
 

ANÚNCIO DE CONCURSO E CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE 

Projecto de Abastecimento de Água Transfronteiriço de Lomahasha e Namaacha 

 
A Eswatini Water Services Corporation (EWSC), como Dono da Obra e em representação 
da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) convida 
Empresas devidamente qualificadas e com experiência qualificada para serem pré-
qualificadas para o seguinte: 
 
RFP 048/2021: Concurso Público Internacional para Pré-qualificação de concorrentes 
para: 

Construção no âmbito do Projecto de Abastecimento de Água Transfronteiriço de 
Lomahasha e Namaacha (Lotes 1 e 2) em Eswatini e Moçambique sendo financiado 
pelo Fundo Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
para Infraestrutura de agua e Saneamento Básico (RFWSBS) gerido pelo Banco de 
Desenvolvimento da África Austral (DBSA) com suporte do Banco de 
Desenvolvimento KfW. 

 
Objecto das actividades de construção  
O projecto envolve a construção de uma adutora de transporte de água bruta a partir da 
Estação de Tratamento de Água de Simunye em Eswatini para a Cidade de Namaacha 
em Moçambique compreendendo, entre outros, condutas em ferro dúctil DN400, DN350 
e DN300, construção de estações elevatórias de bombagem, construção de reservatórios 
de betão armado e a construção e extensão de redes de distribuição, e outras actividades 
a serem definidas na fase de concurso para os concorrentes pré-qualificados. 
 
As obras serão adjudicadas ao Concorrente que demonstrar  experiência comprovada no 
desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento. O volume mínimo anual de 
negócios requerido é de 12 milhões de euros. 
 
Os documentos de concurso estão disponíveis para download a partir de 09 de Abril de 
2021 no sítio www.dbsa.org.  
 
Os candidatos devem apresentar a sua “Intenção de apresentar candidatura” até às 15h00 
do dia 18 de Maio de 2021 para o endereço de e-mail estipulado 
SADCWaterFund@dbsa.org, nomeando uma pessoa de contacto (nome, endereço de e-
mail e número de telefone). 
 
Somente os candidatos que enviarem sua “Intenção de enviar inscrição” antes da hora e 
data estipuladas, receberão “Acesso para submeter a Manifestação de Interesse”. 
 
O prazo de submissão de candidatura é 25 de Maio de 2021, 23:55 horas, horário da 
África do Sul, GMT + 2. Nenhuma submissão tardia será considerada. 
 
Este é um concurso de submissão online. Nenhuma cópia impressa será aceite. 
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