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Pedido de Propostas 

para um 

Parceiros Nacional do Afrobarómetro em São Tomé e Príncipe 

para conduzir um inquérito da Ronda 8 do Afrobarómetro 
 

 

O Afrobarómetro está a convidar à apresentação de propostas por organizações 

interessadas em servirem como Parceiro Nacional (PN) para São Tomé e Príncipe. Sob 

a direcção do Afrobarómetro, o PN escolhido irá conduzir um inquérito por 

amostragem nacionalmente representativo da população adulta de São Tomé e 

Príncipe. Para além de conduzir um inquérito Afrobarómetro, o proponente vencedor 

irá agir como representante do Afrobarómetro em São Tomé e Príncipe pela duração 

da parceria e será elegível para participar em reuniões, workshops, e outras 

actividades de capacitação e de gestão do Afrobarómetro.  

 

Responsabilidades do Parceiro nacional 

Em estreita consulta em todas as fases com o Parceiro Principal de supervisão do 

Afrobarómetro, e em concordância com os protocolos da Rede, será esperado que 

o Parceiro Nacional do Afrobarómetro conduza um inquérito nacionalmente 

representativo em São Tomé e Príncipe com um tamanho de amostra n=1200. Isto irá 

incluir o desempenho dos seguintes deveres: 

 

1. Identificar e aceder a bases de dados de censos para desenhar uma 

amostra, e trabalhar em conjunto com o Especialista de Amostragem do 

Afrobarómetro e o gabinete nacional de estatística para desenhar a amostrar 

e aprovisionar mapas e outros materiais necessários para implementação do 

inquérito; 

2. Adaptar o questionário genérico do Afrobarómetro para se adequar às 

condições locais, trabalhar com as equipas de comunicações e inquérito 

Afrobarómetro para desenvolver questões específicas nacionais a serem 

incluídas no questionário, e traduzir o questionário para o idioma ou idiomas 

locais de acordo com os protocolos do Afrobarómetro; 

3. Solicitar um número suficiente de tablets para trabalho no terreno que 

satisfaçam as especificações delineadas no Manual do Inquérito 

Afrobarómetro; 

4. Recrutar trabalhadores de campo com as qualificações necessárias e 

competências apropriadas de idiomas e trabalho de campo, e formá-los 

para a recolha de dados dos agregados familiares usando tablets;  

5. Seleccionar e treinar supervisores no terreno para monitorizar e supervisionar 

o controlo de qualidade no terreno; 

6. Testar previamente e efectuar as modificações acordadas ao questionário;  

7. Desenvolver um plano de logística do inquérito; 

8. Gerir todos os aspectos do trabalho no terreno em estrita concordância com 

um calendário desenvolvido em consulta com o Afrobarómetro; 

9. Garantir o controlo de qualidade da recolha de dados no terreno;  

10. Preparar relatórios sobre metodologia de amostragem e de trabalho no 

terreno; 
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11. Contribuir para a preparação de um Resumo de Resultados em conjunto com 

os consultores técnicos do Afrobarómetro; 

12. Preparar análises básicas das principais conclusões; 

13. Planear e executar, com o apoio técnico da Rede, um programa de 

comunicações efectivo que inclua uma análise das partes interessadas, 

eventos de disseminação pública, documentos publicados, comunicados de 

imprensa, e apoio das redes sociais para disseminar as conclusões do 

inquérito à comunicação social, da comunidade ONG, dos responsáveis do 

governo, dos legisladores, da comunidade de doadores e de outras partes 

interessadas identificadas. 

  

Os candidatos interessados devem visitar 

(http://afrobarometer.org/announcements/request-bids-afrobarometer-national-

partner-sao-tome-and-principe-conduct-afrobarometer-round-8 ) para mais detalhes 

sobre o conteúdo das propostas, avaliação ,prazo para submissão e endereços de 

contacto. 

 

O prazo para submissão de propostas é o fim do horário de expediente do dia 28 de 

Dezembro de 2018. 
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