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1.0 Visão Geral do Projecto
1.1 Introdução
O Estado Angolano, por intermédio da SONANGOL, convida as organizações
qualificadas, conforme definido nos termos de referencia, a responder a esta
solicitação de propostas de investimento para planear, construir e em sociedade com
a SONANGOL, ser proprietário e gerir (Build, Own, Operate – BOO) uma refinaria de
petróleo e infraestruturas relacionadas (doravante ‘Projecto’), na cidade do Lobito, na
província de Benguela, capaz de refinar até 200.000 bopd (barris de petróleo bruto por
dia) para contribuir no esforço do Estado para a eliminação gradual da actual
dependência da importação de produtos refinados, principalmente gasolina e gasóleo.
1.2 Enquadramento Geral do Sector de Refinação em Angola
Actualmente, Angola depende quase inteiramente da importação de produtos
refinados, mormente a gasolina e gasóleo, amplamente utilizados no transporte e na
indústria em crescimento, salientando que em 2020, Angola desembolsou mais de
USD 3.000.000.000 (três bilhões de dólares dos Estados da América) na importação de
produtos refinados. Neste sentido, de forma a suprimir esta dependência, o Governo
angolano, definiu uma estratégia que permite grupos nacionais e estrangeiros
investirem na indústria de refinação de petróleo a fim de se construir novas refinarias.
A Refinaria de Luanda possui uma capacidade nominal de refinação de 65.000 bopd,
que nesta fase passa por algumas melhorias técnicas e operacionais para aumentar
a produção de gasolina e gasóleo, além de melhorar a qualidade dos mesmos. A
Refinaria de Cabinda está projectada para iniciar a sua operação em 2022, com uma
capacidade de refinação de 60.000 bopd, enquanto que a Refinaria do Soyo está
projectada para iniciar a sua operação em 2025, tendo uma capacidade de produção
de 100.000 bopd.
1.3 Localização da Refinaria
A Refinaria do Lobito será construída em local reservado, com uma área estimada em
aproximadamente 3,800 hectares, pelo que o terreno reservado para esta refinaria se
encontra localizado aproximadamente 35 km a Noroeste da cidade de Benguela e a 8
km a Noroeste da cidade do Lobito.
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No âmbito da execução do projecto da refinaria, a SONANGOL procedeu entre 2009 a
2016 a implementação de diversas melhorias físicas ao local reservado a refinaria que
resume-se nos seguintes trabalhos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dragagem da baía do Lobito, com uma profundidade total de 15m;
Desminagem total do terreno reservado a refinaria;
Desminagem profunda à área dedicada para implementação da fábrica e
reservatórios;
Desmatação do terreno;
Vedação dos 3,800 hectares;
Construção de estradas de acesso dentro da refinaria;
Construção de uma estrada que suporta cargas superpesadas destinada a
transportar o equipamento da refinaria;
Construção de um terminal marítimo capaz de fazer a descarga de
equipamentos superpesados via rol-on-roll-off, bem como o atracamento e
desembarque de navios;
Preparação e nivelamento dos terrenos destinados a implementação da
refinaria e reservatórios de crude e produtos;
Construção de uma estrada (12km) que desvia a estrada publica que liga a
cidade do Lobito a comuna da Hanha do Norte fora do espaço da refinaria;
Construção de uma estrada e ponte que permite acesso ao farol da baía do
Lobito;
Escavação base das piscinas destinadas para a reserva de água bruta para a
refinaria;
Abertura e desminagem do troço (24km) destinado a implementação do
sistema de captação e transporte de água da barragem do Biopio a refinaria;
Construção de um centro de informação do projecto na Restinga;
Construção de dois heliportos dentro do perímetro da refinaria.

Destacamos que a área reservada a construção da refinaria esta em relativa
proximidade a outras estruturas industriais e recursos naturais que podem de uma
forma directa ou indirecta beneficiar o protejo. Estruturas estas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Terminal Mineiro do Lobito;
Terminal Oceânico do Lobito (TOL) pertencente a SONANGOL;
Porto comercial do Lobito;
Caminho de ferro do Lobito;
Polo de desenvolvimento industrial da Catumbela (PDIC);
Rio Catumbela;
Aeroporto internacional da Catumbela;
Caminho de ferro de Benguela;
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•

Polo industrial pesqueiro da Baia Farta.

1.4 Estudos Realizados
De igual forma, no âmbito da implementação do projecto da refinaria, a SONANGOL
executou entre 2009 a 2016 vários estudos:
• Estudo de viabilidade económica e financeira do projecto;
• Estudo de impacto ambiental do projecto;
• Estudos topográficos da área da refinaria;
• Estudos geotécnicos da área da refinaria;
• Estudos batimétricos da baía do Lobito e da bacia da barragem do Biópio.

2.0 O Concurso
2.1 Objectivo do Concurso
A SONANGOL pretende, através deste concurso publico internacional, seleccionar um
ou mais Parceiros para em sociedade com a SONANGOL projectar, construir, ser
proprietário e operar uma refinaria de petróleo na cidade do Lobito com a capacidade
de processar até 200,000 bopd a serem instalados em uma ou mais fases.
2.2 Critérios de Elegibilidade
Qualquer investidor pode participar neste concurso individualmente ou em consórcio
com outras empresas/pessoas desde que demostrem idoneidade, condição legal e
reputação ilesa que será verificada através de um processo de Due Diligence.
Para se qualificarem a este concurso os participantes devem também apresentar:
1. Recursos financeiros suficientes para cobrir todos os custos de desenvolvimento
e construção associados ao Projecto, ou capital adequado para sustentar a sua
quota-parte da sociedade;
2. Capacidade técnica e organizacional para planear, implementar e gerir a refinaria
proposta.
2.3 Características da Refinaria
Para o desenvolvimento da estratégia de implementação da refinaria, o investidor
deve levar em consideração os seguintes aspectos:
6

Documento Nº

1

Revisão

Final

Página:

7 de 15

PROJECTO DA REFINARIA DO LOBITO

TÍTULO

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA O CONCURSO DE INVESTIMENTO

a) Capacidade de Produção: A refinaria pode ser implementada em uma ou mais
fazes obtendo no final uma produção preferencial de 200,000 bopd;
b) Matéria-prima (Crude Oil): o investidor deve planear usar qualquer crude que
considerar adequado, adquirido de qualquer lugar que considerar conveniente,
incluindo os crudes nacionais;
c) Principais Produtos: o investidor deve ter a sua produção orientada para a
maximização de gasóleo e gasolina de forma a contribuir para a diminuição da
importação dos mesmos;
d) Mercado Alvo: o investidor deve priorizar o mercado local para a venda de uma
quantia significativa dos seus produtos, devendo exportar o excedente da sua
produção;
e) Padrões de Qualidade do Produto: o investidor deve garantir que a gasolina e
o gasóleo cumpram, no mínimo, com os padrões de qualidade equivalente ao
AFRI-V e o Querosene para aviação deve satisfazer as especificações do IATA /
JIG. No caso da produção de Fuel-Oil, o mesmo deve estar em conformidade
com os padrões do IMO;
f)

Indústria Petroquímica: o investidor pode incluir na sua configuração de
refinação a produção de um subproduto designado a indústria petroquímica;

g) Vida útil da refinaria: o investidor deve considerar uma vida útil mínima das
instalações de 30 anos.
2.4 Estudo de Viabilidade Económica e Financeira 2020
A SONANGOL realizou no período entre Maio a Agosto de 2020, com a empresa
McKinsey & Company, um estudo de viabilidade económica e financeira para o
projecto da refinaria do Lobito.
Os concorrentes são livres de considerar ou não os dados apresentados no relatório
de viabilidade disponibilizado.
2.5 Estrutura Societária Para a Refinaria
A natureza da sociedade entre os parceiro e a SONANGOL, bem como a Estrutura
Societária do grupo proprietário da refinaria serão definidos durante o período de
negociação.
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O grupo Proprietário da refinaria deve considerar as seguintes responsabilidades:
A. Aquisição de todas licenças e autorizações para a construção e operação da
refinaria exigidas pela legislação Angolana;
B. Pagamento de todos impostos e emolumentos ao Estado Angola conforme
as leis em vigor;
C. Inscrição do grupo proprietário na Agência de Investimento Privado e
Promoção das Exportações (AIPEX) de Angola, satisfazendo todos os
requisitos solicitados pela mesma;
D. Definição e implementação da estratégia de financiamento para a
construção da refinaria;
E. Aquisição dos acordos de fornecimento de crude para a refinaria (Crude
Supply Agreement);
F. Aquisição dos acordos de venda de produto refinado (Offtake Agreements)
G. Definição e implementação da estratégia de construção da refinaria;
H. Definição e implementação da estratégia de acompanhamento/ fiscalização
durante a construção da refinaria;
I. Definição e implementação da estratégia de operação da refinaria;
J. Definição e implementação da estratégia de potencialização dos quadros da
refinaria;
K. Definição e implementação da estratégia de recrutamento para operação
da refinaria;
L. Definição e implementação de programas de desenvolvimento social;

3.0 Propostas
3.1 Proposta Técnica
Os concorrentes deste concurso devem de forma clara e detalhada, apresentar na sua
proposta técnica o seguinte:
1. A estratégia de implementação que deve incluir a projecção, licenciamento,
aprovisionamento, engenharia, construção e comissionamento do Projecto,
demonstrando as melhores practicas do mercado;
2. Uma estimativa detalhada do custo total do investimento (CAPEX);
3. Um cronograma geral de implementação do Projecto (Nível 1) que deve considerar
a necessidade de se iniciar os trabalhos físicos da refinaria em 2022;
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4. Caso o investidor optar por uma implementação da refinaria de forma faseada,
apresentar o plano de faseamento e o respectivo cronograma;
5. A estratégia de gestão, operação e manutenção da refinaria, deve estar em
conformidade com todos os códigos e regulamentos locais e de melhor prática
aplicáveis, garantindo uma gestão eficiente dos recursos;
6. Estimativa do custo de operação (OPEX);
7. Configuração técnica para a refinaria identificando as unidades a serem
implementadas, tipo de feedstock a utilizar (feedstock crude assay) e balanço dos
produtos refinados (yields);
8. Identificação dos riscos associados à implementação e gestão da refinaria, bem
como os devidos planos de mitigação;
9. Plano de implementação de programas de desenvolvimento social tais como,
porém, não limitado a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Educação;
Saúde;
Construção e melhoria de infraestruturas locais;
Programas de desenvolvimento comunitários;
Programas de educação e protecção ambiental.

3.2 Proposta Financeira
Os concorrentes deste concurso devem de forma clara e detalhada, apresentar na sua
proposta financeira o seguinte:
1. A estratégia de financiamento do Projecto;
2. Carta conforto da instituição financeira e/ou comprovativo da existência de capital
próprio necessário para a implementação do projecto;
3. No caso de financiamento via instituição financeira apresentar um cronograma
detalhado para a execução desta actividade (Project Finance);
4. Para financiamento, apresentar as condições específicas do financiamento
impostas pela instituição financeira e possivelmente o acordo entre as partes;
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5. Todos os valores referente à proposta devem ser apresentados em Dólares dos
Estados Unidos da América (USD);
6. Apresentar modelo de negócio (Buisness Model) com as projeções de fluxo de
caixa, taxa interna de retorno (TIR), período de pagamento (Payback Period),
margem de refinação esperada bem como o custo de produção por barril;
7. Indicação da percentagem (%) de interesse bem como o comprovativo da
existência de recursos financeiros suficientes para cobrir todos os custos da
quota-parte indicada;
8. O investidor considerar no seu plano financeiro que o Estado angolano não
oferecerá nenhum tipo de Garantia Soberana ou equivalente.
3.3 Documentos de Habilitação
Para assegurar a legitimidade e adequação do investidor neste concurso deve o
mesmo submeter os seguintes documentos corporativos de habilitação que irão
passar pelo um processo de Due Diligence:
1. Certificação:
a. Cópias das certificações da empresa;
b. Cópia dos certificados de constituição da empresa;
c. Data de incorporação e registo da empresa (ou seja, empresa privada,
parceria, empreendimento conjunto, sociedade limitada, sociedade
anonima, etc.).
2. Organização Corporativa:
a. Nome e contacto dos principais titulares e/ou de partes controladoras
da empresa, juntamente com os respectivos direitos de voto
cumulativos em termos de percentuais (beneficiários finais);
b. Organograma corporativo apresentando os órgãos executivos,
administrativos e operacionais da empresa.
3. Política e Filosofia:
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a. Uma breve descrição sobre as principais políticas/filosofias
operacionais e administrativas de gestão adoptadas para investimentos
dessa natureza;
b. Conformidade com a legislação de anticorrupção.
4. Litígios Recentes e Pendentes:
a. Declaração da inexistência de litígios jurídicos nos últimos 10 anos;
b. Em caso da existência de qualquer litígio envolvendo a empresa como
reu o queixoso, em andamento agora e/ou durante os últimos três
anos, fornecer explicação detalhada sobre o mesmo.
5. Aspectos Financeiros:
a. Declaração de não devedor ao estado/fisco ou equivalente;
b. Fornecer uma cópia de suas demonstrações financeiras auditadas por
entidade externa dos últimos 3 (três) anos, incluindo balanços
patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração de fluxo de
caixa ou equivalente e rácios económicos relevantes.
6. Outros:
a. Caso for aplicável, o Investidor deverá apresentar resumidamente a
participação em investimentos semelhantes, salientando a magnitude
do investimento executado, tipo de indústria envolvida e o ano em que
o investimento foi realizado;
b. Histórico de Saúde, Segurança e Ambiente dos últimos três anos da
empresa auditado por entidade externa;
c. No caso de o investidor participar neste concurso em consórcio com
outras entidades, fornecer informação descrita nos pontos acima, de
todas empresas associadas ao consórcio;
d. Em caso de o investidor participar neste concurso em consórcio com
outras entidades, fornecer cópia do acordo formal (memorando de
entendimento ou equivalente) entre as partes aonde as
responsabilidades de cada membro estão claramente descritas e a
identidade do representante do consórcio está claramente identificada;
e. Apresentar os formulários de “Know Your Partner - KYP”, devidamente
preenchidos;
f. “Power of Attorney” ou Resolução do Conselho de Administração
certificada por um notário e legalizado pelo Ministério das Relações
Exteriores e o Consulado Angolano;
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g. As empresas poderão a título excepcional alterar, a designação do
representante credenciado, mediante apresentação de nova
procuração, sob avaliação pela Sonangol dos motivos que justifiquem
tal alteração.
A SONANGOL reserva o direito de rejeitar qualquer propostas, durante o período de
avaliação, por incumprimento dos Termos de Referência deste concurso.

3.4 Validade das Propostas
As propostas apresentadas deverão ser vinculativas e válidas por um período não
inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da data limite de submissão das mesmas.
3.5 Leis e Decretos Aplicáveis ao Investimento
Para o desenvolvimento do seu plano de implementação do Projecto e operação da
refinaria o investidor deve considerar, entre outros aplicáveis, o cumprimento da Lei
de Investimento Privado Nº 10/18 de 26 de Junho, Capítulo VII – Regime Cambial e
Implementação dos Projectos de Investimentos, Secção II – Implementação do
Projecto de Investimento, Art. 46º - Força de Trabalho.
Igualmente, o investidor deve respeitar o previsto no Decreto Lei 17/09 de 26 de Junho,
sobre as Regras e Procedimentos a Observar no Recrutamento, Integração, Formação
e Desenvolvimento dos Trabalhadores no Sector Petrolífero, Decreto Presidencial nº
208/19 de 01 de Julho – Leis da Actividade de Refinação, Decreto Executivo nº 217/17
de 10 de Abril - Liquidação do Imposto de Consumo a Petrolíferas, e qualquer outra
lei não mencionada e aplicável.
Em benefício ao projecto da refinaria do Lobito, o investidor deve considerar as
isenções fiscais aplicáveis pela legislação Angolana descritas na Lei do Investimento
Privado (Nº 10/18 de 26 de Junho). Fruto dos resultados da viabilidade do projecto, o
grupo proprietário da refinaria poderá negociar com as instituições afins a obtenção
de incentivo adicionais.
3.6 Resolução de Litígios
Este concurso deve ser regido e interpretado de acordo com as leis da República de
Angola.
A resolução de litígios deve obedecer ao seguinte:
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1. Qualquer litígio decorrente de ou em conexão com este concurso, incluindo, mas
não se limitando a, quaisquer questões relativas à sua existência, validade, efeitos,
interpretação, execução ou rescisão, que não pode ser resolvida amigavelmente,
deve ser submetida e finalmente resolvida por um painel composto por (3) três
árbitros de acordo com as Regras de Arbitragem do LCIA;
2. A arbitragem deverá ser realizada em Luanda (salvo acordo em contrário entre as
Partes), e todo o processo deverá ser conduzido em português.

4.0 Avaliação das Propostas
4.1 Processo de Selecção
Cabe a Comissão de Avaliação, avaliar e seleccionar a proposta mais vantajosa para a
SONANGOL e o desenvolvimento industrial de Angola em termos de estratégia e custo
de investimento, plano de implementação e operação, e qualidade geral do projecto.
4.2 Critério de Avaliação de Propostas (Em actualização)

5.0 Instruções do Concurso
5.1 Confidencialidade
As informações contidas neste documento e qualquer outro associado a este concurso
são estritamente confidenciais, conforme os termos de confidencialidade aceites
anteriormente. Os participantes devem utilizar os documentos apenas para fins de
preparação das suas propostas.
De igual forma, o processo de consulta é privado e confidencial e não deve ser exibido,
copiado ou distribuído a qualquer entidade ou pessoas não associadas directamente a
SONANGOL ou ao respectivo participante.

5.2 Informação Adicional
Qualquer solicitação de informações adicionais durante o processo de preparação de
propostas, deve ser dirigida a equipa técnica responsável via o seguinte correio
eletrónico:
SONANGOL E.P
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Att.: Equipa Técnica do Concurso da Refinaria do Lobito
e-mail: lobitoref.project@sonangol.co.ao
Todas questões e esclarecimentos serão em forum particular partilhadas com todos
concorrentes.

5.3 Agenda do Concurso
A seguinte agenda foi estabelecida para este concurso que poderá, caso for
necessário, ser alterada pela SONANGOL:
Apresentação e
lançamento oficial
do concurso

Visita de campo
ao Site da
Refinaria no
Lobito

Período de
preparação
das propostas

09 Jul/21
a
09 Set/21

23 Ago/21

Período de
inscrição para
o concurso

15 Out/21

Sessão de
Esclarecimento
no Dubai (Caso
Seja Necessário)

S ubmissão das
proposta

13 Dez/21
a
30 Dez/21

10 Dez/21

15 Out/21
a
12 Nov/21

Período de avaliação
das propostas (inclui
fase de
esclarecimentos)

Acertos e
assinatura
do acordo de
sócios

Apresentação publica
dos resultados do
concurso

29 Nov/21
a
03 Dez/21

15 Out/21
a
26 Nov/21

14 O ut/21

TBD

09 Jul/21
a
14 Out/21

09 Jul/21

Processo de Due
Diligence aos
concorrentes

Acto publico de
abertura das
propostas

Aprovação dos
resultados

02 Jan/22
a
28 Fev/22

Preparação e
assinatura do MOU
com os vencedores

5.4 Propostas Alternativas
Propostas alternativas, que evidenciam vantagens técnicas, financeiras ou
ambientais, diferindo no todo ou em parte do especificado nos termos de referência,
serão excepcionalmente consideradas, desde que apresentadas dentro dos prazos
estabelecidos.
5.5 Custos de Preparação das Propostas
A SONANGOL não se responsabilizará por nenhum ou quaisquer custos incorridos
pelos participantes na elaboração e apresentação das suas propostas.
5.6 Conteúdo e Formato das Propostas
As propostas devem ser submetidas na língua Portuguesa ou Inglesa e de acordo com
as instruções apresentadas neste documento.
Submissão de propostas físicas:
As propostas devem ser entregues pessoalmente, em envelope lacrado, até a hora
(17h00) e data definida (14 de Outubro de 2021) para o seguinte endereço:
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TÍTULO

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA O CONCURSO DE INVESTIMENTO

SONANGOL EP.
Att.: Engº Joaquim Fernandes
Membro da Comissão Administrativa
Rua Rainha Ginga n.° 29-31
Caixa Postal 1316
Luanda - República de Angola
O pacote contendo as propostas deve incluir um (1) documento físico original e duas
(2) cópias, bem como uma cópia digital em um 'pen-drive'.
O pacote das propostas deve conter no seu interior:
•
•
•
•
•

Carta com o resumo da proposta (conforme exemplar disponibilizado)
Proposta Técnica;
Proposta Financeira;
Documentos de Habilitação

Pen-Drive

Nenhuma proposta, ou parte dela, será aceite após as 17h00, horário local, do dia 14
de Outubro de 2021.
A SONANGOL não irá aceitar qualquer proposta que não for submetida seguindo
estritamente as instruções apresentadas ou se apresentar em mau estado de
conservação na altura da sua entrega.
5.7 Acto Público de Abertura das Propostas
A SONANGOL irá realizar um acto público de abertura das propostas no dia 15 de
Outubro de 2021 na cidade de Luanda, em local e horário a anunciar. Devem os
participantes fazerem-se representar para o acto público de abertura das propostas.
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