INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE
Date 15.05.2020

Consultancy Title: Consultoria Nacional para o Mapeamento de Negócios Santomenses (STP e Diáspora)
Project name: “O projeto “00121456 - EMPREENDE JOVEM”
Description of the assignment: O consultor deverá criar um diretório de negócios santomenses
existentes, quer no território nacional quer na diáspora. Este processo deverá identificar os negócios
existentes e em funcionamento, caracterizando-os nas suas formas legais, formas de contacto, áreas de
atividades, e também, na medida do possível na caracterização económica e financeira (resultados, nível
de emprego, património, investimento, etc..).”
Duty station: Sao Tome, Sao Tome e Principe
Period of assignment/services (if applicable): 4 meses, a contar da data de inicio. Junho 2020
As propostas devem ser submetidas o mais tardar até o dia 30 de Maio 2020 às 23h00 via o email
procurement.st@undp.org, contendo as seguintes menções:
EMPREENDE JOVEM: CONCURSO DE MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS SANTOMENSES “PROPOSTA TECNICA”
EMPREENDE JOVEM: CONCURSO DE MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS SANTOMENSES “PROPOSTA
FINANCEIRA”
As propostas devem ser expressas em Português, e válidas por um período mínimo de 60 dias.
.
1. BACKGROUND
Em São Tomé e Príncipe, os jovens particularmente, confrontam-se com desafios de diversas ordens.
Neste sentido, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o
Governo de São Tomé e Príncipe, tem se comprometido em apoiar os jovens nacionais formando,
orientando e apoiando para o empreendedorismo. O PNUD e o Ministério da Juventude, Desporto e
Empreendedorismo, implementará o novo projeto-Plataforma de Empreendedorismo Jovem (vulgo
Empreende Jovem) concebido para aumentar os progressos alcançados através do anterior projecto de
Empreendedorismo Social jovem, através da modalidade Country Investiment Facility, em 2019. A
Plataforma Empreede Jovem, visa ser um espaço de diálogo entre os jovens empreendedores,
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sociedade civil, governo, diáspora, parceiros de desenvolvimento, no apoio as start up e os negócios já
existentes, na procura de soluções competitivas e inovadoras, para fortalecer o setor privado, e
promover o crescimento económico sustentável do país, e gerar a criação de emprego. O projeto
consistirá igualmente na criação de uma Incubadora Central de referência, que permitirá fazer a
formação, incubação dos negócios, com apoio de consultores internacionais e mentores locais.
Este projeto está alinhado com o apelo feito pelo Governo para uma ação urgente destinada ao
empreendedorismo e ao desenvolvimento do sector privado como o canal mais viável para aliviar e
erradicar a pobreza, em linha com o ODS 1.
Tendo em conta o número crescente de potenciais empreendedores no País e com intuito de
estabelecer uma base mais sólida de orientação e informação sobre a situação atual e futura da
atividade empreendedora no País, propõe-se a elaboração de um pacote de ferramentas importantes
e basilares para orientar, definir e propor caminhos e estratégias acertadas para o fomento e cultura
de Empreendedorismo no País, com acento tónico na Juventude. O Mapeamento das empresas
santomenses em São Tomé e Principe e na diaspora, insere-se neste pacote.
2. SCOPE OF WORK, RESPONSIBILITIES AND DESCRIPTION OF THE PROPOSED ANALYTICAL WORK
Objetivos gerais e específicos
Objetivo geral
Criar um diretório de negócios santomenses existentes, quer no território nacional quer na diáspora.
Este processo deverá identificar os negócios existentes e em funcionamento, caracterizando-os nas
suas formas legais, formas de contacto, áreas de atividades, e também, na medida do possível na
caracterização económica e financeira (resultados, nível de emprego, património, investimento, etc..)
Objetivos específicos
Etapa 1
 Definição da metodologia.
 Identificação de stakeholders.
 Preparação de grelha de identificação e indicadores.
 Construção do questionário.
Etapa 2
 Definição do forma de apresentação e utilização por parte de utilizadores e interessados:
 Relatório Físico em forma de publicação.
 Ferramenta digital para consulta e utilização.
Etapa 3
 Aplicação do questionário (online e presencial).
 Tratamento dos dados
Etapa 4
 Elaboração de disponibilização do Diretório de Negócios Santomenses
Metodologia e atividades a serem desenvolvidas
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Deverá ser utilizada uma metodologia participativa que implique a contribuição de todos os sectores
envolvidos, em que são tomados em conta os acervos, contribuições, constatações e observações dos
intervenientes, e os documentos pertinentes, assim como as etapas de trabalho (sempre em sintonia
com a Entidade contratante).
Deverá ser feita uma análise preliminar das condições previstas nestes Termos de Referência, incluindo
as especificações dos produtos esperados, para permitir a apresentação e aprovação do cronograma
dos trabalhos a desenvolver durante todo o processo.
Resultados esperados
Um pacote completo de todos os serviços propostos pela Direcção de Empreendedorismo, onde se
destacam uma publicação em formato de Catálogo com o Diretório de Negócios de São Tomé e Príncipe
e a criação de uma ferramenta digital de consulta com o mesmo conteúdo.
Período e calendário de execução
A missão deverá realizar-se no período de Junho à Setembro 2020.
A remuneração será em conformidade com a proposta técnica e financeira, posteriormente celebrada
entre as partes, segundo um contrato de prestação de serviços.
Condições de pagamento
20% após a assinatura do contrato
40% após 3 meses com a apresentação do 1º draft do mapeamento.
40% após 4 meses contra a entrega do mapeamento final aprovado.

3. REQUIREMENTS FOR EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS
I.

Perfil do Consultor
 Diploma universitário (licenciatura/ mestrado em gestão de empresa/gestão de
negócios, ou áreas relacionadas;
 Conhecimentos técnicos em administração, economia e política;
 Experiência no domínio de temas relacionados com o empreendedorismo;
 Experiência comprovada na prestação de serviços, para projetos voltados para
negócios;
 Interesse no negócio, ser comprometido, ter pensamento estratégico e proativo, saber
trabalhar em equipa, ter visão inovadora.
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4. DOCUMENTS TO BE INCLUDED WHEN SUBMITTING THE PROPOSALS.
Apresentação da candidatura
A candidatura deve ser a mais detalhada possível e deve incluir os capítulos seguintes:
A. Proposta técnica deve incluir:
 CV, com informações completas (links, amostras de trabalhos realizados, incluindo pelo
menos 3 contactos de referência)
 Metodologia;
 Calendário;

5. FINANCIAL PROPOSAL
Proposta financeira, deverá ser expressa em STD (moeda local) e discriminando todos os custos
associados à boa execução da consultoria (ver o formulário da proposta financeira em anexo)
As candidaturas serão selecionadas considerando a melhor relação qualidade-preço Orçamento.
O orçamento da proposta deverá incluir todos os custos considerados necessários (transporte,
comunicações, honorários, seguro, impostos, reprodução de documentos, etc.) para a boa execução
desta consultoria.
Todos os materiais necessários para a realização da consultoria (por exemplo, computador portátil,
etc.) deverão ser fornecidos pelo consultor.

6. EVALUATION
Proposta técnica = 70 pontos
Experiência provada de pelo menos 3 anos na
gestão de empresa/gestão de negócios, ou
áreas relacionadas

30

Conhecimento do contexto socioeconómico
de São Tomé e Príncipe

10

Criatividade e
(metodologia)

30

inovação

da

proposta

Proposta Financeira = 30 pontos
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10. Resolução de Dúvidas
Para qualquer esclarecimento, os interessados deverão enviar à sua mensagem ao email:
procurement.st@undp.org

ANNEX
ANNEX 1- OFFEROR’S LETTER TO UNDP CONFIRMING INTEREST AND AVAILABILITY
ANNEX 2- INDIVIDUAL CONSULTANT GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ANNEX 3- BREAKDOWN OF COSTS SUPPORTING THE AL-INCLUSIVE FINANCIAL PROPOSAL
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