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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Para a Assistência Técnica “Engenharia financeira”/Apoio a Coordenação do 
Projecto Apoio ao desenvolvimento dos Sistemas Estatísticos dos PALOP 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Países beneficiários 

Os países beneficiários são os cinco PALOP, nomeadamente Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

1.2. Entidade Adjudicante 

Delegação da União Europeia em Libreville. 

1.3. Informações úteis  

Na formulação do Projecto PIR PALOP II, identificou-se que seria necessário 
reforçar a coordenação das intervenções dos parceiros que apoiam o sector da 
estatística, assim como aumentar o acesso aos financiamentos nacionais e 
internacionais para os INE, numa perspectiva de sustentabilidade. 

Em primeiro lugar, essa coordenação deverá ocorrer entre os projectos financiados 
pela UE de âmbito PALOP e, complementarmente, ser procuradas sinergias com 
outros financiadores, nomeadamente com a Cooperação Portuguesa (IPAD), o 
PNUD, o UNICEF, o FMI e o Banco Mundial, entre outros. 

Para o efeito, deverão ser realizadas missões circulares desta Assistência Técnica 
(AT) em “engenharia financeira”, para recolher dados junto dos INE e dos doadores 
sobre os respectivos planos anuais e plurianuais bem como os projectos em curso 
ou programados. Far-se-á o ponto de situação das necessidades de dados estatísticos 
e das contribuições técnicas e financeiras efectivas ou potenciais dos parceiros. Será 
também necessário analisar se ao nível nacional um quadro legislativo existe para 
assegurar a contribuição dos Estados a independência financeira dos institutos de 
Estadísticas. Uma sistematização das informações recolhidas será distribuída para 
referência. 

Os apoios do projecto aos INE situam-se principalmente na identificação de 
tecnologias adequadas para a programação de planos de actividade globais, 
integrando as componentes técnicas e a origem e aplicação de fundos. 

Por outro lado, a monitoria por objectivos, levada a cabo em 2010, recomendou a 
contratação de uma AT para apoiar a UTGP na coordenação geral do projecto de 
apoio ao desenvolvimento dos sistemas estatísticos dos PALOP.   

Neste contexto, a AT “engenharia financeira”, objecto do presente contrato, é 
mobilizada para a definição de uma estratégia de mobilização de recursos e as 
tarefas de apoio à coordenação do projecto.  
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1.4. Situação actual no sector em causa 

A avaliação final do projecto PALOP STAT I constatou que o projecto contribuiu 
para o reforço da credibilidade dos INE dos PALOP e a fiabilidade das informações 
estatísticas, tanto a nível governamental como no quadro das regiões económicas e 
políticas em que se inserem, principalmente através da animação de um “Site” 
internet criado pelos INE dos PALOP.  

Apesar dos bons resultados a nível dos objectivos específicos, as metas do 
objectivo global do anterior projecto não foram totalmente atingidas. Acresce que a 
dinâmica do processo de planeamento é cada vez mais exigente no que respeita à 
quantidade, qualidade e actualidade da informação estatística. 

As lições e recomendações da avaliação final do anterior projecto, bem como os 
resultados atingidos, foram integrados no desenho do actual projecto, tendo sido 
adoptados os seguintes critérios na definição das actividades: 

• Serem actividades comuns com impacto na produção e difusão estatística 
adoptando o conceito de dinamizador de actividade em função das capacidades 
técnicas instaladas em cada um dos INE dos PALOP;  

• Reforço das questões técnicas; 
• Reforço da coesão e comunicação entre os INE dos PALOP visando 

desenvolver o diálogo entre os quadros técnicos e melhorar a visibilidade e a 
difusão dos resultados; 

• Reforço da formação dos quadros e aumento das fontes de financiamento das 
actividades estatísticas. 

 
As intervenções nas áreas técnicas visam, por um lado consolidar os bons 
resultados obtidos no domínio das nomenclaturas e conceitos estatísticos, das 
contas nacionais, das estatísticas empresariais e da conjuntura, bem como os 
indicadores de natureza social. O apoio ao reforço institucional aos INE dos 
PALOP, também será feito com novas actividades no âmbito da formação de 
quadros e no planeamento da actividade estatística através da introdução da 
actividade “engenharia financeira”. 

As estatísticas sociais, embora não tenham recebido uma contribuição tão elevada 
como as estatísticas económicas, foram objecto de atenção através da realização de 
seminários importantes no domínio da divulgação de metodologias de avaliação de 
estratégias de redução da pobreza. Ainda no domínio das estatísticas sociais as 
actividades previstas permitem obter avanços significativos, onde se incluem os 
cálculos dos indicadores. 

A inserção regional dos PALOP na UEMOA/CEDEAO (Guiné-Bissau e Cabo 
Verde) e CEA Austral (Angola e Moçambique) foi importante para o processo de 
integração e de harmonização estatística. 

1.5. Programas conexos e actividades de outros doadores: 

A Cooperação Portuguesa prestou o seu apoio, através de um projecto comum para 
os PALOP, na aplicação de Nomenclaturas de Classificação das Actividades 
Económicas e de Bens e Serviços. Trouxe igualmente o seu apoio no sector 
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económico, nomeadamente no que diz respeito às contas nacionais e os inquéritos 
às empresas. Outras intervenções foram apoiadas pelos doadores tradicionais, tais 
como: I) CE, PNUD e UNICEF na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe; ii) 
FNUAP e Cooperações Suecas, Dinamarquesas e Norueguesas em Moçambique; 
iii) Banco Mundial em Angola, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau; iv) Banco 
Africano de Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau.  

O programa pôde desmontar a sua complementaridade, o seu valor acrescentado e a 
sua especificidade em relação às acções efectuadas por outros financiadores no 
mesmo sector. Podem-se citar as operações seguintes: Seminários sobre o 
acompanhamento da pobreza (PNUD/BAD), os apoios à formulação das contas 
nacionais (GDDS/FMI) ou o teste ERETES efectuado com a assistência técnica do 
AFRISTAT. O presente projecto visa o reforço desta sinergia a nível da difusão de 
uma informação estatística fiável, útil e utilizável.  

A melhoria dos sistemas estatísticos deverá ter em conta os outros programas 
PALOP adoptados (nomeadamente cultura, emprego e saúde), sabendo que a 
utilidade e a disponibilidade de estatísticas são cruciais. Neste quadro, a UTGP 
deverá animar todas as sinergias possíveis com as diferentes administrações e 
autoridades responsáveis dos outros programas PALOP, favorecendo a sua 
implicação nas fases de formação, por exemplo. 

2. OBJECTIVO GERAL E OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E 
RESULTADOS ESPERADOS 

2.1. Objectivo geral 

O objectivo global visa contribuir para o reforço dos sistemas estatísticos dos 
PALOP, através da engenharia financeira a fim de aumentar a planificação 
financeira e por consequência os recursos disponíveis e optimizar os resultados 
esperados de forma mais eficiente e eficaz. 

2.2. Objectivos específicos 

O objectivo específico consiste no reforço da coordenação do projecto e na 
realização de acções no domínio da engenharia financeira para um reforço das 
capacidades de planificação financeira e acesso aos recursos destinados às 
actividades estatísticas dos INE dos PALOP. 

2.3. Resultados esperados 

Os resultados esperados para a verificação dos objectivos específicos são:  

(i) Apoio á coordenação geral do projecto, através de acompanhamento na gestão e 
desenvolvimento das actividades do projecto;  

(ii) Definição, elaboração e divulgação de uma Estratégia de planificação e 
mobilização de recursos nacionais e internacionais para os INE dos PALOP;  
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3. HIPÓTESES E RISCOS 

3.1. Hipóteses e riscos subjacentes ao cumprimento da missão 

Três hipóteses principais foram identificadas como possíveis de condicionar os 
resultados da acção: i) é importante garantir a disponibilização pelos INE de 
técnicos para acompanhar as missões de terreno; (ii) o interesse crescente das 
autoridades dos doadores quanto a disponibilização dos dados pelos INE; e, (iii) é 
importante garantir a disponibilidade e colaboração dos doadores. 

4. ÂMBITO DO PROJECTO 

4.1. Considerações gerais 

4.1.1. Descrição do projecto 

Tendo em conta o que já foi referido anteriormente em relação aos antecedentes do 
projecto PIR PALOP, o que se pretende com esta AT é contribuir para o reforço a 
coordenação das intervenções dos parceiros que apoiam o sector da estatística, bem 
como aumentar o acesso aos financiamentos nacionais e internacionais para os INE, 
numa perspectiva de sustentabilidade, através da elaboração de uma estratégia para 
mobilização de recursos técnicos e financeiros. 

A coordenação das intervenções deverá ocorrer entre os projectos financiados pela 
CE de âmbito PALOP e, complementarmente, deverão ser procuradas sinergias 
com outros financiadores, nomeadamente com a Cooperação Portuguesa, o PNUD, 
o UNICEF, o FMI e o Banco Mundial, entre outros. 

Para o efeito, deverão ser realizadas missões circulares para recolher dados junto 
dos INE e dos doadores sobre os respectivos planos anuais e plurianuais bem como 
os projectos em curso ou programados (Deverá ser efectuada uma consulta no 
PRESS – Partner Report on Support to Statistics, que contém informações sobre os 
projectos apoiados na área da estatística). Também se dará particular atenção as 
disposições nacionais para garantir a independência dos institutos de Estadísticas. 
Far-se-á o ponto de situação das necessidades de dados estatísticos e das 
contribuições técnicas e financeiras efectivas ou potenciais dos parceiros. Uma 
sistematização das informações recolhidas, por país e pela região, será distribuída 
para referência. 

Para além da "engenharia financeira", a AT deverá assegurar o apoio á coordenação 
e gestão do projecto PIR PALOP II, através de participação activa e envolvimento 
nas actividades de coordenação, numa perspectiva de agilização de processos e de 
desenvolvimento das actividades orientadas para resultados concretos, tangíveis e 
disseminados. 

 
4.1.2. Zona geográfica abrangida 

A zona geográfica do projecto é a constituída pelos cinco países africanos de língua 
oficial portuguesa (PALOP), nomeadamente: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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4.1.3. Grupos-alvo 

A missão é dirigida aos Institutos Nacionais de Estatísticas, respectivos governos e 
parceiros de desenvolvimento. 

4.2. Actividades específicas 

As responsabilidades e competências da Assistência Técnica são as seguintes: 

(a) Apoiar a UTGP na coordenação do projecto; 
(b) Realizar missões circulares nos países PALOP e reunir com as principais entidades 

do Sistema Estatístico Nacional de cada país beneficiário, com organismos do 
governo e com os principais parceiros/doadores que apoiam a execução de 
importantes operações estatísticas, designadamente embaixadas com projectos de 
cooperação e desenvolvimento, PNUD, UNICEF, FMI, Banco Mundial, entre 
outros, com vista a recolher informações sobre as suas necessidades em informação 
estatística, bem como, as respectivas contribuições técnicas e financeiras efectivas; 

(c) Elaborar uma estratégia de mobilização de recursos técnicos e financeiros para cada 
um dos países e uma estratégia mais integrada e abrangente para a região dos 
PALOP. 

 

5. LOGÍSTICA E CALENDÁRIO 

5.1. Data de início do contrato e respectivo período de execução 

O contrato inicia-se no mês de Julho e termina finais de Janeiro de 2012. A data de 
início efectiva e planificação das missões serão discutidas com os beneficiários. No 
entanto é esperado na metodologia uma proposta inicial do consultor. Para esses 
efeitos, é necessário considerar que 80 dias úteis serão prestados, incluindo 40 dias 
no terreno.   

6. REQUISITOS 

6.1. Recursos humanos 

O perito identificado para esta missão deverá estar familiarizado com o acordo de 
parceria de Cotonou, nomeadamente as problemáticas de estratégia de cooperação, 
de programação e de aplicação bem como os procedimentos do 9.o FED. 

O perito deve ter o seguinte perfil: 

a) O Assistente Técnico deverá ter nacionalidade de um dos Estados ACP-UE; 
b) Possuir pelo menos 8 anos de experiência profissional, de funções relevantes ao 

nível nacional e/ou internacional, em particular nos Países ACP em organismo de 
produção de dados estatísticos económicos e sociais; 

c) Possuir a habilitação académica de nível de licenciatura, preferencialmente na área 
da Estatística, ou alternativamente na área da Economia, Gestão ou Matemática;  

d) Ter total domínio e ser fluente em Português, escrito e falado e ter comprovada 
capacidade de trabalhar numa das línguas de trabalho da Comissão Europeia 
(Francês ou Inglês); 
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e) Possuir elevada competência e disponibilidade para a transmissão de 
conhecimentos, para o aconselhamento e auditoria; 

f) Ter formação no quadro da metodologia da “Gestão do Ciclo do Projecto”, bem 
como no quadro dos procedimentos FED aplicáveis à gestão de projectos 
financiados pelo referido fundo; 

g) Ter comprovados conhecimentos de informática na óptica do utilizador, em 
ambiente Windows, de Word, Excel, Outlook aplicação informática SARA nas 
versões Orçamento-Programa e do Ordenador Nacional FED, que vem sendo 
utilizada no quadro do projecto; 

h) É condição preferencial ter exercido funções em organismo da produção estatística, 
durante pelo menos 5 anos, ou ter exercido funções relevantes ao nível da 
consultoria internacional nos PALOP, durante pelo menos 3 anos. 
 

6.2. Outros peritos 

Não aplicável 

6.3. Pessoal de apoio técnico 

Não aplicável 

6.4. Língua de trabalho 

A língua de trabalho é o português e eventualmente o francês. 

6.5. Escritórios 

O perito beneficiará dos escritórios postos à sua disposição pela UTGP. 

6.6. Meios a disponibilizar pelo consultor 

Não aplicável 

6.7. Equipamentos 

Não aplicável 

 

6.8. Despesas reembolsáveis 

A provisão para despesas reembolsáveis cobre as despesas de alojamento, viagem e 
de transporte elegíveis incorridas no âmbito do presente contrato, não podendo ser 
utilizada para cobrir custos que incumbam ao consultor a título dos seus honorários, 
tal como acima estipulado. A avaliação financeira das propostas só tem em conta os 
honorários totais e não as despesas reembolsáveis. 

As despesas reembolsáveis incluem: 

As despesas de alojamento, viagem e de transporte a cargo da Entidade 
Adjudicante, como indicado na nota explicativa da Repartição do Orçamento. Esta 
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rubrica inclui as viagens internacionais e as ajudas de custo diárias. O proponente 
efectua uma estimativa dos custos que indica na Repartição do Orçamento. 

A provisão para despesas acessórias no âmbito do presente contrato ascende a 
15.000 euros. Este montante deve ser incluído sem alteração na Repartição do 
Orçamento. Todas as despesas acessórias incorridas no âmbito do presente contrato 
em conformidade com as presentes Condições de Referência devem ser facturadas 
ao custo real.  

7. RELATÓRIOS 

7.1. Disposições em matéria de relatórios 

O contrato de prestação de serviços, a assinar com a Delegação da União Europeia 
será de 80 dias de trabalho efectivo. 

No quadro da prestação de serviços acima referida, a Assistência Técnica deverá 
elaborar: 

1/ Em português, um relatório por cada país após a missão de terreno, resumindo os 
encontros durante a missão e principais conclusões da mesma.  

2/ Em português, a Estratégia de mobilização de recursos por país e geral. A 
estratégia será discutida, em primeiro lugar com os beneficiários e entregues, em 
original ao Gestor e ao Ordenador Regional do projecto e a Delegação da UE (duas 
cópias). Deverá igualmente enviar o relatório por via informática aos mesmos 
somando ainda os membros do Comité de Pilotagem, o AT da Coordenação do PIR 
PALOP II – TL e o EUROSTAT 

8. CONTROLO E AVALIAÇÃO 

8.1. Requisitos especiais 

As responsabilidades que serão confiadas ao perito para realizar a presente 
prestação não devem colocá-lo numa situação de conflito de interesses. Convém 
precisar que os funcionários ou qualquer outra pessoa que trabalha na 
administração pública dos países beneficiários não pode ser recrutada como peritos 
a menos que uma autorização escrita da Comissão europeia seja obtida 
previamente.  

O prestador deverá apresentar uma nota complementar do curriculum vitae de 
maneira mais detalhada possível, a metodologia e a distribuição dos tempos de 
trabalho deste para a aplicação da prestação. Esta nota metodológica é 
indispensável para a avaliação das ofertas dos prestadores.  
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