
Concurso Público de pequena dimensão para a realização de curtas-

metragens do género animação  
 

Cuide do teu bolso!  
 

 

O diagnóstico com base nos dados do Inquérito à Inclusão Financeira e Literacia 

Financeira afere que os consumidores são-tomenses têm fraca literacia financeira, sendo 

esta uma das responsáveis pela exclusão financeira. De facto, uma pessoa 

financeiramente capaz é aquela que possui o conhecimento, habilidades e cultura que 

lhe dão a oportunidade de se informar e tomar decisões responsáveis sobre as suas 

finanças pessoais. 

A literacia financeira é aqui entendida como a habilidade de entender como o dinheiro 

funciona, ou seja, como o multiplicar, administrar e investir. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Pilar Empoderamento do Consumidor e a 

Literacia Financeira da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) o Banco 

Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) pretende seleccionar empresas que se 

proponham realizar curtas-metragens dentro do género animação, visando a melhoria da 

literacia financeira da população são-tomense/ do público alvo no âmbito de 

Planificação, Despesas, Rendimentos e Poupança. 

1. OBJETO: 

Os proponentes deverão abordar um conjunto de situações divertidas do dia-a-dia, de 

forma lúdico-didáctica que permita alcançar o objectivo acima enunciado, usando 

personagens com nomes familiares ao nosso público alvo. Essas situações devem se 

relacionar com Despesas e Rendimentos, Planificação e Poupança. A encenação, tendo 

por base os objectivos plasmados na ENIF, deverá contribuir para o reforço dos 

conhecimentos financeiros do público alvo e para o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos financeiros mais assertivos. 



Assim, o concurso conduzirá à selecção de 04 (quatro) propostas inéditas de curtas-

metragens do género animação, obedecendo às características técnicas descritas nas 

condições gerais.   

2. Condições gerais:  

a) As Curta-metragens de animação têm como público-alvo os adultos de baixa 

renda  

b) As Curta-metragens de animação serão rodadas na Televisão (TVS). 

c) As propostas deverão apresentar roteiro (das quatro curtas-metragens), com 

divisão por sequência e com os diálogos desenvolvidos;  

d) As propostas deverão apresentar oito (8) layouts conceituais, sendo dois 

(alternativos) de cada curta-metragem, que mostrem o estilo gráfico da 

proposta, personagens e alguns cenários, além da indicação da técnica de 

animação que o realizador irá adoptar (ex: recortes, desenho 2D, 3D, etc.); 

e) Deverão ser originais, criativas e concisas (não mais de 90 segundos cada), 

sendo desenvolvidas com vista a: 

 Melhorar os conhecimentos financeiros básicos no quotidiano;  

 Desenvolver conhecimentos e capacidades fundamentais para a tomada 

de decisões financeiras;  

  Promover atitudes e comportamentos financeiros adequados; e  

 Promover a criação de hábitos de poupança. 

3. Condições de Participação 

a) São habilitados a participar no concurso proponentes que estejam devidamente 

credenciados em termos legais (formalizados e com a situação fiscal 

regularizada); 

b) Só serão aceites projectos que ainda não tenham sido realizados; 

c) Cada proponente poderá inscrever de 01 (uma) a 04 (quatro) propostas inéditas 

neste Concurso, ou seja, poderá participar em todas as categorias, se assim 

pretender); 

d) Serão melhor apreciados os proponentes que comprovarem experiência 

comprovada na matéria; 



e) Cada concorrente deverá apresentar uma proposta técnica e uma proposta 

financeira.  

4. Entrega e Prazo das Propostas 

a) O concurso decorrerá ao abrigo do Regulamento de licitações e Contratações 

Públicas de São Tomé e Príncipe. 

b)   As propostas deverão ser entregues na sede do BCSTP, em envelope lacrado, 

com as indicações do Remetente: (nome do proponente do projecto) e 

Destinatário (Concurso Público para a realização de curtas-metragens com 

animação sob o lema Cuide do teu bolso). 

c) A proposta financeira deverá estar em envelope separado (que só será aberto 

depois da avaliação da proposta técnica); 

d) O prazo para a entrega das propostas termina no dia 11 de Novembro de 2021às 

12 horas. 

e) A abertura pública das propostas será no dia 11 de Novembro de 2021às 15,30 

horas.  

5. O Júri de Avaliação será composto e publicado no site do BCSTP  

https://bcstp.st/  e  https://www.inclusaofinanceira.st/ 

6. Os pedidos de esclarecimento no âmbito do presente Concurso Público devem 

ser dirigidos, por escrito, ao júri do concurso, por carta dirigida ao BCSTP ou 

para o endereço gif@bcstp.st . 
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