
 

República Democrática           de São Tomé e Príncipe 
 

(Unidade – Disciplina – Trabalho) 

 
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL 

 
Agência Fiduciária e de Administração de Projetos 

Projeto Reforço das Capacidades Institucionais 
  

SERVIÇO DE CONSULTORIA: 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA LOCAL DE COMUNICAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO PARA RECENSEAMENTO EMPRESIAL DE STP 
2019 
 
REF. 58/C/PRCI/2019 
DON: IDA V1240 
 

  
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

  
  
O governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu um 
donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento, para a 
execução do Projeto Reforço das Capacidades Institucionais e pretende 
utilizar parte deste donativo para efetuar pagamentos elegíveis nos termos 
do contrato para a realização da Comunicação e Sensibilização para 
Recenseamento Empresarial de São Tome e Príncipe.  
  
Os serviços de consultoria a serem iniciados no mês de novembro de 2019 
incluem de forma geral, de entre outras tarefas: 
 

• Advogar junto aos órgãos de decisão sobre o que é e a importância 
do Census Empresarial; 

• Informar através dos meios de comunicação massiva; 
• Sensibilizar as empresas sobre a importância do recenseamento e a 

colaboração das mesmas; 
  

A Agência Fiduciária de Administração de Projetos (AFAP) convida as 
empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse na prestação dos 
serviços descritos acima. As empresas interessadas devem fornecer 
informações demonstrando que têm as qualificações necessárias e 



experiência para a execução dos serviços. Os critérios de seleção são os 
seguintes:  

• Mínimo de 5 anos de Experiência na área de Comunicação; 
• Pelo menos 2 trabalhos semelhantes nos últimos 5 anos;  

 
Chama-se a atenção das empresas interessadas para a Seção III, 
parágrafos, 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições de 
Mutuários do IPF” do Banco Mundial datado de Julho de 2016, revisto em 
Novembro de 2017 e Agosto 2018 (Regulamentos de Aquisições) 
estabelecendo a Política do Banco Mundial sobre conflito de interesses. 
 
As empresas podem associar-se a outras firmas sob a forma de “joint 
venture” ou subcontratação como forma de melhorar as suas 
qualificações. 
 
Uma empresa será selecionada de acordo com o método “Seleção Baseada 
nas Qualificações do Consultor” (CQS), método estabelecido nas Diretivas 
para Consultores. 
 
As empresas interessadas podem obter informações adicionais no 
endereço abaixo e horário seguinte: 8h as 12h e 15h a 17 h (horário 
local) de segunda à sexta-feira. 
  
A Manifestação de Interesse deverá ser entregue no endereço abaixo, 
pessoalmente, por correio ou por e-mail, o mais tardar até ao dia 28 de 
Outubro de 2019, as 15H. 
  
Agência Fiduciária de Administração de Projetos 
Caixa Postal 1029, Av. Kwame N’Krumah  
Edifício do Afriland First Bank, 2º andar 
S. Tomé,  
S. Tomé e Príncipe 
Tlf.: + 239 222 52 05 
E-mail:  projectrci17@yahoo.com   
                 afap2@yahoo.com.br 

carlosbonfim53@hotmail.com  
  
    
  
ANEXO: Termos de Referência  
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRINCIPE 

(Unidade -- Disciplina -- Trabalho) 
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL 

S. TOMÉ E PRÍNCIPE 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

• Título do posto: Contratação de uma Empresa Local de Comunicação e 

Sensibilização para Recenseamento Empresarial de São Tomé e Príncipe 

2019 

• Título do Projeto: Reforço de Capacidades Institucionais 

• Localização de Trabalho: São Tomé e Príncipe 

 

ENQUADRAMENTO 

Havendo a necessidade de se atualizar os dados das empresas e conhecer a atual 

dinâmica do tecido empresarial existente em São Tomé e Príncipe, o INE, de 

acordo com a sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico 2018-

2021 (ENDE), com o apoio do Banco Mundial, está a organizar à realização do II 

Recenseamento das Empresas do sector formal da economia. 

Deste modo, permitirá a atualização do Ficheiro das Unidades Estatísticas (FUE) 

e certamente melhorar a contribuição das empresas para o cálculo das Contas 

Nacionais. e também, servirá de base para à produção de relatórios periódicos 

sobre as Estatísticas Empresariais com base em dados atualizados e fiáveis. 

Com os resultados deste recenseamento pretende-se: 

 Caracterizar as empresas por sector de atividade; 

 Fornecer indicadores como custos e proveitos por atividade; 

 Fornecer informação de base para a produção das Contas Nacionais; 



 Atualizar o Ficheiro das Unidades Estatísticas (FUE); 

 Satisfazer as necessidades dos principais utilizadores (Administração 

Pública, as Organizações Internacionais, Instituições de Pesquisa e 

Investidores Locais e Estrangeiros) das empresas e outras relacionadas. 

 

As informações a serem recolhidas basear-se-ão no plano de conta oficial 

aprovado e demais legislações obrigatórias, designadamente as principais 

nomenclaturas, conceitos e definições.  

Para a realização desta operação estatística, dada a especificidade da operação 

e a fraca taxa de resposta atingida noutros inquéritos da mesma natureza, vimos 

necessário a contratação de uma empresa de comunicação e sensibilização 

vocacionada para trabalhos publicitários. 

Objetivo da contratação da empresa 

O objetivo central desta contratação é apoiar o INE na execução do 

recenseamento empresarial, e sensibilizar todas as empresas que operam no 

país a participarem e colaborarem com o INE no IIº RE-2019, sendo de destacar 

os seguintes objetivos específicos: 

• Advogar juntos aos líderes políticos, a Câmara de Comércio, Agricultura, 

Indústria e Serviços, a Associação dos Contabilistas de opinião e 

comunitários com conhecimento suficiente sobre a importância do RE e 

engajados a darem todo o seu apoio na realização do mesmo; 

• Munir os meios de comunicação massiva de informações sobre IIº RE; 

• Sensibilizar todas as empresas sobre a importância deste recenseamento, 

para que haja colaboração das empresas; 

Para alcançar tais metas, as ações de comunicação deverão ser orientadas no 

sentido de garantir que todos os grupos de participantes tenham acesso à 

informação e conhecimento sobre RE-2019 e tenham consciência sobre a sua 

importância para o desenvolvimento do país e se disponibilizem a participar 

ativamente neste processo. Haverá a necessidade de se contratar uma empresa 

especializada em matéria de sensibilização e comunicação. Esta empresa terá 

como objetivo a disseminação de mensagens chaves através dos Mídias de 

grande penetração (rádio e televisão) panfletos, reforço de profissionais 

capacidades/formação dos Mídias, etc. e elaboração de um logotipo. 



Estas ações incluem sobre tudo intervenções no âmbito de Informação, 

Educação e Comunicação (IEC) para garantir a mudança de comportamento dos 

inquiridos, em função dos resultados a atingir em cada uma das 3 etapas já 

definidas para a realização do II º RE-2019.Estas etapas são: 

1. Planeamento (envolvendo todas as etapas seguintes). 

2. Trabalho de campo - recolha dos dados 

3. Tratamento dos dados e divulgação dos Resultados 

 

Neste contexto dever-se-á definir estratégias específicas de comunicação que vão 

desta forma dar corpo às várias intervenções tendo em conta os grupos de 

participantes. Para o IIº RE- 2019 começaremos pela advocacia, mobilização 

social e finalmente a sensibilização massiva. 

 Advocacia: 

Destinada aos decisores (grupos com poder de influência): 

• Ministros  

• Deputados da Assembleia Nacional em cada distrito e da RAP  

• Presidentes das Câmaras Distritais e Vereadores da área social, 

• Governo Regional do Príncipe, 

• Delegados Distritais e regional de Saúde 

• Potenciais financiadores do sector Privado são: Companhia Santomense 

de Telecomunicação (CST), e UNITEL, Bancos locais (Banco Central de São 

Tomé e Príncipe, Banco Internacional, AfrilandBank, Ecobank, 

OceanicBank, Island Bank, etc.), Sociedade SAT Assurance, e a Nicon 

Seguros, etc 

 

A empresa irá fazer o acompanhamento dos trabalhos no terreno sobre a 

supervisão do INE. A duração desta contratação   será de 60 dias úteis. 

Tarefas/ Atribuições 

• Organizar encontros de informação para explicar os objetivos, o que é, a 

importância do IIº RE e a necessidade da participação dos decisores. 

Dever-se-á durante estes encontros partilhar folhetos com mensagens 

chaves relacionadas com o recenseamento; 

 



• Gravar depoimentos dos mesmos a favor do IIº RE e divulgá-los através 

dos meios de comunicação. 

 

Mensagens, principais aspetos: 

• O IIº RE - 2019: o que é? Sua importância para o país; Porque é 

importante a participação de todos; 

• Quais são as entidades participantes? 

• Quem será inquirido? 

• Falar da confidencialidade dos dados recolhidos.  

• Responsabilidades dos agentes e de outros elementos envolvidos no 

processo do RE-2019 relativamente a questão da confidencialidade. 

 

Para alcançar tais metas, a ações de comunicação deverão ser orientadas no 

sentido de garantir que todos os grupos de participantes tenham acesso à 

informação e conhecimento sobre o recenseamento, que tenham consciência 

sobre a sua importância para o desenvolvimento do país e se disponibilizem a 

participar ativamente neste processo. Por outras palavras, haverá a necessidade 

de se explorar todos os canais de comunicação disponíveis de forma que as 

mensagens cheguem em tempo real as entidades. 

A empresa irá trabalhar em estreita colaboração com os técnicos do INE que têm 

como função “supervisionar e coordenar” os trabalhos, no terreno. 

Resultados Esperados 

No âmbito das ações a serem desenvolvidas, espera-se os seguintes resultados: 

• Trabalho de sensibilização e comunicação realizada com êxito; 

• Conclusão dos relatórios 

 

Perfil da Empresa 

• A empresa deve ter no mínimo 5 anos de experiência no mercado; 

• Ter experiência na área de comunicação e sensibilização; 

• Ser uma empresa nacional 

• Demonstrar integridade, responsabilidade, profissionalismo e uma 

unidade para a produção de resultados de alta qualidade; 

• A empresa tem que está legal, funcional e não ter nenhuma dívida com o 

estado; 



 

Duração da Consultoria 

A empresa será recrutada por um período 60 dias úteis. 

 O processo de sensibilização dos inquiridos deverá iniciar com 30 dias antes do 

início do trabalho de campo, de modo a garantir o sucesso da operação. 

Localização e Língua de trabalho 

O trabalho técnico solicitado terá lugar no INE, sendo que o recenseamento 

envolverá todos os distritos e a Região Autónoma do Príncipe. 

 A língua de trabalho é a portuguesa. 
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