
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA           DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
 

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

 
Agência Fiduciária e de Administração de Projetos 
 

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL, LOCAL, 
PARA RECENSEAMENTO EMPRESARIAL DE SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE 2019 
 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
No âmbito do Projeto Reforço das Capacidade Institucionais, financiado pelo 
Banco Mundial, a Agência Fiduciária de Administração de Projetos (AFAP), 
pretende contratar para o Instituto Nacional de Estatística (INE) de São Tomé e 
Príncipe, 1 Contabilista para formação e apoio ao Census Empresarial 2019.  
O Consultor deverá apoiar o INE na execução do recenseamento empresarial, 

formando os supervisores e os inquiridores e capacitando os técnicos do INE em 

matérias contábeis.  

O Consultor individual local irá ministrar a formação dos supervisores e 

inquiridores em coordenação com o consultor internacional, bem como o 

acompanhamento dos trabalhos no terreno sobre a supervisão do INE.  

O contrato será de 60 (sessenta) dias úteis. 
 
Os candidatos devem ter o seguinte perfil: 

 
1. Ter no mínimo 5 anos de experiência; 
2. Ser Licenciado em Contabilidade, Estatística, Gestão ou áreas afins; 
3. Ter realizado trabalhos semelhantes nos últimos 5 anos. 

 
O interesse deve ser manifestado através do envio de Carta de Intenção, B.I, 
Curriculum Vitae e dos comprovativos das formações e aptidões, em carta 
dirigida ao Diretor Geral da AFAP, até as 15 horas do dia 31 de Outubro de 
2019 para o endereço abaixo indicado,  
ou 
Para os endereços de email projectrci17@yahoo.com ; afap2@yahoo.com.br 
carlosbonfim53@hotmail.com com o Assunto: Ref  57/C/PRCI/2019 , primeiro 
e último nome. 

 
Agência Fiduciária de Administração de 
Projectos Caixa Postal 1029, 
Avenida Kwame Nkruma, 

mailto:projectrci17@yahoo.com
mailto:afap2@yahoo.com.br
mailto:carlosbonfim53@hotmail.com


Edifício do Afriland Fisrt Bank, 2º 
andar  
S. Tomé, 
S. Tomé e 
Príncipe 
Telefone: + 239 
222 52 05  

 
Segue em anexo os Termos de Referência. 



TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 
Título do posto: Contratação de um Consultor Individual, Local para Recenseamento 

Empresarial de São Tomé e Príncipe 2019 

Título do Projeto: Projeto Reforço das Capacidades Institucionais 

Localização de Trabalho: São Tomé e Príncipe 

Data de Início: Novembro 2019 

 

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. 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, conta-

se com o apoio de uma consultoria internacional e um Consultor Individual Local, 

vocacionada para a formação e capacitação dos supervisores, inquiridores e técnicos 



do INE em matéria de contabilidade das empresas. 

Daí há necessidade de contratar um consultor individual cujo as atividades baseiam-se 

principalmente em inquéritos, contabilidade e ter realizado trabalhos no sector das 

estatísticas de empresas. 

 

Objetivo da contratação do consultor individual local 

 

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

empresarial, formando os supervisores e os inquiridores e capacitando os técnicos do 

INE em matérias contábeis. 

O consultor individual local irá ministrar a formação dos supervisores e inquiridores 

em coordenação com o consultor internacional, bem como o acompanhamento dos 

trabalhos no terreno sobre a supervisão do INE. 

 

A duração desta contratação será de 60 dias úteis. 

 

A metodologia para a implementação desta grande operação estatística será baseada 

em práticas habituais (questionários, classificações, conceitos, entrevista direta, 

introdução no tablete) na realização de operações desta natureza, isto é, operações 

anteriores. 

 

Entretanto, durante a recolha de dados, o INE recorrerá ao uso de novas tecnologias, 

designadamente a recolha através do CAPI, com recurso ao uso do tablet. 

 

Tarefas/ Atribuições 

 

O Consultor Individual Local irá orientar e apoiar os quadros técnicos nacionais nas 

seguintes tarefas: 

  

• Formar os inquiridores e supervisores coadjuvado com o consultor 

internacional, durante 15 dias; 

• Trabalhar em parceria com o consultor internacional contratado para 

formação e capacitação dos técnicos do INE e dos inquiridores em 

matéria do plano contabilístico utilizado no País (OCAM), durante 3 

dias; 

• Definir a melhor metodologia de recolha tendo em conta a especificidade 



das atividades económicas, durante 2 dias; 

• Acompanhar a realização do Inquérito Piloto; 

• Supervisionar os trabalhos de recolha sobre a orientação do INE, durante 

33 dias; 

• Elaboração e apresentação dos seguintes relatórios: 

a. De formação (1 dia); 

b. De inquérito piloto (1 dia); 

c. De supervisão semanal (5 dias). 

 

O Consultor Individual Local e a consultor internacional irão trabalhar em estreita 

colaboração com os técnicos do INE que têm como função “supervisionar e 

coordenar” toda a operação (trabalhos do terreno, tratamento, análise e apuramento 

dos dados e elaboração do relatório final). 

 

Resultados Esperados 

 

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

• Formação dos inquiridores, supervisores e capacitação dos técnicos, 

realizada; 

• Recenseamento empresarial realizado com êxito; 

• Empresas existentes em S. Tomé e Príncipe caracterizadas por ramos de 

atividade; 

• Fornecimento de diversos indicadores (custos e proveitos) para a produção 

das Contas Nacionais; 

• Ficheiro de unidade estatística atualizado; 

• Satisfazer as necessidades dos principais utilizadores (Administração 

Pública, as Organizações Internacionais, Instituições de Pesquisa e 

Investidores Locais e Estrangeiros) das empresas e outras relacionadas; 

• Conclusão dos relatórios 

  

Perfil do Consultor 

 

• O Consultor Individual Local deve ter no mínimo 5 anos de experiência; 

• Ter licenciatura em Contabilidade, Estatística, Gestão ou áreas a fins; 

• Ter realizado trabalhos de recolha de dados das empresas no terreno, nos 

últimos 5 anos; 



• Ter conhecimento nos planos contabilísticos utilizados no País; 

• Demonstrar integridade, responsabilidade, profissionalismo e uma unidade 

para a produção de resultados de alta qualidade; 

• O Consultor Individual deve estar legal e não ter nenhuma dívida com o 

estado; 

 

Duração da Consultoria 

A consultoria terá uma duração de 60 dias úteis. 

 

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 portuguesa. 


	AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

