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O Governo de São Tomé e Príncipe (GoSTP) recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e 

pretende aplicar parte do montante acordado para esta subvenção aos pagamentos a efetuar ao abrigo do contrato para 

o desenvolvimento de um Plano de Aceleração da Energia Verde de suporte ao planeamento do sistema elétrico da 

Ilha de São Tomé. 

 

Os serviços a incluir no âmbito deste serão os de desenvolver um plano integrado de aproveitamento de recursos 

que possa orientar o Governo de São Tomé e Príncipe a acelerar a sua transição para energias limpas com a 

integração de energias renováveis no sistema de elétrico de São Tomé, de forma a reduzir a atual dependência da 

produção diesel com o objetivo de integração de 50% da produção renovável até 2030. As  principais atividades 

prendem-se com a  (i)  atualização dos estudos existentes sobre a procura de eletricidade incluídos no Plano de 

Desenvolvimento de Menor Custo, (ii) atualização do portfólio  de projetos disponíveis  com base nos estudos de 

viabilidade em curso para mini-hidroeléctricos e solares em São Tomé, (iii)  estudos técnicos sobre a integração 

da produção renovável não regulada, (iv)  avaliação da rede de transporte e distribuição existente e anteprojeto de 

reabilitação e sua expansão,  bem como (v) avaliação das necessidades de investimentos em armazenamento, 

incluindo a integração na rede de transporte (vi). Deve, ainda, ser disponibilizado ao cliente uma ferramenta 

dinâmica para avaliar as necessidades de planeamento do sistema de energia e respetiva formação.  Esta ferramenta 

deve ser desenvolvida pelo consultor utilizando folhas Excel ou recorrendo a um software gratuito adequado para 

pequenas redes insulares. O programa é implementado pela GoSTP através do seu Ministério das Infraestruturas e 

Recursos Naturais (MIRN). 

 

O Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais (MIRN), através da Direção Geral dos Recursos Naturais e  

Energia (DGRNE), convida agora as empresas de consultoria elegíveis a indicarem o seu interesse na prestação 

destes serviços. As empresas interessadas devem fornecer informações que indiquem que estão qualificados para 

a realização dos serviços (brochuras, descrição de atribuições semelhantes, experiência em condições semelhantes 

em São Tomé e Príncipe, disponibilidade de competências adequadas entre o pessoal, etc.). As Empresas podem 

constituir formas de agrupamento para aumentar as suas possibilidades de qualificação. 

 

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da short-list e do processo de seleção devem estar de acordo com 

as regras e procedimentos de aquisição do Banco Africano de Desenvolvimento (outubro de 2015) e as disposições 

do Acordo de Financiamento, que está disponível no sítio web do Banco em  http://www.afdb.org. 

 
As empresas interessadas podem obter mais informações no endereço abaixo durante o horário de trabalho da 

DGRNE: 9h00 às 15h00, horário são-tomense. 

As manifestações de interesse devem ser entregues ou enviadas por e-mail para o endereço abaixo até  01/03/2021,  

12 p.m. GMT e mencionar  "Sao Tome& Principe Green Energy Acceleration Plan" 
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