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Termo de Referência para Contratação de uma Empresa para a modernização do 

site da Assembleia Nacional  

 

I. INTRODUÇÃO / CONTEXTUALIZAÇÃO  

Existe desde 2005 o site da Assembleia Nacional alojado na Câmara dos Deputados de 

Brasil, fruto da cooperação com esta instituição e que tem suprido as necessidades do 

Parlamento. Acontece porém, passado 15 anos, novas necessidades, e a evolução, do 

próprio sistema democrático de São Tomé e Príncipe se nos impõem novas exigências. 

Tendo a Assembleia Nacional aprovado no seu Plano Estratégico um novo paradigma 

assente na interação entre os Deputados e os Eleitores bem como na Cooperação 

Parlamentar, contribuindo para existência de um Parlamento moderno e aberto, de acordo 

com os padrões internacionais imanados pela União InterParlamentar.  

 

II. OBJETIVO GERAL 

Criar uma plataforma informática a ser disponibilizada online (website) que mais se 

coadune com às atuais necessidades e exigências do Parlamento Santomense. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

Espera-se no final dos trabalhos ter um site que: 

 Seja responsivo e interativo através do qual os eleitores/público em geral 

poderão seguir as iniciativas dadas entrada a mesa da Assembleia, 

manifestar seu gosto/não gosto e comentar sobre as iniciativas e petições. 

Permita fazer relatórios e estatísticas com atualização permanente das 

interações com o site; 

 Possibilite publicar notícias relativamente a Assembleia Nacional, 

Eventos, Reuniões e Audiência, em formato de texto anexado as fotos e 

aos vídeos; 

 Possibilite fazer publicações de fotos em formato de Álbum; 

 Possibilite consultar toda a legislação na Assembleia Nacional; 

 Apresente a História da Assembleia por Legislatura e os Deputados de 

cada uma das legislaturas; 
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 Disponha de Informações sobre Deputados, Mesa da Assembleia, 

Comissões da atual Legislatura; 

 Permite fazer cadastro dos leitores público assíduo e dos funcionários da 

Assembleia de acordo com as suas funções; 

 Receba sugestões e perguntas dos eleitores/público em geral através do 

site; 

 Tenha integradas as redes sociais, designadamente Facebook e Youtube e 

outras; 

 Permita difundir o livestream de Rádio e da TV Parlamento em directo 

 Possobilite pesquisas, nomeadamente dos Deputados, Diários, legislações, 

agenda das Comissão e do Presidente; 

 Tenha fóruns e uma base de dados de estatística; 

 

IV. MECANISMO DE COORDENAÇÃO  

Os trabalhos serão conduzidos e coordenados pela Empresa contratada e acompanhados 

pelos quadros da Assembleia Nacional. 

A Assembleia Nacional indica uma equipa como interlocutora que deve acompanhar os 

trabalhos em todas as fases.   

A Empresa a contratar deve providenciar a capacitação dos técnicos da Assembleia 

Nacional, de modo a garantir a sustentabilidade do Sistema quer no desenvolvimento quer 

na manutenção do sistema. 

 

V. PRESSUPOSTOS 

Independente da linguagem, da tecnologia ou de outro qualquer aspeto tecnológico que 

possa ser aplicado ao projeto, os seguintes itens de metodologia e qualidade devem, 

essencialmente, fazer parte da fase de desenvolvimento:  

1. Análise de Infraestrutura.  

o Levantamento e documentação de infraestrutura existente, incluindo 

bancos de dados e plataformas técnicas, licenças de ferramentas que já 

existem e que podem ser utilizadas e sistemas que devem ser integrados.  

2. Prazo  

o O projeto descrito neste documento deverá ser realizado até 120 dias.  

3. Tecnologia  



   

3 
 

o o A prioridade é usar a linguagens mais adequadas e modernas, com uma 

estrutura que possibilite facilmente a incrementação de novas 

funcionalidades. 

4. Código Semântico o A programação deve contemplar os conceitos e 

padronizações da World Wide Web Consortium (W3C). 

5. Planeamento, ao projeto de: 

  o Análise de usabilidade;   

o Acessibilidade e portabilidade entre browsers diferentes;   

o Produção de Wireframes para definição de navegação e conteúdo e 

Arquitetura da Informação;  

o  Segurança de Dados;  

o  Banco de Dados.  

6. Documentação  

o Todo o processo de planeamento deve ser devidamente documentado e, 

no final do projeto, o mesmo deve possuir toda a documentação 

necessária e os seus respetivos manuais de utilização. 

 

VI. PERFIL DAS EMPRESAS: 

A empresa deve ter habilidades técnicas apropriadas para realizar a tarefa. 

 A empresa ou equipa responsável pela prestação de serviços deverá ter Formação 

Universitária em Programação ou áreas afins.  

 Experiência mínima de um ano e seis meses na realização de trabalhos 

semelhantes. 

 Conhecimento sólidos no desenvolvimento de sistemas web e base de dados, 

comprovado através de apresentação de um mínimo de três links/Referências de 

trabalhos já realizados. 

 Possuir e fazer prova de existência de técnico com experiência em 

desenvolvimento de sistemas web e bases de dados.   

 

VII. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

a) Carta de Intenção 

b) CV da empresa e/ou dos elementos da equipa responsável pelo serviço (cada CV 

com o máximo de 3 páginas). 

c) Metodologia proposta para a realização dos trabalhos, em conformidade com os 

Termos de Referência (TDR); 

d) Fotocópia do documento de registo da empresa; 

e) Proposta financeira 

f) Certidão Negativa de Segurança Social e de Impostos 
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g) Calendário de implementação;  

 

 

 

VIII. EQUIPA DE TRABALHO, RESPONSABILIDADES E SUPERVISÃO  

O Desenvolvimento do Website será realizado sob a supervisão global da Assembleia 

Nacional através da Comissão de acompanhamento dos Técnicos de Centro de 

Informática e do Gabinete de Comunicação e Imagem. 

 

IX. Critérios de avaliação e resultados 

A candidatura será avaliada com base em uma combinação de critérios técnicos e 

financeiros (método de pontuação combinada).  

A pontuação máxima é de 100%, dos quais 70% correspondem aos critérios técnicos e 

30% aos critérios financeiros. Os critérios de avaliação técnica incluirão o seguinte: 

 

Critérios % Max. point 

A empresa ou equipa responsável pela prestação de serviços deverá ter 

Formação Universitária em Programação ou áreas afins.  

70% 

5 

Experiência mínima de um ano e seis meses na realização de trabalhos 

semelhantes. 

15 

Conhecimento sólidos no desenvolvimento de sistemas web e base de 

dados, comprovado através de apresentação de um mínimo de três 

links/Referências de trabalhos já realizados. 

20 

Possuir e fazer prova de existência de técnico com experiência em 

desenvolvimento de sistemas web e bases de dados.   

 

15 

Metodologia proposta para a realização dos trabalhos, em 

conformidade com os Termos de Referência (TDR) 

15 

Proposta Financeira 30% 30  

Total 100% 100  100% 100 

 

São Tomé, aos 17 de Maio de 2021. 
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