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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA) 
 
 
PAÍS: São Tomé e Príncipe 
 
PROJETO: Projeto de Proteção Social de resposta e recuperação covid-19 
 
Serviços de consultoria, Ref nº: 06/SPC/C/2022-MIS and general IT consultant  
 
O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe recebeu recentemente apoio 
financeiro do Banco Mundial para implementar o Projeto Proteção Social de resposta e 
recuperação covid-19 e pretende aplicar parte deste financiamento em serviços de consultoria 
para contratação de um gestor de sistema de informação para trabalhar junto à Direção de 
Proteção Social, Solidariedade e Família (DPSSF) que é o órgão responsável pela 
implementação das atividades de proteção social do Projeto. 
 
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem:  

 Assegurar a instalação, a manutenção e reparação de nível 1 (simples) dos materiais 

informáticos. Pode realizar igualmente a instalação de novos equipamentos ou 

assegurar a formação dos utilizadores. 

 Fazer o acompanhamento e o controlo da implementação da infraestrutura informática 

(rede informática, sistema servidor e sistema de segurança, sistema de informação e de 

gestão do sistema informático de gestão, conexão Internet, telefonia, etc. 

 Assegurar-se da exploração ótima do MIS nomeadamente, a entrada dos dados dos 

inquéritos e do registo, cálculo do score PMT (Proxy Means Test), edição periódica, 

saída das listas dos beneficiários, aproximação entre as listas de pagamento e as listas 

iniciais dos beneficiários; 

 Assegurar a formação do MIS para os novos utilizadores; 

 Configurar o MIS e resolver problema de apoio do mesmo sistema. 



 Informar, sensibilizar e aconselhar a unidade de apoio à implementação do Programa 

sobre as oportunidades de otimização da utilização/exploração os instrumentos, 

sistemas e recursos informáticos da Unidade de Implementação do Projeto; 

 Participar na identificação, definição das especificações técnicas e condução dos 

projetos relativos à implementação das soluções de gestão e de infraestruturas 

técnicas; 

 Proceder ao reforço das capacidades técnicas de todos os outros utilizadores; 

 Desenvolver formulários em KoboToolbox para efeitos de MRR (Mecanismo de 

Reclamação e Reparação), atividades operacionais, atividades de seguimento e outros 

objetivos que venham a ser traçados pelo projeto. 

 Efetuar qualquer outra tarefa a pedido do seu superior hierárquico no âmbito 

informático.  

 
Os Termos de Referência (TOR) detalhados para a tarefa poderão ser consultados: 

Em anexo à este pedido de manifestações de interesse, ou na página de internet do Tela 
Non-Anúncios, ou nas instalações da AFAP, nos dias úteis, das 8h30m às 12h00m e das 14h30m 
às 17h00m, cujo endereço e contacto encontram-se abaixo. 

A Agência Fiduciária de Administração de Projetos convida consultores nacionais qualificados 
(“Consultores”) a manifestarem o seu interesse em fornecer os referidos serviços, através do 
envio da Carta de Intenção, CV e dos comprovativos (execução de contratos similares, 
experiência de trabalhos na região, etc.) em envelope fechado e devidamente identificado, 
dirigido ao Diretor-geral da AFAP até às 09 horas locais do dia 20 de Setembro, e todos os 
documentos do dossier devidamente digitalizados enviados para os endereços de e-mail 
spsproject19@yahoo.com e afap2@yahoo.com.br com o assunto: Ref. Nº 06/C/SPC/2022: MIS 
and general IT consultant, primeiro e último nome.   

Chama-se a atenção dos consultores interessados 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 Outubro de 2017, Agosto 2018 e Novembro 2020 (Regulamentos de 
Aquisições) estabelecendo a Política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.  

Um consultor será seleccionado de acordo com o método de consultor individual, estabelecido 
nos Regulamentos de Aquisições. 

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente: 
08h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00. 

A Agência Fiduciária de Administração de Projectos 

Attn: Alberto Leal, Director-geral da AFAP 

Avenida Kwame Nkrumah, Edifício do Afriland First Bank, 2º andar 

mailto:spsproject19@yahoo.com
mailto:afap2@yahoo.com.br


Caixa Postalnº1029, S.Tomé, São Tomé e Príncipe 

Tel: +239 222 52 05 

E-mail: afap2@yahoo.com.br , spsprojecto19@yahoo.com 

 

 

Termos de referência para o recrutamento de um responsável IT 

 

 
I. CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO 

 
O projeto de “Proteção Social de resposta e recuperação covid-19” foi aprovado pelo 

Banco Mundial em fevereiro de 2022 e tornou-se efetivo no mês de maio. O projeto tem 

um montante global de 18 milhões de dólares americanos e continuará a apoiar o 

Governo de São Tome e Príncipe para expandir a cobertura do sistema de proteção 

social (PS) e permitir uma transição suave da resposta de emergência COVID-19 para a 

fase de recuperação. O progresso feito no setor da PS precisa ser ainda mais 

consolidado e expandido para atender às necessidades críticas de PS em STP. O 

projeto tem as seguintes componentes: A Componente 1 fortalecerá as capacidades 

operacionais da DPSSF e do MTSFFP para fornecer programas de proteção social e 

apoiará os custos operacionais e administrativos. A Componente 2 financiará: (i) o PRES 

(PFV-E) por seis meses para mitigar os efeitos do COVID-19; (ii) ampliação do PFV 

regular para 4500 agregados familiares para fornecer apoio às famílias mais pobres 

durante 4,5 anos; A Componente 3 financiará os custos fiduciários associados à 

implementação do projeto (AFAP); A Componente 4.Componente de Resposta de 

Emergência Contingente (CERC, alocação zero).  

Os beneficiários do PFV-E serão encaminhados para programas regulares de Proteção 

Social em STP (Programa de Famílias Vulneráveis e Programa de Pensão Social), se 

elegível com base em critérios de elegibilidade. O apoio às famílias vulneráveis (PFV) 

será por meio de transferências monetárias, a semelhança do que foi feito no projeto 

precedente, o Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências 

(PPSDC). 

A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família (DPSSF) do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional (MTSFFP) é a entidade 

responsável pela implementação do PRES e do PFV. O projeto financiará assistência 

Técnica (AT) especializada para ajudar a DPSSF na implementação do projeto de 
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Proteção Social, Resposta e Recuperação Covid. A AT a ser recrutada incluirá vários 

especialistas, entre os quais um/a responsável de pagamentos, um/a especialista em 

comunicação e um/a assistente em comunicação, um/a especialista na área de 

informática, um/a especialista do PEP e seguimento atendimento escolar, e um assessor 

principal que coordenara a assistência técnica e diversos técnicos sociais. 

Como a expansão e consolidação do sistema de proteção social em São Tome e 

Príncipe, se torna fundamental contar com sistemas digitalizados, interligados e de fácil 

maneio por todos os técnicos da cadeia. Pelo que se torna fundamental a assistência 

técnica de um/a especialista em sistemas de gestão de informação para assistir na 

estruturação e fortalecimento do sistema. A componente do sistema informático facilita a 

gestão dos programas, a gestão dos dados, elementos-chave para o processo de 

tomada de decisão nos programas de proteção social, assim como para a 

implementação eficiente e transparente dos mesmos. 

Assim sendo, a DPSSF pretende continuar no processo de apropriação e gestão do seu 

Sistema de Gestão de Informação (SIiPs) que suporta a implementação dos seus 

programas de proteção social, e para tal necessita contratar um especialista informático 

a tempo inteiro. 

 
II. OBJECTIVO 
O presente Termo de Referência tem por objetivo contratar um técnico informático que 

apoiará a DPSSF, no processo de transição do SIiPS para a DPSSF, acompanhará 

qualquer processo de melhoria dos diferentes módulos do sistema, contribuirá como 

analista de sistemas a gerir todos os dados estatísticos do SIiPS, assistirá na 

manutenção e gestão corretiva do sistema de gestão de informação assim como apoio 

informático geral ao parque informático da DPSSF, formará aos técnicos tanto dos 

serviços centrais como dos distritos e na RAP para melhor apropriação das ferramentas 

e módulos do SIiPS, dentre outras atividades ligadas a área de tecnologias de 

informação e comunicação. 

 
 III. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 
Sob a supervisão do Conselheiro Técnico do Projeto e do Responsável institucional da 

DPSSF, o responsável IT terá as seguintes missões: 



 Assegurar a instalação, a manutenção e reparação de nível 1 (simples) dos 

materiais informáticos. Pode realizar igualmente a instalação de novos 

equipamentos ou assegurar a formação dos utilizadores. 

 Fazer o acompanhamento e o controlo da implementação da infraestrutura 

informática (rede informática, sistema servidor e sistema de segurança, sistema 

de informação e de gestão do sistema informático de gestão, conexão Internet, 

telefonia, etc. 

 Assegurar-se da exploração ótima do MIS nomeadamente, a entrada dos dados 

dos inquéritos e do registo, cálculo do score PMT (Proxy Means Test), edição 

periódica, saída das listas dos beneficiários, aproximação entre as listas de 

pagamento e as listas iniciais dos beneficiários; 

 Assegurar a formação do MIS para os novos utilizadores; 

 Configurar o MIS e resolver problema de apoio do mesmo sistema. 

 Informar, sensibilizar e aconselhar a unidade de apoio à implementação do 

Programa sobre as oportunidades de otimização da utilização/exploração os 

instrumentos, sistemas e recursos informáticos da Unidade de Implementação do 

Projeto; 

 Participar na identificação, definição das especificações técnicas e condução dos 

projetos relativos à implementação das soluções de gestão e de infraestruturas 

técnicas; 

 Proceder ao reforço das capacidades técnicas de todos os outros utilizadores; 

 Desenvolver formulários em KoboToolbox para efeitos de MRR (Mecanismo de 

Reclamação e Reparação), atividades operacionais, atividades de seguimento e 

outros objetivos que venham a ser traçados pelo projeto. 

 Efetuar qualquer outra tarefa a pedido do seu superior hierárquico no âmbito 

informático.  

 
 IV. QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS 
 
Os candidatos ao posto de responsável deverão justificar de qualificações e 

experiências seguintes: 

 Ser titular de um diploma equivalente à Bacharelato ou Licenciatura/Engenharia em 

informática, ciências da computação, ou áreas relacionadas; 



 Possuir uma experiência geral profissional de 5 anos na implementação, exploração e 

manutenção dos sistemas informáticos; 

 Ter uma experiência de pelo menos 3 anos nos projetos/programas financiados pelos 

doadores de fundos seria uma vantagem; 

 Dispor de capacidades a comunicar informações complexas e técnicas para técnicos, mas 

igualmente ao público em geral;  

 Demonstrar capacidades de análise e síntese de situação; 

 Ter uma grande capacidade a trabalhar num ambiente sob pressão; 

 Ter o sentido do rigor, discrição, boas capacidades relacionais bem como um espírito de boa 

comunicação e trabalho em equipa. 

 Possuir experiência em softwares de implementação de ferramentas de monitorização, 

sendo o Kobotoolbox uma mais-valia. 

 Experiência na execução de programas de proteção social ou programas de apoio à 

populações vulneráveis é uma mais valia. 

 
V. DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
O Consultor fornecerá os Serviços durante o período de quatro meses (4). Findo este 

período, o contrato poderá ser renovado com base numa avaliação satisfatória dos 

desempenhos do consultor, não podendo ultrapassar a duração do projeto de Proteção 

Social, Resposta e Recuperação Covid. 

A eficácia e os desempenhos do Consultor serão medidos em função da qualidade do 

acompanhamento das ações inscritas no ponto 2 dos presentes termos de referência.  

 

 Local de trabalho 

Nas dependências da DPSSF ou instalações criadas para a unidade de AT do projeto 

com deslocações periódicas aos distritos e RAP no âmbito dos processos de 

pagamentos.  


