
Termos de Referência para a elaboração de um Plano de Mobilidade para São 
Tomé 

 
Índice 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS ..................................................................................... 2 

1.1. País beneficiário ............................................................................................ 2 

1.2. Entidade adjudicante...................................................................................... 2 

1.3. Informações úteis sobre o país ....................................................................... 2 

2. CONTEXTO........................................................................................................... 2 

3. OBJECTIVOS......................................................................................................... 4 

3.1. Objectivo global ............................................................................................ 4 

3.2. Objectivos específicos da Consultoria............................................................4 

4. ACTIVIDADES...................................................................................................... 4 

5. GESTÃO DO PROJECTO.................................................................................... 10 

6. RESULTADOS..................................................................................................... 10 

7. ORGANIZAÇÃO DA MISSÃO ........................................................................... 11 

7.1. Lugar ........................................................................................................... 11 

7.2. Duração ....................................................................................................... 11 

7.3. Instalações, equipamentos e deslocações...................................................... 11 

7.4. Perfil do perito............................................................................................. 11 

7.5. Relatórios .................................................................................................... 13 

7.6. Língua de trabalho ....................................................................................... 13 

8. ORÇAMENTO ..................................................................................................... 13 



  2 

CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA  
 

1. Informações Gerais 
 

1.1. País beneficiário 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. 
 

1.2. Entidade adjudicante 
Ordenador nacional do FED da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 
 

1.3. Informações úteis sobre o país 
O Arquipélago de São Tomé e Príncipe está situado no Golfo da Guiné cerca de 200 km oeste 
das costas do Gabão entre a latitude 0 e 1°44’ norte e a longitude 6°28’ e 7°28’ leste. É formado 
por duas principais ilhas de São Tomé e de Príncipe, mais 7 ilhéus. A superfície total é de 1001 
km², dos quais 859 km² em São Tomé e 142 no Príncipe. A população total é de cerca 150 000 
habitantes, dos quais cerca de 144 000 na ilha de São Tomé e cerca de 6 000 na ilha do Príncipe. 
A capital é a cidade de São Tomé, com cerca de 40 000 habitantes. O País está dividido em 6 
distritos na ilha de São Tomé. Do ponto de vista administrativo, Príncipe constitui uma região 
autónoma com uma administração local, dependente do Governo central, baseado em São Tomé. 
 
São Tomé e Príncipe faz parte dos "Países Menos Avançados (PMA)". A taxa de crescimento 
média do período 2004 -2007 é de cerca 6,25% e o rendimento está estimado em 870 
USD/habitante em 2007. O seu "Índice de Desenvolvimento Humano” de 0,654 o posiciona no 
123° lugar entre 177 Países em 2007. 
 
Os sectores dos serviços, Transporte e Comunicação e de Construção foram os que mais 
contribuíram para o crescimento verificado nesse período. 
  
A economia de São Tomé e Príncipe depende principalmente da exportação de cacau e do café, 
embora as novas esperanças de jazigos de petróleo off-shore deixam prever a possibilidade de 
mudanças importantes na futura estrutura do PIB. 
 
A moeda nacional é a dobra (STD), totalmente convertível. A partir de 1 de Janeiro de 2010 foi 
introduzida uma paridade cambial com o euro: 1 euro = 24 500 dobras.  
 
As ligações directas com a Europa são asseguradas por um voo semanal da TAP e um da STP 
Airways. Um voo semanal liga com Luanda (Angola) e com Cabo Verde. Um voo semanal da 
Ceiba liga com Malabo e Libreville. Ligações irregulares de barco são também possíveis com 
Libreville, Douala, Luanda e Europa. 
  
A cidade capital oferece 1 hotel de 5 estrelas (Pestana São Tomé), um de 4 estrelas (Hotel 
Miramar) e outros hotéis de nível mais baixo, embora que o standard seja apreciável (Omali, 
Phenicia, Avenida, Bahia). Fora da cidade de São Tomé existem aldeias turísticas de alto nível 
(Club Santana e Pestana Equador em São Tomé e Bom Bom no Príncipe). As estruturas 
hospitalares e sanitárias não estão devidamente equipadas.  
 
2. Contexto  
 
O sector dos transportes a São Tomé e Príncipe (STP) é fortemente condicionado pelo 
isolamento geográfico e pela orografia acidentada, globalmente a oferta de transporte permanece 
insuficiente. A melhoria das infra-estruturas dos transportes è estreitamente relacionada ao 
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desenvolvimento social e económicos das ilhas, sendo que a implementação de uma estratégia 
dos transportes aparece como um dos factores fundamentais para a implementação de uma 
estratégia global do Pais que possa conduzir a uma melhoria concreta das condições de vida das 
populações. Em Julho 2009 foi organizado um seminário de validação do documento da política 
sectorial que integra pela primeira vez uma estratégia para os subsectores aéreo, marítimo e 
terrestre. Esta estratégia visa melhorar a organização e desenvolver o sector dos transportes para 
contribuir ao desenvolvimento socioeconómico do Pais na base de alguns eixos identificados tais 
como: (i) o desenvolvimento da agricultura em vista de uma auto-suficiência alimentar, (ii) a 
redução da dependência energética e a diminuição dos custos energéticos, (iii) aumento dos 
recursos através o incremento dos produtos de exportação, (iv) o desenvolvimento do turismo e 
(v) o desenvolvimento de STP como plataforma de serviços para a sub-região. 
  
Nos últimos anos tem havido uma crescente complexidade e alteração dos padrões da 
mobilidade, sustentados na intensificação das taxas de motorização, que têm originado, 
nomeadamente nas áreas urbanas, uma degradação progressiva da qualidade de vida das 
populações. 
 
O exemplo de crescimento do território urbanizado que se verifica e m  S ã o  T o m é  e  
P r í n c i p e  é responsável por uma mobilidade das populações cada vez mais insustentável: 
maior dependência do tempo e da energia com consequentes aumentos dos custos do sistema de 
deslocações e ambiente e aumento da insegurança.  
 
Essa dispersão tem induzido ao aumento das distâncias percorridas e dos tempos de viagem nas 
deslocações, quer pendulares, quer esporádicas, cada vez mais complexas, e a  
ine x i s tê nc ia  de  transportes colectivos têm induzido uma maior dificuldade em dar resposta 
a essas necessidades de mobilidade, tornando-se cada vez mais pesados os custos de exploração 
para a colectividade. 
 
É necessário inverter urgentemente esta tendência, actuar de forma a combater os desperdícios 
de espaço, de tempo e de energia, de forma a permitir diminuir a dependência do transporte 
individual, aumentando a eficiência dos modos alternativos (implementação de um modo de 
Transportes Colectivos, a pé ou em duas rodas) e em simultâneo diminuir os custos de 
investimento e de exploração. 
 
Para obviar a tal situação, a Unidade de Planificação e Seguimento de Transportes (UPST) no 
âmbito da elaboração de um Plano Director de Transportes pretende encontrar soluções 
sustentadas de transporte que viabilizem a adopção de políticas de gestão da mobilidade e da 
acessibilidade em toda a área de São Tomé e Príncipe com principal enfoque na capital e nas 
localidades mais próximas de grande densidade populacional. 
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3. Objectivos  
 

3.1. Objectivo global 
 
O objectivo global da presente prestação é a elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes 
Intermunicipal da Ilha de São Tomé, documento estratégico e operacional que servirá de base à 
elaboração do Plano Director de Transportes visando a implementação de um sistema integrado 
de transportes e respectivas infra-estruturas de apoio. 
 
Pretende-se assim que, mediante a adopção de políticas inovadoras nas áreas do planeamento 
urbano, da gestão da circulação e do estacionamento, bem como do sistema de transportes, 
haja uma efectiva e real diminuição do uso do transporte individual e, consequentemente, uma 
garantia de que uma adequada mobilidade das populações, promova a inclusão social, a 
qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico, edificado e ambiental. 
 

3.2. Objectivos específicos da Consultoria 
  
São objectivos específicos da consultoria através da elaboração do «Plano de Mobilidade e 
Transportes Intermunicipal da Ilha de São Tomé» fornecer pistas para: 
 
• Alterar a repartição modal nas deslocações a favor dos transportes públicos e dos 

meios suaves, (pedonal e ciclável), melhorando as condições de mobilidade das populações; 
• Aumentar a qualidade da mobilidade e do ambiente urbano, aumentando as sinergias que 

possam resultar da complementaridade entre os diversos modos de deslocação; 
• Melhorar o funcionamento da rede de transporte colectivo urbano com a reestruturação da 

rede para uma boa cobertura territorial e temporal; 
• Aumentar a segurança, o conforto e a qualidade dos espaços prioritários ao peão e à 

bicicleta e limitar as condições de uso do automóvel nos centros urbanos mais sensíveis; 
• Melhorar o estado actual do trânsito com criação de regras objectivas de circulação pela 

introdução de sinalização rodoviária que terá como resultado a redução do número de 
acidentes (com especial enfoque no transporte ciclomotor); 

• Reestruturar a rede de táxis; 
• Equilibrar a afectação do espaço público aos diferentes modos de transporte; 
• Assegurar a qualidade ambiental; 
• Executar políticas diferenciadas de estacionamento, tendo em conta as necessidades 

específicas dos residentes, dos empregados e dos visitantes; 
• Obter inputs para o Plano Director de Transportes de São Tomé e Príncipe no que diz 

respeito ao subsector do Transporte Rodoviário. 
 
4. Actividades 
 
A área de intervenção corresponde aos limites administrativos da Ilha de São Tomé. No entanto, 
é entendível que deverá haver “zonas de ordenamento da mobilidade” diferenciado com 
diferentes graus de desagregação funcional. 
  
Deverão ser considerados três níveis: o urbano (Capital São Tomé e seu centro), o  peri-urbano 
que abarca os municípios vizinhos e o  rural. 
  
Dever-se-á ter em consideração a forte atractividade de Capital sobre os Munic íp ios 
adjacentes, não esquecendo a questão dos movimentos dos Munic ípios mais  
afastados.  
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Na figura seguinte mostra-se a área de intervenção 

  

 
As actividades a desenvolver durante a elaboração do plano de mobilidade são, e de uma forma 
macro, são subdivididas por quatro grandes fases: 
 
Fase 1  Caracterização e diagnóstico; 

Fase 2  Condicionantes do Plano de Mobilidade; 

Fase 3   Planos de Acção imediatos, a médio e a longo prazo;   

Fase 4   Validação das Acções Anteriores pela UPST 

Fase 5 Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento e Sistema de 
Monitorização. 

 
Fase 1. Caracterização e diagnóstico 
 
A fase de diagnóstico tem como objectivo compreender os mecanismos gerais das deslocações, 
incidindo sobre todos os modos e respectivas sinergias com o ordenamento do território, o 
ambiente, o espaço público e os aspectos económicos. Constitui uma análise sumária da 
situação actual. 
 
O diagnóstico prévio permitirá evidenciar e hierarquizar problemas, seleccionar temáticas, 
aprofundar e identificar os estudos necessários e organizar o trabalho a desenvolver ao longo do 
Plano de Mobilidade. 
 
Na fase de diagnóstico deverá ser quantificada e caracterizada a oferta e a procura de transporte 
para permitir avaliar o grau de adequação entre ambas.  
 
Serão ainda identificadas as debilidades estruturantes assim como os pontos fortes das várias 
temáticas da mobilidade, indicando, em cada caso, a equipa do projecto que está responsável 
neste processo, com indicação do coordenador de cada temática, nomeadamente: 
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•••• Infra-estruturas rodoviárias 
 
Ao adjudicatário será fornecido o plano previsto de intervenções / requalificações nas várias 
infra-estruturas rodoviárias das áreas que serão objecto do Plano.  
 
No entanto, deve o adjudicatário fazer uma avaliação / caracterização das principais infra-
estruturas rodoviárias não só, no sentido de que no Plano fique plasmado o estado actual das 
infra-estruturas (para reforço da programação das intervenções), como também levar em 
consideração as implicações que tais situações poderão ter/condicionar o próprio 
desenvolvimento e conclusões do Plano.  
 
Essa avaliação/caracterização deverá ser focalizada no que diz respeito às seguintes variáveis:   
1. Movimentos de terras; 
2. Nivelamento da plataforma rodoviária; 
3. Muros de suporte; 
4. Estado das valetas de drenagem; 
5. Estado das fundações e do pavimento; 
6. Drenagem transversal; 
7. Limpeza de passagens hidráulicas; 
8. Estado das pontes, pilares e encontros; 
9. Sinalização e equipamento de segurança. 
 
•••• Transporte individual motorizado 
 
Os principais elementos que devem resultar da análise relativa ao transporte individual são: 
1. Compreensão do funcionamento das deslocações motorizadas (identificação dos tipos 

de fluxos em termos quantitativos e qualitativos, respectiva percentagem e itinerários); 
2. Determinação do grau de adequação entre a oferta e a procura; 
3. Identificação dos problemas (debilidades) estruturantes e respectivas causas; 
4. Identificação das principais potencialidades (pontos fortes). 

 
 

•••• Estacionamento 
 
Os principais elementos que devem resultar da análise relativa ao estacionamento são: 
1. Identificação da oferta de estacionamento; 
2. Identificação da procura de estacionamento; 
3. Ocupação do estacionamento durante o período diurno (num dia útil e no fim de semana); 
4. Ocupação do estacionamento durante o período nocturno; 

 
•••• Transporte Colectivo 
 
Os principais elementos que devem resultar da análise dos transportes públicos são: 
1. Compreensão do colapso do transporte colectivo existente; 
2. Organização e /ou implementação redes de transportes colectivo fazendo o up-grade para 

as interurbanas, suburbanas, urbanas e escolares; 
3. Avaliação do desempenho da rede; 
4. Avaliação da qualidade / atractividade da rede; 
5. Identificação dos problemas dos sistemas (adequação entre a oferta e a procura, 

cobertura geográfica, funcionalidade dos interfaces, tarifário, etc.); 
6. Identificação dos pontos críticos da rede rodoviária que condicionam o desempenho da 

rede de transportes colectivo. 
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•••• Rede de Táxis 
 
A actual rede de táxis em São Tomé a sua organização e forma de actuação deverá ser objecto de 
um diagnóstico profundo, face à actual situação caótica da rede, no sentido de definir regras 
precisas para a atribuição de alvarás e licenças, e desse modo contribuir para que se crie 
condições para desenvolver a actividade comercial relacionada com transporte de passageiros 
por táxi. 
 
•••• Transporte individual não motorizado deslocação pedonal e ciclável 
 
Os principais elementos que devem resultar da análise relativa à deslocação pedonal e 
deslocação ciclável são: 
1. Caracterização quantitativa e qualitativa das principais infra-estruturas pedonais e meios 

complementares de apoio à deslocação pedonal; 
2. Caracterização quantitativa e qualitativa dos principais percursos/áreas cicláveis. 
3. Identificação dos principais fluxos pedonais e cicláveis; 
4. Identificação dos principais obstáculos à deslocação pedonal e ciclável, dando particular 

atenção às pessoas com mobilidade condicionada; 
5. Identificação dos pontos de conflito entre o peão ou a bicicleta e os modos motorizados. 

 
•••• Espaço Público 
 
Os espaços públicos distintos são essenciais para a qualidade de vida: ajudam as cidades a criar e 
manter locais de forte centralidade, a promover a qualidade ambiental, a competitividade 
económica e o sentido de cidadania. São elementos determinantes na promoção da mobilidade 
sustentável, uma vez que permitem influenciar ou condicionar a escolha do modo de deslocação. 
Nesta etapa é necessário identificar e caracterizar de forma sumária os principais espaços 
públicos estruturantes, dando particular atenção às questões relacionadas com a acessibilidade e a 
mobilidade. 
 
•••• Ambiente  
 
As questões ambientais influem directamente na qualidade de vida nos meios urbanos e estão 
directamente relacionadas com a mobilidade e, sobretudo, com as escolhas de mobilidade, isto 
é, com os meios de deslocação escolhidos. 
Nesta etapa pretende-se caracterizar alguns dos aspectos principais que permitem tirar algumas 
conclusões sobre a qualidade ambiental a nível sonoro e o nível da qualidade do ar, assim 
como, e, sobretudo, a sua relação com o tráfego rodoviário. 
 
•••• Logística urbana 
 
Pretende-se determinar os principais eixos utilizados pelos veículos pesados e avaliar a 
adequação entre a oferta e a procura de espaços destinados às operações de cargas e descargas e 
a respectiva procura.  
 
•••• Segurança 
 
Pretende-se identificar as fragilidades do sistema de mobilidade ao nível da segurança rodoviária 
para os veículos motorizados mas sobretudo no que se refere às zonas residenciais, à circulação 
de peões e bicicletas e aos acessos às escolas. 
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Os padrões de Mobilidade permitirão conhecer, no território estudado, o comportamento da 
população em termos de mobilidade.  
 
Assim, os resultados pretendidos para esta temática dizem respeito à identificação da natureza e 
dimensão das alterações ocorridas nas deslocações e à avaliação da atractividade ou 
repulsividade de um território em termos de capacidade de emprego e equipamentos escolares, 
serviços, comércio e indústria. 
 
Fase 2: Condicionantes do Plano de Mobilidade 

Esta fase tem como objectivo identificar os elementos que permitem definir a visão futura em 
termos de mobilidade sustentável e que estão relacionados com a identificação das 
condicionantes que devem corresponder a verdadeiros elementos inalteráveis, sob pena de pôr 
em causa a geração e avaliação do sistema de mobilidade, assim como as propostas resultantes 
dos instrumentos de acção. 

As condicionantes podem prender-se com seguintes aspectos: 

1. Físicos (orográficos, construídos, entre outros); 
2. Estado das infra-estruturas rodoviárias; 
3. Socioeconómicos (por exemplo, distribuição espacial da população, emprego e actividades 

económicas); 
4. De planeamento (projectos de infra-estruturas de transportes aprovados); 
5. Urbanísticos (localização de equipamentos colectivos, serviços de hierarquia superior, 

espaços de expansão urbana e respectivas características); 
6. Ambientais; 
7. Políticos; 
8. Económicos. 
 
As condicionantes, relacionadas com a mobilidade e a acessibilidade, constituem elementos 
estruturantes devem ser identificadas conjuntamente com o executivo municipal e o grupo 
técnico municipal. Podem apresentar um carácter geral ou local. 
 
É importante referir que desta fase, corresponde ao elemento central do PM, deverá sair uma 
definição, através de uma acção conjunta do adjudicatário de elementos da UPST e dos 
executivos municipais, da imagem pretendida em termos de deslocações, tendo em vista a 
optimização da utilização dos vários modos de transporte, em função dos objectivos de 
mobilidade sustentável previamente definidos, correspondendo, na prática às grandes linhas e 
princípios estratégicos de base que irão orientar as intervenções no sistema de acessibilidades e 
transportes. 
 
Fase 3: Planos de acção 

Tendo por base a caracterização e diagnóstico da mobilidade e após a definição/escolha dos 
objectivos por parte do município para os cenários de evolução pretendido para a Ilha de São 
Tomé, o adjudicatário irá elaborar um conjunto de Planos de Acção para as diferentes áreas de 
intervenção na área da mobilidade.  

Estes planos de acção servirão de estratégia para a implementação do Plano de Mobilidade 
Intermunicipal da Ilha de São Tomé. 

O Plano de Circulação deve incluir a hierarquização da rede viária, propostas de acalmia de 
trânsito, redesenho de cruzamentos e redistribuição do espaço dedicado à circulação de forma a 
garantir a fluidez do Trânsito em condições de segurança para todos os utilizadores do sistema, 
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sinalização vertical, não esquecendo a identificação dos pontos críticos das infra-estruturas 
rodoviárias com indicação de uma proposta de planeamento para as respectivas intervenções. 

O Plano Pedonal proposto para a cidade São Tomé deverá definir um conjunto de percursos 
pedonais prioritários em condições de conforto e segurança de forma a potenciar as deslocações 
a pé no centro urbano. 

O Plano ciclável deve definir um conjunto de percursos cicláveis, segregados ou não, de acordo 
com os fluxos e as velocidades de circulação de forma a garantir a circulação das bicicletas em 
conforto e segurança e potenciar o seu uso nas pequenas e médias deslocações.  

Deverá ser apresentado um plano para reestruturar / condicionar o transporte ciclomotor, 
impondo regras claras quanto ao seu uso e exigindo elevados níveis de segurança na sua 
utilização. 

O Plano de estacionamento da cidade de São Tomé deverá conter propostas de gestão do 
estacionamento que incluam os residentes e os visitantes, o zonamento do estacionamento e a 
sua tarifação como forma de dissuadir o uso do transporte individual no centro urbano. Poderá 
incluir um regulamento. 

O Plano de logística, para além de criar um regulamento para o transporte de mercadorias 
(cargas e descargas na cidade de São Tomé), deverá enquadrar esse regulamento no conjunto 
dos outros planos e de outros modos de transporte, marítimo em particular. 

O Plano da Rede de Táxis deverá conter propostas para que: 

• Seja promovida a constituição de Associação de táxis no sentido de proteger os táxis e 
taxistas profissionais; 

• As autoridades comecem, de uma forma progressiva, a fazer um controlo “visível” no 
sentido de eliminar a concorrência ao serviço de táxis, quer ela seja feita por carros não 
capacitados para fazer o serviço, quer ela seja feita por unidades de ciclomotores; 

• Se limite o serviço de táxi à cidade, deixando os percursos inter-urbanos para os 
autocarros, logo que haja um serviço de autocarros eficaz, deixando previstas previstas / 
definidas situações de excepção a esta regra; 

• Seja(m): 

� Definidos locais, com indicação visível, para estacionamento; 
� Definidos horários de trabalho; 
� Definidas taxas de serviço por km percorrido e definida pelo Governo (devidamente 

afixada nos táxis); 
� Obrigatória uma inspecção periódica regular e exigente à situação dos veículos; 
� Obrigatória a identificação dos motoristas de forma visível; 
� Obrigatório que a capacidade de um motorista de táxi deverá ser maior e deverá estar 

vinculada: 
• A um exame para a obtenção da carta mais exigente; 
• Maior periodicidade dos exames médicos para aferir a sua capacidade; 
� Criados certos pontos de táxi e os motoristas deverão respeitar as localizações. 

 
O Plano de Transportes Colectivos, e tal como já referido, deverá incluir propostas de 
sensibilização para a sua utilização, devendo igualmente incluir propostas de linhas (percursos), 



  10 

horários e tarifário da rede de transportes públicos. O plano de Transportes Colectivos deve 
ainda propor a renovação/ampliação e deslocalização de paragens, criação de interfaces e outras 
infra‐estruturas julgadas necessárias à plena operacionalidade do sistema, tendo sempre 
presente a sua interdependência com os outros operadores de transportes que operam em São 
Tomé. 
 
Fase 4 : Validação dos Planos Apresentados pela Unidade de Planificação e Seguimento dos 
Transportes (UPST) 
 
Fase 5 : Programa de Execução, Meios, Fontes de Financiamento e Sistema de 
Monitorização. 

Deverá ser apresentado um plano de acção de execução para um período de 10 anos. Este plano 
deve distribuir cronologicamente as acções, apresentar e s t i m a t i v a  d e  custos de 
implementação, rectificadas em fase de elaboração do Plano, e indicar possíveis Fontes de 
Financiamento Público, Fundos Europeus e/ou outros. 

Com o objectivo de fazer a avaliação contínua do sistema de mobilidade, tanto na fase de 
implementação do plano, como na fase posterior, deverá ser apresentada uma proposta de um 
Sistema de Monitorização da Mobilidade para a ilha de São Tomé com realce nos Municípios 
mais importantes, já definidos como urbano (Capital São Tomé e seu centro) e o  peri-urbano 
que abarca os municípios vizinhos. 

A proposta do sistema de monitorização e avaliação permanente do desempenho do sistema de 
mobilidade e transportes deve abranger todos os modos, especificar as variáveis a cobrir, 
periodicidade das medições e cobertura espacial adaptadas a cada caso, assim como o (s) modo 
(s) de recolha da informação. 
 
5. Gestão do projecto 
 
A entidade adjudicante é o Ordenador Nacional da República Democrática de São Tomé e 
Príncipe. 
 
A gestão do projecto em geral e do contrato em particular é da responsabilidade do Ministério 
das Obras Publicas e Recursos Naturais/UPST. 
 
A Unidade de Planificação e Seguimento de Transportes nomeará um dos seus elementos que 
acompanhará a elaboração do Estudo, funcionando assim como interlocutor permanente do 
adjudicatário.  
 
Será ainda nomeada uma Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano de Mobilidade. 
 
Serão fornecidos todos os estudos realizados entre 2004 e 2010 de modo a que o adjudicatário 
possa dimensionar / realizar o seu trabalho. 
 
6. Resultados  
 
Os resultados que se esperam do Plano de Mobilidade e Transporte Intermunicipal de  
São Tomé são os seguintes: 
  

• O Plano de Circulação;  

• O Plano Pedonal; 
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• O Plano ciclável;  

• Plano para reestruturar / condicionar o transporte ciclomotor; 

• O Plano de estacionamento da cidade de São Tomé; 

• O Plano de Logística; 

• O Plano da Rede de Táxis;  

• O Plano de Transportes Colectivos; 

• Programa de Execução, Meios, Fontes de Financiamento e Sistema de Monitorização. 

 
7. Organização da missão 
 

7.1. Lugar 
A prestação do Consultor será realizada em São Tomé onde os peritos do Consultor serão 
chamados a frequentes deslocações ao terreno, nos locais postos a disposição pela Entidade 
adjudicante (instalações do Ministério das Obras Públicas / Unidade de Planificação e 
Seguimento dos Transportes),  
 

7.2. Duração  
A duração da prestação é de 131 dias a contar da data da chegada a São Tomé do perito 
principal.  
 

7.3. Instalações, equipamentos e deslocações  
O consultor prestará os seus serviços nos locais postos a disposição pela Entidade adjudicante 
(instalações do Ministério das Obras Públicas / Unidade de Planificação e Seguimento dos 
Transportes). Para a realização da sua missão, o Consultor deverá utilizar os seus próprios 
equipamentos e materiais de escritório. As deslocações ao terreno serão asseguradas pelo 
Consultor. 
 

7.4. Perfil do perito 
O consultor deverá fornecer uma equipa de peritos com qualificações e experiência comprovadas 
para colaborarem na preparação e execução das actividades previstas. 
Todos os peritos deverão falar e escrever correctamente o português. 
 
Perito principal  
O coordenador da equipa da elaboração do Plano de Mobilidade deverá ser especialista na área 
do planeamento do território integrando a componente de transportes com experiência 
comprovada na coordenação e gestão de equipas multidisciplinares na área da Mobilidade, sendo 
obrigatório ter mais de 10 anos de experiência no desempenho de cargos nas áreas mencionadas. 
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos 
Experiências profissionais em África, pequenos Estados Insularessão também elementos de 
apreciação das propostas. 
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O conhecimento prático da Comissão europeia assim como dos procedimentos do FED será 
considerado elemento de apreciação das propostas. 
 
O domínio da língua portuguesa é indispensável. O conhecimento da língua francesa será 
considerado elemento de apreciação das propostas. 
  
O domínio do instrumento informático (Word, Excel, Access, etc.) é igualmente pedido. 
 
Qualidades humanas, tais como capacidade de diálogo e escuta, abertura de espírito, pedagogia 
e diplomacia são também importantes, de modo a instaurar relacionamento aberto e são com a 
administração local. 
 
O tempo de afectação será de 33 dias. 

 
Outros peritos 
 
Um Engenheiro Civil, com uma afectação de 22 dias, com experiência profissional, mínimo 5 
anos de experiência, na especialidade, nomeadamente no que se refere a Estudos de Mobilidade 
e Análise e Avaliação do estado de Infra-estruturas Rodoviárias. 
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos. 
 
Um Especialista planeamento, com uma afectação de 18 dias, licenciado na área com 
formação adequada e experiência profissional, mínimo 5 anos, na coordenação de Estudos de 
Planeamento e Ordenamento do Território,  
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos 
 
Um Especialista de Tráfego, com uma afectação de 18 dias, licenciado, na área de Estudos de 
Tráfego com experiência profissional, mínimo 5 anos, comprovada na elaboração de Estudos de 
Mobilidade,  
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos 
 
Um Especialista licenciado na área de Economia de Transportes, com uma afectação de 18 
dias, com experiência comprovada, mínimo 5 anos, compatível para elaboração de Planos de 
Mobilidade. 
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
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ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos 
 
Um Especialista na área Ambiental, com uma afectação de 11 dias com formação adequada e 
experiência profissional, mínimo 5 anos, para assegurar e garantir os aspectos ambientais do 
Plano de Mobilidade. 
 
Um Especialista na área de Sistema de Informação Geográfica com experiência profissional 
comprovada, com um tempo de afectação de 11 dias. 
 
A comprovação passará pela apresentação do Curricula Vitae e por declarações abonatórias que 
atestem ter participado em pelo menos numa prestação de serviços similar à presente. Na 
ausência dessa declaração abonatória será aceite uma declaração, sob compromisso de honra 
emitida pela empresa concorrente, que ateste que o técnico em questão participou em trabalhos 
que cumpram os requisitos exigidos 
 
Essa metodologia é pedida, sendo um critério de avaliação, no Programa de Concurso. 
 
Pessoal e serviços de apoio  
O recrutamento de todo o pessoal e serviço de apoio é da responsabilidade do Consultor. 
 

7.5. Relatórios 
 

7.5.1. Modalidade de Apresentação dos Relatórios 
Todos os relatórios deverão ser entregues em versão digital e em versão de papel (4 exemplares) 
 

7.5.2. Tipo de Relatórios 
Os relatórios a apresentar são os seguintes: 
 
• Relatório de Programação de Trabalhos de Campo, se aplicável; 
• Relatório de Diagnóstico; 
• Relatório de Acções para a Participação e Consulta Pública; 
• Relatório de Objectivos e Cenários de evolução; 
• Relatório de Planos de Acção; 
• Relatório do Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento e Sistema de 

Monitorização; 
 

7.6. Língua de trabalho 
A língua de trabalho é o Português. 
 

 
 
 


