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República Democrática de  

São Tomé e Príncipe 
 

Termo de Referência (TdR) 

Consultor Nacional para apoiar na elaboração do Relatório Nacional sobre a 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) no âmbito 

da Revisão Nacional Voluntária (RNV) 

1. Contexto 

A Organização das Nações Unidas (ONU) levou a cabo uma consulta ao nível mundial com o 
objetivo de desenvolver uma nova agenda de desenvolvimento, intitulado “Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015 ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, baseando nos 
progressos e impulsos gerados pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (OMD) e na 
identificação de novas necessidades de desenvolvimento global no período pós-2015. 

As referidas consultas sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015 foram realizadas por meio 
de um processo intergovernamental e transparente com contribuições de todas as partes 
interessadas, incluindo a sociedade civil, parlamento, autarquias locais, setor privado, ONGs e as 
universidades. S. Tome e Príncipe também contribuiu para as consultas referentes a agenda de 
desenvolvimento pós-2015, tendo constituído um Grupo de Trabalho que auscultou e reportou 
as aspirações dos santomenses. 

De igual modo, S. Tomé e Príncipe engajou-se com à comunidade internacional e mais de 150 
líderes mundiais durante a 70ª Assembleia Geral da ONU, realizada em 25 de setembro de 2015, 
na adoção dos ODS que se consubstanciam em 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores, 
integrando três dimensões distintas do desenvolvimento sustentável, a saber: social, económica 
e ambiental. Por outro lado, a Agenda 2030 coloca ênfase na erradicação da pobreza e na ideia 
de não deixar ninguém para trás “leaving no one behind “.  

Nos termos do parágrafo 72 da Agenda 2030, S. Tomé e Príncipe compromete-se, não apenas, 
com a implementação dos ODS, mas também em realizar uma avaliação consistente, voluntária, 
participativa, transparente e integrada dos progressos na implementação dos ODS.  

Nesta perspetiva, o país pretende voluntariar-se no processo de Revisão Nacional Voluntária 
(RNV) – Voluntary National Review (VNR) de 2021, a ter lugar durante o Fórum Político de Alto 
Nível (High-Level Political Forum - HLPF) sobre o desenvolvimento, em 2022. A Revisão Nacional 
Voluntária (RNV) é um processo através do qual os países avaliam e apresentam os progressos 
alcançados na consecução dos objetivos globais e o compromisso de não deixar ninguém para 
trás. 

A RNV visa facilitar a troca de experiências, incluindo sucessos, desafios e lições aprendidas, com 
vista a acelerar a implementação da Agenda 2030. A RNV visa também fortalecer as políticas e 
instituições e mobilizar o apoio e parcerias para a implementação dos ODS. 
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Assim, com vista a concretizar a RNV e a participação no HLPF em 2022, S. Tomé e Príncipe 
pretende recrutar um consultor para apoiar na realização de uma avaliação exaustiva da 
implementação dos ODS no período de 2015-2021 (Relatório Nacional) de forma de perceber o 
desenvolvimento dos ODS pós 2015 até hoje.  

O Relatório Nacional sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS) visa identificar as lacunas bem como os desafios na sua implementação, incluindo 
estatísticas e estratégicas. O relatório não deve apenas descrever as tendências dos indicadores 
de ODS, mas também deve analisar as causas subjacentes as tendências e propor políticas e 
medidas para superar obstáculos e lidar com os desafios emergentes, ou para reforçar os 
facilitadores. 

2. Descrição do trabalho 

a) Objetivo do trabalho 

O objetivo geral da Consultoria é de elaborar o Relatório Nacional sobre a implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), que constituirá a base para o processo de 
Revisão Nacional Voluntária (RNV) dos ODS de São Tomé e Príncipe. 

b) Escopo do trabalho 

O consultor deverá apoiar o Governo e o PNUD/RCO na liderança de um processo consultivo e 
participativo para a elaboração do Relatório Nacional, incluindo a obtenção dos dados 
necessários, a organização das reuniões, o envolvimento das partes interessadas e as consultas.  

Em termos específicos o escopo1 do trabalho inclui a recolha de informações e redação dos textos 
referentes à: 

− Contexto de desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe; 

− Política e ambiente/elementos facilitadores para o alcance dos ODS; 

− Situação da integração dos ODS nos Planos Nacional de Desenvolvimento; 

− Acompanhamento de Progresso: estado, desafios de seguimento; 

− Implementação: Oportunidades e Desafios; 

− Recomendação sobre o caminho a seguir; 

− Capítulo específico sobre a temática escolhida para o próximo HLPF2. 

 

As tarefas específicas a serem realizadas pelo consultor incluirão as seguintes: 
 

− Avaliar em que medida os ODS foram internalizados no contexto de S. Tomé e Príncipe; 
analisar as políticas e o estado de implementações com foco nas questões de género e 
grupos vulneráveis e desfavorecidos; 

− Avaliar a coerência das políticas e o estado da integração dos ODS nos Planos de 
Desenvolvimento Nacional bem como o nível de integração das 3 dimensões dos ODS; 

− Avaliar os progressos na implementação dos ODS com foco no lema “leave no one 
behind”; 

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf; 
2 Ainda não foram acordadas as questões orientadoras para abordar os temas potenciais e os ODS para 
uma revisão aprofundada durante as sessões HLPF em 2022 e 2023 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf
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− Avaliar os mecanismos institucionais, questões estruturais, barreiras e meios de 
implementação dos ODS no país; 

− Fornecer uma fotografia da situação e progresso no cumprimento das metas e 
indicadores dos ODS; 

− Avaliar o nível de envolvimento do setor privado, da sociedade civil e outras partes 
interessadas na implementação dos ODS no país; 

− Identificar as boas práticas na implementação dos ODS no país; 

− Identificar as lacunas, desafios, oportunidades e analisar questões emergentes 
relacionadas com a implementação dos ODS; 

− Fazer recomendações pertinentes para acelerar a implementação dos ODS no país; 

− Realizar um orçamento estimativo para realização dos ODS, incluindo as opções 
estratégicas para seu financiamento; 

− Redigir o relatório de Relatório Nacional de acordo com os documentos de orientação da 
ONU e os requisitos HLPF  

c) Metodologia do trabalho 

O Relatório Nacional deverá ser elaborado com base na seguinte metodologia: 

 

i. Analise de documentos e literatura nacional e internacional sobre avaliação dos 
progressos dos ODS: O Consultor deverá levar a cabo uma revisão detalhada da literatura, 
relatórios, planos e outros documentos relacionados com os ODS ao nível nacional e 
internacional. Com efeito, deverá ser feito uma análise das publicações das autoridades 
nacionais, sociedade civil, ONGs, parceiros de desenvolvimento multilaterais e bilaterais, 
etc. A revisão documental deverá fornecer informações básicas relacionadas ao contexto 
atual de implementação dos ODS em S. Tomé e Príncipe; 

 
ii. Analisar os progressos dos ODS com foco na inclusão de toda a sociedade no processo 

de implementação: Avaliação dos progressos qualitativo e quantitativo feito na 
implementação dos ODS pelo governo e outras partes interessadas, incluindo o setor 
privado;  
 

iii. Auscultação aos principais intervenientes sobre a implementações de ODS: Consultas 
com as principais partes interessadas serão realizadas com objetivo de recolher dados 
quantitativos e qualitativos. Serão realizadas entrevistas com os intervenientes a fim de 
recolher dados e informações. Os intervenientes a serem auscultados incluirão membros 
do parlamento, diretores e técnicos de sectores da administração pública, agências da 
ONU e ONG diretamente envolvidos no processo de implementação dos ODS; 

 
iv. Análise e interpretação dos dados e conclusões: os dados recolhidos e compilados serão 

analisados por meio de diferentes técnicas estatísticas. As análises de tendências serão 
usadas para analisar os progressos. Os grupos de discussão e consultas com os principais 
intervenientes também poderão ser utilizados; 

 
v. Preparação do draft do Relatório Nacional para comentários e feedback: Elaboração do 

draft do relatório nacional com base na análise e interpretação dos dados e informações 

recolhidas. O relatório nacional preliminar deverá obedecer a seguinte estrutura padrão: 
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11819Voluntary_guideline

s_VNRs.pdf 

 
vi. Partilhar o Draft do relatório RNV com os intervenientes e incorporar os comentários: O 

Consultor partilhará as principais conclusões do RNV com os intervenientes. Em seguida, 
o relatório final é submetido à equipa da ONU e ao Governo após incorporar todos os 
comentários relevantes recebidos dos intervenientes. 

d) Resultados Esperados 

− 01 Relatório Nacional sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS) que cobre a implementação dos ODS no período de 2015-2021 que 
constituirá da base a Revisão Nacional Voluntária (RNV) sobre a Implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em STP;  

− 01 apresentação em PowerPoint de 30 minutos sobre o Relatório Nacional sobre a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)  e síntese da 
secção temática para o HLPF de 2022.   

− 01 lista de recomendações e um roteiro que defina uma estratégia de aceleração dos 
ODS em STP. 

e) Cronologia da consultoria 

O consultor deverá fazer a entrega ao PNUD e ao Governo, mais concretamente à Direção do 

Planeamento, dos seguintes principais produtos: 

1) Relatório inicial com plano de trabalho detalhado, cronograma das principais atividades 
e tarefas, orçamento e métodos de consulta e prazos para conclusão;  

2) Primeiro draft do Relatório RNV consolidado 

3) O relatório final, incorporados os comentários, acompanhado de uma da apresentação 
em PowerPoint. 

 

Datas 
indicativas 

Atividades Produtos 

15 de Junho Elaboração do relatório inicial com o plano de 
trabalho, cronogramas, orçamento e métodos de 
consulta. O relatório inicial será submetido à equipa 
dedicada da ONU para aprovação. 

Relatório inicial com 
plano de trabalho 
detalhado 

20 de Junho  Indicação e Confirmação dos Pontos Focais do 
Governo 

Lista dos Pontos Focais 

15 de Julho Elaboração do Relatório ODS e RNV: coordenar e 
consultar os pontos focais, ministérios setoriais, órgãos 
autónomos, sociedade civil, sector privado para aferir 
sobre o estado de implementação dos ODS; Integração 
dos ODS no plano nacional; Política e ambiente 
favorável para a implementação das ODS, questões e 
desafios na implementação dos ODS; 
Mecanismo institucional existentes para efetiva 
implementação dos ODS; meios de implementação; 

Conclusões preliminares 
submetido ao PNUD e 
aos Pontos Focais 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11819Voluntary_guidelines_VNRs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11819Voluntary_guidelines_VNRs.pdf
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relatório estatístico sobre os indicadores dos ODS e o 
caminho a seguir.  

30 de Julho  Revisão técnica e obter comentários sobre o relatório 
preliminar antes de enviá-lo para 
os pontos focais;  
O consultor fará uma apresentação aos Pontos Focais. 

Comentários dos pontos 
focais. 

15 de Agosto  Primeiro Draft do Relatório Nacional ODS; 
O consultor apresentará o relatório preliminar à 
equipa dedicada da ONU e Direção do Planeamento  
( em via electrónica) 

Draft do Relatório ODS  
 

30 de Agosto Apresentação do relatório final Submissão de um 
relatório final e 
PowerPoint da 
apresentação. 

 

f) Duração da Consultoria e Reporte 

A consultoria terá duração de 60 dias úteis de trabalho durante um período de 3 meses a partir 

de Junho  2021. O consultor reportará à uma equipa dedicada da ONU em STP e deve submeter 

atualizações semanais sobre o progresso feito.  

A equipa dedicada da ONU e os pontos focais do governo para este exercício apoiarão o consultor 

na organização das reuniões consultivas e no fornecimento de espaço para realização de 

reuniões, acesso a documentos e relatórios importantes que serão úteis para a preparação do 

relatório de ODS e RNV. 

g) Supervisão 

O consultor será contratado pelo PNUD, e deverá trabalhar  sob a supervisão do Diretor do 

Planeamento e do PNUD. O consultor deverá fornecer os produtos originais, em versão 

eletrónica, de todos os resultados esperados e relatórios regulares ao PNUD e a Direção de 

Planeamento. 

h) Proposta Financeira 

A proposta financeira deve ser apresentada em USD, usando o Formulário Financeiro do PNUD e 
incluir todos os custos considerados necessários (comunicações, honorários, ajudas de custo 
diária, impostos, reprodução de documentos, etc.). 
 
As Candidaturas interessadas devem aceitar os Termos e Condições Gerais do PNUD para 
Consultores Individuais 

Os documentos, informações e requisitos supramencionados são obrigatórios e, como tal, são 
necessários para formar uma proposta completa. Uma proposta será rejeitada se não for 
substancialmente adequada aos requisitos supramencionados; 

Quaisquer questões acerca da consultoria podem ser encaminhadas para a Unidade de 
Contratação do PNUD procurement.st@undp.org 

Todos os materiais necessários para a realização da consultoria (por exemplo, computador 
portátil), deverão ser fornecidos pelo(a) candidato(a) vencedor(a). 

mailto:procurement.st@undp.org
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As viagens ao terreno para vários distritos e/ou RAP, necessárias para as consultas comunitárias 
serão por conta do(a) candidato(a). 

As propostas deverão ser submetidas o mais tardar até ao dia XX de Maio de 2021, devendo a 
proposta financeira distinguir-se da proposta técnica. 

(a) Por via correio eletrónico para o email: BidsSTP@undp.org. 

 

i) Proposta Técnica 

i. P11 preenchido, incluindo pelo menos 3 referências (ver modelo P11 da ONU em anexo); 

ii. Carta de apresentação explicando como o proponente atende às qualificações e experiência 
exigidas; 

iii. Metodologia, abordagem e plano de trabalho/cronograma. 

 

3. Qualificações requeridas para o consultor a recrutar 

− Mestrado em desenvolvimento sustentável, economia de desenvolvimento, economia, 
estatística, sociologia, gestão ou áreas afins; PhD numa das referidas áreas será uma 
condição de preferência; 

− Pelo menos 10 anos de experiência profissional, de preferência em áreas relevantes para 
ODS, nomeadamente: economia de desenvolvimento, desenvolvimento de planos, 
seguimento e avaliação, gestão de projetos ou meio ambiente; 

− Experiência na recolha analise de informações estatísticas;  

− Capacidade comprovada na coordenação de diálogo intersectorial, setor privado e ONG; 

− Experiência comprovada em assessoraria às entidades Governamentais e / ou parceiro 
de desenvolvimento da ONU sobre política de desenvolvimento sustentável; 

− Excelente capacidade de redação de relatórios, análise e comunicação, demonstradas 
pela lista de publicações / apresentações feitas; 

− Familiaridade com a agenda de desenvolvimento das Nações Unidas 2030 será uma 
vantagem; 

− Experiência anterior em realização de trabalhos com Governo e agências do sistema ONU 
ou outras organizações internacionais, será uma vantagem; 

− Excelentes conhecimentos da língua escrita e falada em inglês e português. 

 
Competências 

 
- Fortes e comprovadas competências em métodos de análise qualitativa e quantitativa. 
- Forte capacidade na conceção e redação de relatórios, utilizando uma vasta gama de 

abordagens e conjuntos de ferramentas de avaliação. 
Forte capacidade de gestão, facilitação, competências em matéria de entrevistas e 

capacidade demonstrada para fornecer resultados de qualidade dentro de prazos 

rigorosos. 

 

Critérios de avaliação e resultados 

mailto:BidsSTP@undp.org
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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 

Grau de mestre desenvolvimento sustentável, economia de desenvolvimento, 
economia, estatística, sociologia, gestão ou áreas afins; 

70% 
 

5 

Mínimo 10 anos de experiência profissional, de preferência em áreas 
relevantes para ODS, nomeadamente: economia de desenvolvimento, 
desenvolvimento de planos, seguimento e avaliação, gestão de projetos ou 
meio ambiente; 

15 

Experiência na recolha analise de informações estatísticas e capacidade 
comprovada na coordenação de diálogo intersectorial, setor privado e ONG; 

20 

Experiência comprovada em assessoraria às entidades Governamentais e / ou 
parceiro de desenvolvimento da ONU sobre política de desenvolvimento 
sustentável; 

15 

Excelente capacidade de redação de relatórios, análise e comunicação, 
demonstradas pela lista de publicações / apresentações feitas; 

10 

Experiência anterior em realização de trabalhos com Governo e agências do 
sistema ONU ou outras organizações internacionais, será uma vantagem; 

5 

Proposta Financeira 30% 30  

Total 100% 100  100% 100 

 

 

 

 

 

 


