
 

 

 

 

 

Região Prazo Descrição 
 

 

 

 

 

África 

São Tome e Príncipe  
28 de Novembro 2019 

Instituição: PNUD 

 

Consultoria para Revisão e Homogeneização de Regulamentos do Sector 

da Energia 

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

em São Tomé e Príncipe, vem por este meio tornar publico a abertura do concurso 

para a contratação de uma empresa de consultoria para proceder a: 

1. Revisão e homogeneização dos Regulamento de Acesso às redes e interligação; 

Revisão e homogeneização do Regulamento de relações comerciais/Contratos de 

compra e venda de energia elétrica. 

2. Elaborar contratos de acesso a rede de produtores independentes, de compra e 

venda de eletricidade entre concessionária e produtores independentes e venda de 

eletricidade ao consumidor final. 

3. Elaborar os Termos de Referência (TDR) para a contratação de 

empresa/gabinete para produção de Normas de Segurança de linhas de transporte 

e distribuição de eletricidade, centros de produção de eletricidade, subestações, 

postos de corte e postos de transformação” 

 

Mais info: http://bit.ly/2KFyXbC 
 

 

 

 

 

África 

São Tome e Príncipe  28 de Novembro 2019 

Instituição: PNUD 

 

Consultoria para Sector de Energia 

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

em São Tomé e Príncipe, vem por este meio tornar publico a abertura do concurso 

para a contratação de uma empresa de consultoria para proceder a: 

1. Elaboração do Manual de Procedimentos técnicos e administrativos para a 

conexão à rede de operadores privados de energias provenientes de todas as 

fontes de energias renováveis. 

2. Elaboração do Relatório "caracterização da rede elétrica STP 

 

Mais info: http://bit.ly/2KF77fh 
 

 

 

 

https://aler-renovaveis.us9.list-manage.com/track/click?u=68b6195e3c5cb4a788c512f37&id=e9ef7c11a5&e=5236e51453
https://aler-renovaveis.us9.list-manage.com/track/click?u=68b6195e3c5cb4a788c512f37&id=9ee418e962&e=5236e51453


 

Africa 

Sao Tome and Principe  
20th December 2019 

at 3p.m. local time 

Institution: AFAP / EMAE 

 

Owner’s Engineer for São Tomé and Príncipe Power Sector Recovery 

Project 

The EMAE has received a loan from the European Investment Bank – EIB 

(hereinafter referred to as “the Bank”) – towards the cost of the Power Sector 

Recovery Project in Sao Tome and Principe. 

This International Invitation for Tenders relates to the contract for Recruitment of 

a Consultant to be appointed as Owner’s Engineer for AFAP/ EMAE. 

This contract will include the Technical Assistance for certain components of the 

São Tomé and Príncipe Power Sector Recovery Project.  

 

More info: http://bit.ly/2XGLNvu 
 

 

 

 

 

 

https://aler-renovaveis.us9.list-manage.com/track/click?u=68b6195e3c5cb4a788c512f37&id=ea692cdf5d&e=5236e51453

