
 

 

                                                                                 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 Elaboração de estudo sobre a situação do quadro jurídico em matéria de 

identificação e gestão de base de dados de pessoas em São Tomé e Príncipe 

 

 
1- CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO 
  
Nos últimos anos, a República Democrática de São Tomé e Príncipe adoptou uma visão nacional de 

desenvolvimento e combate à pobreza em que a protecção social é uma prioridade. Por isso, o Governo 

adoptou uma Agenda para a transformação do país até 2030, tendo como um dos principais eixos 

prioritários, o reforço da coesão social através do acesso a serviços sociais básicos de qualidade visando 

a redução da desigualdade e a disparidade entre cidadãos e localidades. 

  

Neste contexto, o governo adotou em setembro de 2015 uma política e estratégia nacional de proteção 

social, cujos eixos são :  

  

- Eliminar a pobreza extrema em São Tomé e Príncipe através de transferências monetárias 

condicionadas à famílias em situação de pobreza extrema e medidas que facilitem a formação do seu 

capital humano e o seu acesso aos serviços sociais básicos;                    

- Desenvolver e estender um sistema sustentável de proteção social obrigatória e complementar para 

cobrir efetivamente os riscos de invalidez, velhice e morte para todas as famílias que contribuem para 

o sistema,                    

- Promover a empregabilidade e o acesso a empregos decentes e seguros, em particular por grupos que 

provavelmente não participam no mercado de trabalho, como jovens, mulheres, pessoas com 

deficiência e a eliminação do trabalho infantile;               
- Dispor de procedimentos eficazes para a gestão da política e estratégia nacional de protecção social e 

seus programas;                    

- Assegurar procedimentos de gestão eficazes para a política e estratégia de proteção social nacional e 

seus programas, incluindo identificação (focalisação), registo de beneficiários, pagamentos, 

reclamações e monitorização e avaliação;                      

- Assegurar o estabelecimento de mecanismos de coordenação institucional para assegurar a utilização 

eficiente dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos desejados.                    

  

Para apoiar a implementação desta política, o sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe está 

a implementar um programa conjunto de protecção social no âmbito do Fundo ODS da ONU. 

Uma das principais componentes desse programa é a constituição de registos sociais em três distritos 

do país.  

O registo social é um sistema de informação que permite que as pessoas vulneráveis sejam registadas e 

que a sua elegibilidade potencial seja determinada para os programas de protecção social existentes. 

Este Registro Social será constituido de dados pessoais de indivíduos, incluindo seu nome, fotografia, 

endereço, número de telefone, impressão digital, etc. 

As operações serão realizadas com os dados pessoais dos indivíduos de forma automatizada ou manual, 

tais como a recolha, registo, armazenamento, modificação, consulta, divulgação ou eliminação de 

dados. 

  

Prevê-se, portanto, o desenvolvimento de um quadro jurídico que regulará o Registo Social na 

República Democrática de São Tomé e Príncipe. 



  

Antes do desenvolvimento deste quadro legal para o Registo Social, é necessário fazer um inventário 

das disposições legais em matéria de identificação e gestão de bases de dados de pessoas. 

  

  

2 - OBJETIVO 
  
Realizar o inventário das disposições legais em matéria de identificação e gestão de bases de dados de 

pessoas na República Democrática de São Tomé e Príncipe. 
  

 
3- TAREFAS DO CONSULTOR 
  

i) Identificar os principais sistemas de identificação e gestão de bases de dados de 

pessoas em São Tomé e Príncipe ;                    
ii) Para cada sistema de identificação e gestão de base de dados, determinar os seguintes 

aspectos :                    
• O processo de recolha e registro de dados 

• Os tipos de informações recolhidas           
• Os textos legais que regem o sistema de identificação e gestão de base de 

dados           
• O quadro institucional para a implementação do sistema de identificação e 

gestão de base de dados (atores ou instituições envolvidas)           
• Os direitos das pessoas registadas           
• As obrigações das empresas ou instituições responsáveis pelo sistema de 

identificação           
• Proteção de dados pessoais           
• O uso da identificação ou para que serve ?             

  

 
4- DURAÇÃO 
  
A consulta será realizada num período de 30 dias corridos. 

 
  
5- ENTREGUA DE TRABALHOS  
  
Relatório que apresenta os principais sistemas de identificação de pessoas e gestão de bases de dados 

pessoais na República Democrática de São Tomé e Príncipe, com os elementos mencionados acima na 

seção das tarefas do consultor. 
  
  
6 - PERFIL DO CONSULTOR 
  
O consultor deve ter um diploma universitário em ciências sociais ou jurídicas e ter uma experiência 

significativa em enquadramento jurídico para identificação de pessoas e gestão de 

bases de dados de pessoas na República Democrática de São Tomé e Príncipe. 
  

 
7- CANDIDATURAS 
  
Os potenciais candidatos deverão submeter o seu currículo e uma carta de apresentação demonstrando 

o seu interesse, sua competência e suas experiências pertinentes na realização de trabalhos semelhantes, 

bem como uma proposta técnica e financeira. 


