOME)______________________________________________________________ 
 
CERTIFICAR QUE A INFORMAÇÃO FORNECIDA NOS PARÁGRAFOS ACIMA É 
VERDADEIRA E CORRECTA. EU ACEITO QUE O COMITÉ DO PROCEDIMENTO PODE 
DESQUALIFICAR MINHA PROPOSTA.  
 
 
 
 
Assinatura __________________________________________________ 
Data ______________________________________________________ 
Posição ___________________________________________________ 
Nome do Membro ___________________________________________ 
Nome do Candidato ___________________________________________ 
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ANEXO B  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CANDIDATO 
 
MI FORMULÁRIO 1: INFORMAÇÃO DO CANDIDATO   

 

Nome do Candidato [ou do membro de um joint venture ou consórcio], a quem este 
formulário se aplica 
 

 
Informação do Candidato 
 
[Todas as empresas individuais e cada membro de um Consórcio / joint venture que se candidata 
à pré-qualificação são obrigados a preencher as informações deste formulário, em formulários 
separados. Se assim for decidido pelo Candidato, os dados da empresa-mãe também podem 
ser adicionados aqui.] 
 

1. Nome da sociedade 
 
 

2. Sede social 
 

  
 

3. Telefone 
 
 

Contacto 

4. Fax 
 
 

E-Mail 

5. Lugar de constituição / registo 
 
 

Ano de constituição / registo 

6. Estrutura organizacional, incluindo a estrutura 
de accionistas e de grupos e a estrutura da 
empresa-mãe / holding, se aplicável (os 
candidatos devem usar folhas separadas para 
fornecer essas informações, incluindo 
organogramas abrangentes, nomes e as 
pessoas jurídicas e relações existentes) 

 

 
 
O formulário deve ser acompanhado de cópias da escritura ou do certificado de constituição e 
dos documentos constitutivos do Candidato [e de cada membro da joint venture ou do consórcio]. 
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MI FORMULÁRIO 2  SUMÁRIO DO CANDIDATO   
 

Nome do Candidato  

 
Sumário do Candidato  
 

Nomes de todos os membros da joint 
venture ou consórcio  

Nome Participação 

1. [Operador Económico] 
 

  

2. [Membro] 
 

  

3. [Membro] 
 

  

4. [Membro] 
 

  

   

 
 
No caso de joint venture ou consórcio, o formulário deverá ser acompanhado de um memorando 
de entendimento ou acordo de consórcio ou joint venture determinando o líder do agrupamento, 
divisão e funções de cada membro, etc. e sendo assinado pelos representantes devidamente 
autorizados do membro. 
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MI FORMULÁRIO 3: INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO   
 
 

Nome do CANDIDATO [ou do membro de um joint venture ou consórcio], a quem este 
formulário se aplica 
 

 
Informação da Organização 
 
 [As seguintes informações devem ser fornecidas para o Candidato e para cada membro de uma 
joint venture ou consórcio em formulário separado] 
 
Por favor anexe: 
 

• Perfis da empresa do Candidato [ou membro de uma joint venture ou consórcio] 

 
• Uma descrição e / ou organograma da estrutura organizacional e societária do 

Candidato [ou membro de uma joint venture ou consórcio] mostrando as 
empresas-mãe, subsidiárias, divisões/departamentos chave. 

 
• [No caso de uma joint venture ou consórcio, um organograma da joint venture 

ou consórcio, indicando os membros, suas tarefas previstas e suas acções, 
funções e responsabilidades.] 

 
• Uma fotocópia da escritura da empresa (ou certificado) de constituição (ou 

documentação equivalente do Candidato [ou membro de uma joint venture ou 
consórcio)) detalhando o nome completo, data de constituição e status de registo 
da empresa. 

 
• Qualquer outra informação considerada necessária pelo Candidato 
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ANEXO C – CAPACIDADE TÉCNICA DO CANDIDATO 
 
MI FORMULÁRIO 4: VISÃO GERAL DA CAPACIDADE TÉCNICA 
 
[O seguinte Formulário MI deve ser preenchido para o Candidato e para cada membro de uma 
joint venture ou consórcio] 
 
 
Experiência em operar postos de carregamento, relevantes para esta SMI, de acordo com 
os critérios de qualificação técnica 

Ref. N.º 1 Nome do projeto 
/ atividade 

(inserir nome) 

Nome do 
candidato 
(ou 
membro do 
agrupamen
to) ao qual 
o projeto se 
aplica 

País da 
atividade/
projeto 

Montant
e total 
do 
contrato 
(e 
moeda) 

Contribui
ção 
financeir
a do 
candidat
o 
(montant
e moeda) 

Número de 
pessoal 
fornecido 
pelo 
candidato 

Nome 
do 
cliente 

Origem do 
financiam
ento 
(privado/p
úblico) 

Datas 
(início - 
fim) 

Nome de 
membro
s do 
agrupam
ento (se 
aplicável
) 

         

Descrição do projeto / atividade Tipos de serviços 
fornecidos pelo candidato 

(inserir descrição) (descrever serviços fornecidos; 
no caso de serviços de 
carregamento, deve indicar 
quantos e tipos de postos de 
carregamento instalados, se estão 
a ser operados em base 
comercial, tipos de clientes, 
número médio de carregamentos) 

Nota: Por favor copie o modelo acima as vezes que forem necessárias. 
Projetos desenvolvidos, instalações especiais relevantes para esta SMI, de acordo com 
os critérios de qualificação técnica 

Ref. N.º 1 Nome do projeto 
/ atividade 

(inserir nome) 

Nome do 
candidato 
(ou 
membro do 
agrupamen
to) ao qual 
o projeto se 
aplica 

País da 
atividade/
projeto 

Montant
e total 
do 
contrato 
(e 
moeda) 

Contribui
ção 
financeir
a do 
candidat
o 
(montant
e moeda) 

Número de 
pessoal 
fornecido 
pelo 
candidato 

Nome 
do 
cliente 

Origem do 
financiam
ento 
(privado/p
úblico) 

Datas 
(início - 
fim) 

Nome de 
membro
s do 
agrupam
ento (se 
aplicável
) 

         

Descrição do projeto / atividade Tipos de serviços 
fornecidos pelo candidato 

(inserir descrição) (descrever serviços fornecidos; 
no caso de serviços de instalação 
de postos de carregamento, deve 
indicar tipos de postos de 
carregamento instalados, a 
potência em kW, localização) 

 

Nota: Por favor copie o modelo acima as vezes que forem necessárias. 
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ANEXO D:  
 
MI-FORMULÁRIO 5: INFORMAÇÃO FINANCEIRA   

 

Nome do Candidato a quem este formulário se aplica 
 

 
Situação financeira 
[A tabela a seguir deverá ser preenchida para o Candidato (no caso de o Candidato ser uma joint 
venture ou consórcio, os dados apresentados são o somatório dos valores para todos os 
membros do agrupamento] ………………………………… 
 
  

 

 Ano 

Dados Financeiros 2017 2018 2019 2020 2021 
Média 

anual 

Volume de Negócios (EUR)       

Volume de negócios (CVE)       

 
 

 Ano 

Dados Financeiros 2017 2018 2019 2020 2021 
Média 

anual 

Resultado Líquido (EUR)       

Resultado Líquido (CVE)       

 
Em anexo, seguem cópias das demonstrações financeiras auditadas para os 5 
anos acima para o candidato e, no caso de consórcio ou joint venture, para todos 
os membros do agrupamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


