
 
 
 
 

 
REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE   

MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE (MIRNA)  
 

Adjudicação de Contrato  
 

Análise de Vulnerabilidade, Estudo de Viabilidade e ESIA Preliminar 
 

1. O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu uma doação (D2B16ST01) do Governo Holandês para o 
Projeto de Proteção Costeira e Requalificação da Marginal da Cidade de S.Tomé no Distrito de Agua 
Grande. O Governo de São Tomé e Príncipe pretende alocar uma parte dessa doação para contratar 
uma empresa de consultoria (ou um consórcio) para levar a cabo os estudos preparatórios necessários 
ao desenvolvimento do projeto. O Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente 
(MIRNA) é a agência executora do projeto. 

2. O serviço inclui a realização dos estudos preparatórios para o projeto de proteção costeira: análise de 
vulnerabilidade, estudo de viabilidade e Análise de Impacto Social e Ambiental preliminar (AISA). O 
principal objetivo do estudo é - baseado numa análise de vulnerabilidade quantitativa; nomeadamente 
realizando uma avaliação climática e socioeconómica e sugerindo soluções – propor um projeto 
multissectorial para o Distrito de Água Grande em São Tomé compreendendo intervenções priorizadas, 
para analisar a sua viabilidade.  

3. Em Fevereiro de 2017, o MIRNA iniciou um procedimento de licitação competitiva internacional para 
selecionar um consultor para realizar o estudo. O procedimento foi implementado de acordo com as 
Práticas de contratação pública da OCDE com a Lei de Contratação Pública 8/2009 de São Tomé e 
Príncipe. 

4. A MIRNA tem o prazer de anunciar que o contrato de realização dos estudos preparatórios para o 
projeto de proteção costeira foi concedido à empresa CDR International de Holanda. 

5. Contactos 
Mr. Arlindo de Carvalho 
Project Implementation Unit (PIU) 
Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente 
São Tomé, São Tomé e Príncipe 

Telefone: +239 223 375 - Emails: arlindode.carvalho54@gmail.com e tender.d2b@gmail.com  

São Tomé, 14 de Setembro de 2017 
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