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I. Informação 
 
 

Posição: Assistente administrativo e financeiro 

Projecto: Reduzir a vulnerabilidade de São Tomé e Príncipe aos impactos das mudanças do 

clima, reforçando a capacidade do país para implementar uma abordagem integrada 

ao planeamento da adaptação. 
Tipo de contracto:  Service Contract (SC) 

Nível: SB-3 

Supervisores: Coordenador e Diretor nacional do Projeto  

Duração:  Contrato inicial por um período de um ano renovável com base na necessidade do 

projecto e no desempenho 

Localização: São Tomé   

 

II. Contexto  
 

Embora STP seja um sumidouro absoluto de gases de efeito estufa contribuindo para o 

sequestro de CO2, é também um dos países mais vulneráveis aos efeitos das Mudanças do 

clima devido à sua geografia e características, incluindo a fragilidade de seus ecossistemas e 

baixo nível de desenvolvimento socioeconómico. Ambas as ilhas já estão a sofrer as 

consequências das mudanças do clima. O país é afetado por desastres naturais, como 

inundações costeiras e fluviais, tempestades e secas. As projeções do clima indicam que esses 

eventos devem se intensificar. O planeamento eficaz da adaptação às mudanças do clima 

ajudará São Tomé e Príncipe a lidar com estes impactos. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) durante a COP 

16 realizada em Cancun em 2011 aprovou um processo que permita que os Estados membros 

formulem e implementem Planeamentos de Adaptação Nacionais (PAN) como forma de 

identificar as necessidades de adaptação a médio e longo prazo e desenvolver e implementar 

estratégias e programas para atender a essas necessidades. Também afirmou que os PAN 

devem: 

1. Reduzir a vulnerabilidade aos impactos das mudanças do clima, construindo capacidade de 

adaptação e resiliência; 

2. Facilitar a integração da adaptação às mudanças do clima, de maneira coerente, em políticas, 

programas e atividades relevantes, novas e existentes, em particular processos e estratégias de 

planejamento de desenvolvimento, em todos os setores relevantes e em diferentes níveis, 

conforme apropriado. 



O Grupo de Especialistas de Países Menos Desenvolvidos da UNFCCC (LEG) para a adaptação 

climática lançou Diretrizes para Planos Nacionais de Adaptação (dezembro de 2012) enquanto o 

Green Climate Fund (GCF) emitiu orientações sobre as abordagens de planeamento de 

adaptação a desenvolver. 

O Governo de São Tomé e Príncipe, através da Direção Geral do Ambiente (DGA) do Ministério 

de Infraestruturas e Recursos Naturais (MIRN), obteve com sucesso uma doação de 2,96 

milhões de USD do GCF para a implementação de um projeto de 42 meses de capacitação para 

o avanço do processo de Planeamento de Adaptação Nacional (PAN) em São Tomé e Príncipe. 

O PAN apoiará a transição do modus operandi tradicional baseado em projetos para uma 

abordagem integrada de adaptação em todos os setores econômicos vulneráveis com o objetivo 

de lidar com as mudanças do clima de maneira mais coerente e eficiente. O principal objetivo 

deste projeto é reduzir a vulnerabilidade aos impactos das mudanças do clima em STP, 

apoiando a capacidade do país de implementar uma abordagem integrada para o planeamento 

da adaptação em todos os níveis e setores. 

A proposta do projeto foi desenvolvida e apresentada em agosto de 2018 e aprovada pelo GCF 

em junho de 2020. Um acordo legal foi assinado entre o PNUMA e a DGA em maio de 2021. O 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é o parceiro de entrega do 

projeto, com o papel de apoiar e supervisionar a implementação do mesmo liderado pela DGA. O 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé trabalhará em 

estreita colaboração com a DGA e o PNUMA e será responsável pela gestão financeira do 

projeto. 

O projeto PAN em São Tomé e Príncipe será implementado por uma equipa chefiada por um 

Coordenador Nacional do Projeto e supervisionada pela DGA. 

O processo do PAN envolverá uma ampla gama de partes interessadas, desde ministérios 

setoriais, autoridades locais, sociedade civil e atores do setor privado, bem como as 

comunidades. O envolvimento eficaz das partes interessadas aumenta a transparência, 

responsabilidade, integridade, eficácia e sustentabilidade do processo PAN, fortalecendo a 

implementação e reduzindo os riscos. O engajamento eficaz das partes interessadas promove a 

apropriação do país, contruindo parcerias mais fortes, particularmente com a sociedade civil, as 

comunidades e setor privado, e aproveitando o conhecimento, a experiência e o conhecimento 

locais.  

 

III. Responsabilidades e tarefas 

Sob a orientação e supervisão geral do Coordenador Nacional do Projeto e do Diretor do Projeto 

da Direção Geral do Ambiente (DGA), o Assistente Administrativo e Financeiro fornece 

assistência e apoio ao projeto, administrativo e financeiro no âmbito do projeto para a redução da 

vulnerabilidade de São Tomé e Príncipe aos impactos das mudanças do clima através do 

fortalecimento da capacidade do país para implementar uma abordagem integrada no projeto de 

planeamento de adaptação, realizando uma variedade de processos administrativos padrão 



garantindo alta qualidade e precisão do trabalho. 

O Assistente Financeiro e Administrativo em colaboração com as operações, programa e equipa 

do projeto deverá trocar informações e garantir a prestação de serviços de forma consistente. 

Estes Termos de Referência cobrem as tarefas do Assistente Administrativo e Financeiro que 

supervisionará as atividades financeiras e administrativas do dia-a-dia do projeto de 3,5 anos. O 

Assistente Financeiro e Administrativo desempenhará as seguintes funções: 

Responsabilidades financeiras 

❖ De acordo com o plano de trabalhos solicitações específicas do coordenador do projeto, 

entrar em contato com PNUD em questões financeiras e de aquisições, 

❖ Atualizar o orçamento do projeto com base nas revisões do plano de trabalho, se e 

quando necessário, 

❖ Garantir um processo gestão financeiro eficiente e pagamentos pontuais de bens e 

serviços necessários para a implementação das atividades do projeto, 

❖ Assegurar o pagamento atempado dos salários e o processamento dos documentos de 

viagem nacionais e internacionais, bem como do pessoal e consultores do projeto, 

❖ Estabelecer ou melhorar procedimentos financeiros: ex. recebimentos, pagamentos, 

desembolsos e escrituração, procedimentos de arquivamento, 

❖ Garantir que os procedimentos financeiros em vigor estejam de acordo com as normas 

financeiras/contáveis e requisitos de aquisição dos sistemas do PNUD, 

❖ Analisar e fornecer razões para variações orçamentais entre o real e as despesas 

orçamentadas; 

❖ Monitorizar regularmente os movimentos de caixa e despesas e preparar demonstrações 

financeiras e relatórios de despesas/movimentos de caixa, em estreita colaboração com 

a equipa do PNUD, 

❖ Registrar e arquivar com precisão todas as transações financeiras nas operações do 

projeto, preparação adequada do plano de aquisições para o projeto e monitorização da 

sua implementação, 

❖ Dar apoio no acompanhamento de compras com a equipa do PNUD para entregas 

rápidas e garantir que as mercadorias são recebidas em boas condições, devidamente 

mantidas e contabilizadas, 

❖ Apoiar o processo de auditoria anual do projeto em estreita colaboração com a equipa 

do PNUD e melhorar os procedimentos de controle interno levando em consideração as 

recomendações da auditoria. 

 

Responsabilidades Administrativas  

❖ De acordo com os planos de trabalho, fazer a ligação com o pessoal chave do projeto, 

consultores e parceiros na organização e implementação das atividades do projeto, 

❖ Assegurar a manutenção das instalações e dependências do escritório que acolhe o 

projeto e manter atualizado o estoque de equipamentos de escritório, móveis, veículos e 



suprimentos. Identificar itens obsoletos no inventário e aconselhar o coordenador do 

projeto sobre a ação apropriada, 

❖ Preparar correspondência incluindo e-mails, cartas oficiais, memorandos de rotina, 

❖ Apoiar a organização de reuniões, workshops e treinamentos do projeto, incluindo a 

elaboração da agenda, lista de participantes, cartas-convite e atas de reunião, bem 

como reserva de sala e catering apropriados quando necessário, 

❖ Apoiar a logística de viagens incluindo a reserva de passagens aéreas, diárias, hotéi, 

❖ Apoiar o envolvimento das partes interessadas e a coordenação interna e externa eficaz, 

❖ Apoiar a coleta de informações para relatórios de progresso, bem como produtos de 

comunicação ou conhecimento, 

❖ Auxiliar na preparação de relatórios trimestrais e anuais de atividades, 

❖ Desempenhar outras tarefas e responsabilidades que possam ser atribuídas pelo 

Coordenador Nacional do Projeto. 

 

 
 

IV. Competências  
 

 
Competências Corporativas: 
 

❖ Demonstra compromisso com a missão, visão e valores do PNUD, 

❖ Mostra sensibilidade e adaptabilidade cultural, de gênero, religião, raça, nacionalidade e 

idade, 

❖ Demonstrar/salvaguardar a ética e a integridade, 

❖ Autodesenvolvimento, tomada de iniciativa, 

❖ Criação de sinergias através do autocontrole, 

❖ Aprender e compartilhar conhecimento e incentivar a aprendizagem de outros. 

 

Competências técnicas 

Conhecimento, habilidades procuradas incluirão: 

❖ Amplo conhecimento de gestão e administração financeira de projetos, 

❖ Excelente comunicação interpessoal, oral e escrita e habilidades organizacionais, 

❖ Experiência com gestão financeira de projetos de agências da ONU é uma grande 

vantagem, 

❖ Capacidade de trabalhar sob pressão. 

 

V. Qualificações de Recrutamento 

Educação: Licenciatura ou equivalente em Contabilidade, Finanças, 

Administração Pública, Gestão ou áreas afins. 



Experiência: • São necessários 4 anos de experiência administrativa e 

financeira relevante em nível nacional. 

• Experiência no uso de computadores e pacotes de software 

Microsoft Office (MS Word, Excel, PowerPoint, etc). 

• Experiência na gestão financeira do GCF e/ou agências da 

ONU é um diferencial. 

Outras: Conhecimentos de informática e habilidades de escrita são 

requisitos 

Requerimentos linguísticos O domínio do inglês escrito e/ou francês somado ao português 

é um requisito. 

 

 

VI. Assinaturas- Certificação da descrição do serviço 
 
Supervisor 
 
Nome Victor Bonfim, National Project Coordinator     

 
                                    Assinatura                                         Data 11 April 2022 

Chefe de divisão/secção: 
 
Nome  Eva Comba, Task Manager, Climate Change Adaptation Unit, UNEP 

      Signature                                     Data 11 April 2022 

 


