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1. Contexto  

O Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição 
(COMPRAN) foi assinado em 13 de fevereiro de 2020 pelo FIDA e pelo Ministro do 
Plano, Finanças e Economia Azul da República Democrática de São Tomé e Príncipe. É 
co-financiado pelo Governo de São Tomé e Príncipe e pelo FIDA (Acordo de 
Empréstimo n.º 2000003309 e Subvenção n.º 2000003308) e entrou em vigor a 16 de 
Junho de 2020 após a sua aprovação pelo Parlamento santomense. 

O projeto visa melhorar de forma sustentável a renda e a segurança alimentar e 
nutricional de pequenos produtores, em particular mulheres e jovens com um duplo 
posicionamento sobre o crescimento econômico agro-rural e a promoção de uma 
agricultura sensível à segurança alimentar e nutricional. Dois efeitos complementares 
são esperados, em particular: (i) o valor agregado gerado pelos setores é aumentado; (ii) 
a produtividade e resiliência dos sistemas de produção nas cadeias de valor são 
melhoradas. 

O projeto COMPRAN  está estruturado em torno de três grandes componentes a saber: 

Componente A. Consolidação e desenvolvimento de relações comerciais nos setores: 

Componente B. Promoção de sistemas de produção eficientes e resilientes nos setores 

Componente C. Coordenação, gestão e monitoramento-avaliação. 

Para a implementação da sua componente A “CONSOLIDAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTOS COMERCIAIS NOS 

SETORES”, particularmente na sua  subcomponente A.1 “ parcerias economicas e 

apoio a atividades geradoras de renda ”,está previsto  o apoio financeiro  a 35 planos de 



negócios cooperativos, promoção de  1.500 microprojetos e apoio a 700 iniciativas de 

microempresas juvenis. 

 

Para garantir a melhor qualidade  na  elaboração dos projetos a serem submetidos , 

tendo em vista a obtenção  do apoio financeiro do  COMPRAN está previsto a 

identificação de um gabinete ou empresa de prestação de serviço polivalente designada 

de “Estrutura de Intermediação Social” (EIS) que deverá desenvolver as ações 

necessárias que viabilize todo  o processo de candidatura ao apoio financeiro disponível. 

2. Objetivo da contratação  

Identificar  um Gabinete de prestação de serviços que intermediará as atividades entre o 

COMPRAN e os promotores  com vista a : 

  Facilitar todas as etapas do processo de solicitação de financiamento para os  

projetos a serem financiados pelo  Projeto COMPRAN.  

 Informar os promotores sobre as modalidade de financiamentos existentes. 

 Formular e elaborar projetos de solicitação de financiamento dos interessados. 

 Acompanhar o promotor em todas as fases de financiamento do seu projeto. 

 
3. Resultados esperados  

 35 planos de negócio recebidos, revistos e financiados no âmbito de 
estabelecimento das parcerias comerciais; 

 1.500  arquivos de microprojectos e  700 iniciativas de microempresas juvenis 

recebidos, elaborados/instruídos e financiados. 

 2235 promotores treinados na matéria de elaboração de plano de negócio (modelo 

de investimentos rural); 

 2235 projetos de promotores monitorados-seguidos-avaliados e apoiados; 

4.  Escopo de trabalho  
As tarefas  a serem desenvolvidas por EIS são: 
 

 Informar e sensibilizar os grupos-alvo sobre as atividades do projeto e, em 
particular, sobre as oportunidades que  o COMPRAN oferece; 

 Apoiar os grupos-alvo no diagnóstico, identificação de constrangimentos e sua 
priorização, bem como na formulação de projetos de acordo com o modelo definido 
pelo COMPRAN  para o efeito; 



 Apoiar o processo de execução de projetos de promotores ( apoiar os promotores no 
planejamento e formulação de seu projeto; mobilizar sua contribuição; apoiar o 
promotor na  gestão financeira de seus  recursos; apoiar na execução e avaliação 
interna do seu  projeto e o reembolso de seu crédito); 

 Identificar as necessidades de treinamento/formação, principalmente no que se 
refere à educação financeira (apoiada pelo COMPRAN no subcomponente A.2); 

 Apresentar relatórios de implementação de atividades periodicamente; 
 Fornecer aconselhamento e / ou suporte técnico aos beneficiários; 
 Monitorar a implementação de projetos e coletar dados sobre resultados e impactos 

para / com o sistema de monitoramento-avaliação de projetos COMPRAN. 
 
5. Perfil  e requisitos técnicos da (Estrutura de Intermediação social) 

•  A estrutura contratada deverá ser pessoa jurídica e com situação regularizada junto 
a Guichê Ùnico e na Direção dos Impostos, ONG, associação/ou cooperativas com 
experiência sólida e comprovada na criação, elaboração, implementação e 
monitoramento de planos de negócios, particularmente de modelo de investimento 
rural; 

• A  a estrutura   deverá possuir estrutura mínima que viabilize a boa prestação dos 
serviços, nomeadamente dispor de escritório instalado, com acesso a internet, bem 
como os meios   informáticos necessários à execução das tarefas indicada. 

• A  estrutura deverá dispor de técnicos que já tenham exercido, ou exerçam as tarefas 
solicitadas neste TDR,  
 
6. Qualificação, experiência e atribuições da equipa da (EIS) 

 A estrutura  deverá ser composta por profissionais de nível superior, em diferentes 
áreas relacionadas a natureza das tarefas a  serem executadas, com experiência 
comprovada de no mínimo 5 (cinco) anos  na prestação de serviços de para criação, 
elaboração, implementação e monitoramento  de planos de negócios, 
particularmente   nas empresas agropecuária e pesqueira.  

 De igual modo, devem demonstrar conhecimentos e experiência comprovada em 
manejo de  Excel para elaboração de planos de negócios,   

 Demonstrar conhecimentos e experiência comprovada análise de viabilidade 
económica e financeira de projetos, particularmente modelo de investimento rural; 

 Demonstrar conhecimentos da localização geográfica das comunidades rurais de 
STP; 

 Ter capacidade de trabalhar em equipa, fácil comunicação entre os membros da 
Estrutura de Intermediação Social (EIS) e a equipa do COMPRAN e eficientes 
relações humanas. 

 Ter trabalhado no financiamento de atividades rurais junto com ONG, MAPDR, 
União Europeia (UE),  Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agricultura 
(FIDA), Agencia Francesa para o Desenvolvimento  (AFD), Organização das  
Nações Unidas (ONU), Agencia de Promoção de Comércio e Investimento (APCI),  
ou outros parceiros internacionais ou nacionais 



 Capacidade de trabalho em equipe e gosto pela comunicação, relações humanas                                                         

 

Deverá fazer parte da equipe da SIS, os profissionais abaixo listados 

 

Qt
de Cargo Qualificação Experiência Atribuições 

1  

 Curso técnico em 
Administração, 
gestão de 
negócios 
Economia, ou 
áreas afins  

Experiência mínima 
de 5 (cinco anos) em 
coordenação e 
gestão de projetos, 
particularmente 
projetos  de 
agricultura. 
Experiência na 
criação, elaboração e 
acompanhamento de 
plano de negócios.  

Coordenar e 
acompanhar o 
andamento da 
execução dos projetos, 
participar de reuniões 
com a COMPRAN; 
representar  a  
estrutura  nas reuniões 
técnicas; e coordenar 
a execução das 
actividades do SIS nas 
diferentes etapas da 
execução das tarefas 
descritas neste  TDR. 
Elaborar TDRs 

1 

Especialista 
na 
elaboração 
de projetos 

 curso de 
elaboração de 
planos de 
negócios) em 
Administração 
,gestão de 
negócio, 
economia ou 
áreas afins. 

Experiência de 3 anos 
em trabalhos voltados 
para  associações 
cooperativas. 
Experiência em 
planejamento, criação, 
elaboração e execução 
de plano de negócio.  

Criação e elaboração de 
planos de negócios 
.Interlocução com todos 
os setores envolvidos. 
Realização de 
workshop. Elaborar e 
analisar de TDR. 

3 Apoio 
Técnico  

 curso técnico em 
Administração, 
gestão e negócio 
Economia, 
Engenharia 
agronómica, 
cursos de ciências 
agrárias e sociais 
ou áreas afins. 

Experiência de 3 anos 
em trabalhos extensão 
rural . Experiencia 
execução de plano de 
negócio. Experiência 
em montagem de 
planos de negócio . 
Conhecimento das 
regiões de São Tomé e 
Príncipe, 
particularmente das 
comunidades rurais.   

Interlocução com todos 
os setores envolvidos e 
suporte a equipe do 
projeto para a execução 
dos tarefas  deste TDR. 
Visita ao terreno 

5 Total       
 



7. Capacitação da Equipa da   (EIS) 

Após a contratação a equipa receberá  treinamento que  terá como objetivo fornecer o 
conhecimento e ferramentas necessárias para  a apropriação da metodologia e a ser 
utilizada pelo COMPRAN, para gerenciar e garantir o sucesso dos projetos recebidos 

8. Responsabilidades da (EIS) 
 

 Responsabilizar-se integralmente pela realização das atividades constadas nas 
diferentes fases do processo de  implementação de financiamento conforme descrito 
no documento em  em anexo, deste TDR; 

 Estar disponível para atender prontamente  as atividades descritas neste TDR; 
 Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente e/ou administrativamente, por qualquer 

danos/prejuízo/perda causados à COMPRAN ou terceiros, em decorrência da 
realização das atividades descritas neste TDR ; 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as tarefas que lhes forem conferidas, 
salvo mediante prévia e expressa autorização do COMPRAN; 

 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida neste TDR; 

 Prestar esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à COMPRAN, quaisquer 
factos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado das atividades; 
 
9. Critério de avaliação  

Atendimento aos requisitos constados no TDR---------------------------30% 

 Qualificações e  competências dos técnicos-------------------------------30% 

Experiências em trabalhos específicas descritas no TDR----------------40% . 

10. PRAZO da realização das atividades   

Do segundo ao sexto ano do projeto cumprindo as principais  etapas do processo de 
implementação de financiamento com os seguintes números de projetos aprovados 
anualmente:  

Objeto de financiamento Total An 1  An2 An3 An4 An5 An 6 An 7 
3P e 4P 35 0 6 10 10 5 4 0 
Microprojectos 1500 0 130 350 480 360 180 0 
Iniciativas  
empreendedoras  700 0 83 227 217 133 40 0 
Total anual 2235 0 219 587 707 498 224 0 
 

11. Coordenação da Estrutura Intermediação Social (EIS)  



A equipa de Estrutura Intermediação Social (EIS) estará sob a coordenação direta da 
Coordenadora do Projeto COMPRAN e trabalhará em estreita colaboração com o 
especialista em agronegócio do projeto e a Assistência Técnica Internacional Contratada 
pelo projecto para o efeito. 

 

12. Lugar para entrega das propostas   

As candidaturas para manifestação de interesse devem ser entregues na sede do 
COMPRAN cite em Mercado de Penha o mais tardar até o dia 29 do mês de setembro 
de 2021. 

 

 


