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Sumário Executivo 

Introdução 
 
O sistema de educação de São Tomé e Príncipe (STP) enfrenta grandes desafios relacionados 
com baixos níveis de aprendizagem, abandono escolar precoce associado à gravidez na 
adolescência e falta de apoio às crianças mais vulneráveis. Em resposta a estes desafios, o 
Governo desenvolveu um plano exaustivo para o sector da educação, a Carta de Política 
Educativa (2019-2023) (CPE), a qual foi aprovada em Novembro de 2019. 
 
Para apoiar a implementação da CPE, o Governo de STP, através do Ministério da Educação e 
Ensino Superior (MEES), está a desenvolver o Projecto Empoderamento de Raparigas e 
Educação de Qualidade para Todos (PEREQT, P169222), financiado pelo Banco Mundial (BM) 
e pela Parceria Global para a Educação (GPE), representando um investimento total de 17,2 
Milhões de USD. O PEREQT foi aprovado pelo BM em Dezembro de 2020 e tem um período de 
execução de cinco anos, com a data-limite de 31 de Dezembro de 2025. A implementação geral 
das actividades do projecto é da responsabilidade do MEES com o apoio da Agência Fiduciária 
de Administração de Projectos (AFAP). 
 
A avaliação ambiental e social preliminar realizada pelo BM identificou um conjunto de 
instrumentos, a elaborar pelo Governo de STP, que irão orientar a gestão dos riscos ambientais 
e sociais do projecto e propor medidas para mitigá-los em conformidade com as disposições 
do Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco. Estes instrumentos incluem um Quadro de 
Gestão Ambiental e Social (QGAS), que corresponde ao presente documento, no qual são 
identificados e analisados os riscos e impactos ambientais e sociais relevantes do projecto e 
apresentadas as medidas e planos para evitar, mitigar ou compensar os riscos e impactos 
adversos e para potenciar os impactos positivos. 

Descrição do Projecto 
 
Na concepção do PEREQT foram considerados três desafios-chave: 

1. Os resultados escolares das raparigas são condicionados pelas elevadas taxas de 
gravidez precoce, entre outros factores; 

2. Os resultados da aprendizagem dos rapazes e das raparigas são baixos; 
3. Crianças vulneráveis que dentro e fora do sistema escolar não têm apoio para alcançar 

o seu potencial humano. 
 
Respondendo a estes desafios-chave, os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto (ODP) são: 

i) equipar as raparigas com competências para a vida; e  
ii) melhorar os resultados da aprendizagem para todos. 

 
Com uma cobertura geográfica nacional, incluindo áreas urbanas e rurais, o Projecto irá 
beneficiar directamente 74.000 estudantes, 2.800 professores e 240 directores de escolas 
básicas e secundárias. Cerca de 12.000 raparigas e 11.000 rapazes da 7ª à 12ª classe 
beneficiarão especificamente das actividades de capacitação. A médio prazo, o projecto apoiará 
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as comunidades e os principais intervenientes locais / escolares no reforço das suas 
capacidades e na promoção da apropriação e responsabilização. 
 
O Projecto integra cinco componentes divididas em subcomponentes orientadas para os ODP. 
 

Componentes Subcomponentes 

Componente 1: Empoderamento de 
Raparigas através da Aquisição de 
Competências para a Vida e de um 
Ambiente Escolar Seguro  
(US$ 5,65 milhões) 

• Subcomponente 1.1 - Transmitir às raparigas competências para a 
vida e educação sobre saúde sexual e reprodutiva (US$ 0,65M) 

• Subcomponente 1.2 – Apoiar um ambiente escolar mais seguro  
(US$ 5M) 

Componente 2: Combater a Pobreza 
de Aprendizagem  
(US$ 7,97 milhões) 

• Subcomponente 2.1 - Desenvolvimento profissional de docentes e 
fornecimento de Materiais de Ensino e Aprendizagem (US$ 4,88M) 

• Subcomponente 2.2 – Fortalecer a gestão de docentes e a liderança 
escolar (US$ 0,91M) 

• Subcomponente 2.3 - Garantir a continuidade da aprendizagem  
(US$ 2M) 

Componente 3: Alcançar os Mais 
Vulneráveis (US$ 1,44 milhões) 

Esta componente apoiará actividades direccionadas à prevenção do 
abandono escolar e promoção o sucesso escolar dos alunos. 

Componente 4: Coordenação do 
Projecto, Monitorização e 
Avaliação, e Desenvolvimento de 
Capacidades (US$ 2,44 milhões) 

• Subcomponente 4.1 - Coordenação do Projecto e Monitorização e 
Avaliação (US$ 1,02M) 

• Subcomponente 4.2 - Desenvolvimento de capacidades, pesquisa e 
análise de políticas (US$ 1,42M) 

Componente 5: Componente 
Contingente de Resposta a 
Emergências (US$ 0 milhões) 

Esta componente não apresenta divisão em subcomponentes. 

 

O MEES, conjuntamente com as suas direcções e instituições relevantes, é responsável pela 
implementação geral das actividades do Projecto. Dentro da estrutura do MEES, a Direcção de 
Planeamento e Inovação Educativa (DPIE), onde está sedeada a Unidade de Gestão do Projecto 
(UGP), é responsável pelo planeamento e coordenação das actividades do projecto em 
articulação com outras direcções e estruturas relevantes do Ministério e com a AFAP 
(responsável pelas actividades de aquisição e gestão financeira). Na implementação do 
projecto serão também envolvidos outros ministérios, incluindo o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade, Família e Formação Profissional (MTSFFP), o Ministério da Juventude, 
Desportos e Empreendedorismo (MJDE), o Ministério da Justiça, Administração Pública e 
Direitos Humanos (MJAPDH), o Ministério da Saúde (MS), e o Ministério das Obras Públicas, 
Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MOPIRNA). 

Quadro Estratégico, Legal e Institucional para a Gestão A&S do Projecto 
 
A elaboração do QGAS é enquadrada por um conjunto de estratégias e de políticas nacionais e 
internacionais que definem grandes linhas orientadoras para a gestão ambiental e social do 
Projecto. 
 
No âmbito internacional, destacam-se a Agenda 2063 – A África que queremos, a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, as Modalidades Aceleradas de Acção para Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (SAMOA - SIDS Accelerated Modalities of Action) e as principais 
Convenções internacionais de âmbito social e ambiental (nomeadamente as estabelecidas no 
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quadro das Nações Unidas e da Organização de Unidade Africana), das quais o Estado 
Santomense é signatário. 
 
No âmbito do quadro estratégico nacional, destacam-se vários documentos de grande 
importância para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país, os quais incluem: a 
Agenda de Transformação no Horizonte 2030, o Programa-Quadro das Nações Unidas para 
Assistência ao Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe (United Nations Development 
Assistance Framework UNDAF 2017-2021), o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
(PNDS) de São Tomé e Príncipe 2020-2024, a CPE 2023, a Estratégia de Desenvolvimento da 
Educação Especial, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género (ENIEG), a 
Estratégia Nacional de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ENLCVBG), e a Política 
Nacional de Protecção da Criança (PNPC). 
 
No quadro legislativo nacional, vários diplomas, para além da Constituição da República de 
STP, definem orientações normativas e regulatórias importantes para o Projecto, ao nível da 
avaliação de impacto ambiental, património cultural, trabalho, protecção social, saúde, 
educação e igualdade de género. 
 
Ao nível institucional, o MOPIRNA é o organismo da Administração Central do Estado 
responsável pela avaliação e gestão ambiental. Na Estrutura Orgânica do MOPIRNA, a Direcção 
Geral do Ambiente (DGA) tem como atribuição, a coordenação das acções ambientais do país e 
a definição e execução da política do Estado em matéria do ambiente. 

Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial 
 
O QAS do BM constitui a principal referência para a elaboração do presente QGAS e dos 
restantes instrumentos ambientais e sociais preparados para o projecto. Constitui-se como 
referência, tanto ao nível estruturante dos princípios, valores e aspirações, como ao nível 
operacional dos requisitos e procedimentos necessários para assegurar a sustentabilidade 
ambiental e social dos projectos, configurados nas NAS. 
 
Tendo em conta as características específicas do Projecto e o seu âmbito de implementação, 
considera-se que lhe são aplicáveis a NAS 1 (Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos 
Socioambientais), NAS 2 (Condições de Trabalho e Mão-de-obra), NAS 3 (Eficácia de Recursos 
e Prevenção e Gestão da Poluição), NAS 4 (Saúde e Segurança Comunitária), NAS 8 (Património 
Cultural), e NAS 10 (Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações). 
 
À presente data não se consideram relevantes para o projecto a NAS 5 (Aquisição de Terras, 
Restrições ao Uso da Terra, Reassentamento Involuntário) e a NAS 6 (Conservação da 
Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos), uma vez que as obras 
previstas restringir-se-ão, expectavelmente, ao espaço físico das escolas beneficiadas em 
terrenos públicos confinados, sendo improvável que impliquem a aquisição de terras, 
restrições ao uso de terras e reassentamento involuntário, ou que afectem habitats críticos, 
áreas sensíveis, habitats ou área de reprodução de qualquer espécie ameaçada, rara ou em 
perigo de extinção. No decurso do projecto, a relevância destas NAS deverá ser reavaliada em 
função dos subprojectos implementados. 
 
Não são aplicáveis ao projecto a NAS 7, uma vez que em STP não existem grupos sociais e 
culturais que cumpram os critérios estabelecidos nos parágrafos 8 e 9 desta NAS e possam ser 
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classificados como Povos Indígenas/ Comunidades Locais Tradicionais Historicamente 
Desfavorecidas da África Subsaariana, nem a NAS 9, pois o projecto não envolve intermediários 
financeiros. 

Situação Ambiental e Social em STP 
 
STP é um país de reduzida dimensão localizado no Golfo da Guiné, a oeste da costa ocidental 
africana. É composto por duas ilhas principais, São Tomé (859 km2) e Príncipe (142 km2), 
integrando ainda um conjunto de pequenos ilhéus (na sua maioria sem ocupação humana). O 
território está dividido em sete distritos municipais, seis na ilha de São Tomé (Água Grande, 
Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata e Mé-Zóchi) e um na Região Autónoma do Príncipe (Pagué). 
 
Com um clima de tipo equatorial e relevo acidentado, STP é um país vulnerável aos efeitos 
adversos das alterações climáticas, registando fenómenos climáticos extremos (vagas de calor, 
furacões/tempestades, inundações e secas), cuja ocorrência no futuro se prevê com elevada 
intensidade, frequência ou duração. Esta vulnerabilidade é um aspecto relevante a ter em conta 
na construção/reabilitação das instalações WASH nas escolas beneficiadas por forma a 
garantir uma configuração segura e resiliente, na medida do possível. 
 
O país apresenta uma elevada disponibilidade hídrica, caracterizada por uma acentuada 
variação sazonal e geográfica condicionada pela distribuição das chuvas. A ausência 
generalizada de infra-estruturas destinadas à recolha e armazenamento de água, traduz-se 
num aproveitamento muito reduzido dos recursos disponíveis. A grande maioria da população 
não é servida por sistema de abastecimento, ou onde estes existem apresentam significativas 
deficiências funcionais. A contaminação bacteriológica que se regista na generalidade dos 
recursos hídricos superficiais, conjugada com a ausência de tratamento adequado da água 
fornecida à população, constitui um risco significativo para a saúde pública. Estes aspectos 
assumem grande relevância no planeamento das infra-estruturas WASH que serão 
construídas/reabilitadas e para o seu funcionamento adequado. 
 
A deficiente, e em muitos casos inexistente, gestão dos resíduos produzidos no país configura 
outro problema ambiental relevante no contexto das intervenções WASH. 
 
O território santomense apresenta uma forte heterogeneidade nas suas múltiplas dimensões – 
paisagem, população, formas de ocupação, etc. – e uma relativa desigualdade no acesso a um 
conjunto de infraestruturas, bens e serviços. Esta realidade é particularmente importante no 
contexto do PEREQT para perspectivar as necessidades de intervenção e as prioridades de 
implementação do projecto, que apresenta uma forte componente de inclusão social, ao nível 
do género e das diversas vulnerabilidades, incluindo a promoção de mudanças normativas e 
comportamentais. 
 
O arquipélago tem aproximadamente 200.000 habitantes, 42,6% dos quais têm 14 anos de 
idade ou menos (Censos 2012). De acordo com dados de 2017, cerca de dois terços da 
população viviam na pobreza e quase metade (cerca de 47%) da população vivia em pobreza 
extrema (IOF 2017). Estimativas de 2020 do Banco Mundial indicam que 35,2% da população 
de STP se encontra abaixo do nível internacional de pobreza (correspondente a US$1.9), e 
64,3% da população encontra-se no nível de pobreza médio-baixo (correspondente a US$3.2). 
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A desigualdade aumentou nos últimos anos. As taxas de desemprego mantêm-se 
consistentemente acima dos 13%, e não traduzem a precariedade e informalidade do trabalho 
(cerca de 68,7% da população trabalha no sector informal). 
 
A pandemia COVID-19 causou uma emergência de saúde, uma crise económica (em virtude da 
afectação do sector do turismo e da baixa procura de produtos agrícolas, causando maior 
desemprego e perda de rendimentos, e afectando sobretudo os mais pobres e vulneráveis) e o 
encerramento das escolas em STP (entre Março de 2020 e o início do ano lectivo 2021-22). 
 
Os resultados do desenvolvimento humano apesar de baixos têm vindo a melhorar, contudo 
são condicionados pelas desigualdades de género. As mulheres têm menos probabilidade de 
entrar no mercado de trabalho, devido a menos oportunidades de trabalho e a um desajuste de 
competências que as afecta particularmente. Essas disparidades começam na adolescência, 
onde as meninas grávidas enfrentam desafios significativos para permanecer e completar o 
ensino secundário. As mães adolescentes têm maior probabilidade de morrer no parto e de ter 
filhos com crescimento atrofiado ou deficiências, perpetuando assim um ciclo de pobreza. 
 
Algumas das principais barreiras ao empoderamento das meninas são de natureza estrutural. 
Relacionam-se com o papel tradicionalmente atribuído às mulheres, na família e na sociedade, 
muito centrado na gestação e criação dos filhos e nos cuidados domésticos e familiares e na 
subalternidade em relação aos homens e ao poder masculino. Além disso, as normas sociais e 
culturais atribuem um valor limitado à educação das raparigas e à sua futura independência 
económica.  
 
O casamento infantil e a gravidez precoce encontram-se entre os factores que mais 
condicionam o empoderamento das meninas e dificultam a sua educação e aquisição de 
capacidades e competências. 
 
Ao nível escolar é possível identificar vários outros obstáculos à educação e aquisição de 
capacidades e competências pelas meninas, incluindo: i) a necessidade de, por vezes, percorrer 
longas distâncias entre a casa e a escola e os problemas de segurança associados; ii) as más 
condições sanitárias/falta de instalações na maior parte das escolas, impedindo uma adequada 
privacidade e higiene, incluindo higiene menstrual; iii) os riscos associados a assédio e 
violência sexual, por parte de alunos e professores. 
 
A violência baseada no género (VBG), em geral, e a violência baseada no género relacionada 
com a escola (VBGRE), em particular, são uma realidade em STP. De acordo com dados de 2019 
da UNFPA, os casos registados de violência doméstica no país aumentaram no período 2016-
19. No que concerne a VBGRE, os dados e informações disponíveis são muito escassos. Um 
estudo da UNICEF (2016) refere o problema do sexo transaccional em ambiente escolar (troca 
de sexo por notas). A existência desta prática foi repetidamente referida nas reuniões de 
grupos focais realizadas com raparigas, rapazes, professores e pais em vários pontos do país 
no âmbito do processo de envolvimento de partes interessadas para a elaboração dos 
instrumentos A&S do Projecto. 
 
Outros factores de vulnerabilidade que dificultam a aprendizagem e o empoderamento das 
meninas e dos meninos são a pobreza, a residência em meios rurais (sobretudo nas zonas mais 
isoladas e desfavorecidas), as especificidades socioculturais, e as situações de deficiência 
(dificuldades acrescidas de inclusão e desenvolvimento). 
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Principais Riscos e Impactos do Projecto e Medidas Propostas 
 

Impactos potencialmente gerados pelo Projecto Medidas, orientações e recomendações propostas 

Impactos positivos: 
- Melhoria da educação de raparigas e rapazes e da formação de professores em saúde sexual e reprodutiva (SSR). 
- Promoção da mudança comportamental, ao nível dos jovens, da escola, das famílias e comunidades no sentido de prevenir e reduzir a 
VBG/VBGRE. 
- Aumento da consciencialização das famílias e comunidades relativamente ao valor da educação para todos e redução dos estereótipos 
discriminatórios de género. 
- Redução o absentismo escolar feminino. 
- Melhoria das condições de higiene e salubridade das escolas através do fornecimento de água e instalações sanitárias adequadas para 
os alunos e pessoal escolar (separadas por género). 
- Criação de oportunidades de emprego e promoção da actividade económica ao nível local associadas às obras de 
construção/reabilitação das infra-estruturas WASH. 
- Actualização do programa de ensino à distância. 
- Melhoria das práticas de ensino, da interacção aluno-professor e dos resultados de aprendizagem no ensino pré-escolar e no ensino 
básico. 
- Promoção da utilização de tecnologias digitais e melhoria das competências digitais de professores e alunos. 
- Qualificação dos professores e definição de uma estrutura de carreira. 
- Melhoraria da liderança, governança e gestão escolar. 
- Redução do número de crianças que estão fora da escola devido a atraso escolar, repetência, e consequente abandono da escola, ou a 
situações de pobreza familiar. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente ou parcial os objectivos do projecto, desaproveitando recursos e 
frustrando expectativas. Estes riscos colocam-se ao Projecto quer a nível global quer ao nível de cada subcomponente e dimensão de 
intervenção, incluindo, entre outros, os seguintes: 

(i) risco de insuficiente redução da pobreza da aprendizagem; 
(ii) risco das diversas acções e medidas para combater e evitar a VBGRE e apoiar a(o)s sobreviventes não surtirem o efeito 

necessário devido a factores como sejam: a insuficiente e/ou ineficiente capacitação dos professores e restante pessoal escolar 
no que concerne à prevenção de VBGRE, a falta de supervisão do pessoal educativo para identificar precocemente condutas 
inadmissíveis e accionar as sanções aplicáveis, a falta de mecanismos de queixa no âmbito da escola, que sejam acessíveis aos 
sobreviventes de incidentes de EAS/AS/VBGRE e garantam a sua segurança para relatarem tais incidentes, assim como o seu 
apoio posterior; 

(iii) risco de continuação da exclusão das meninas grávidas do ensino diurno (apesar da recente alteração das orientações oficiais) 
com consequências ao nível do aumento de risco de VBGRE no contexto nocturno e abandono escolar; 

(iv) risco de insuficiente inclusão e acompanhamento das raparigas nas acções de formação profissional e na empregabilidade; 
(v) risco de as acções para reduzir a gravidez precoce e o casamento infantil não obterem os desejados resultados; 
(vi) risco de insuficiente formação dos directores e dos professores nas múltiplas competências abrangidas pelo Projecto; 
(vii) risco de dificuldades técnicas e de insuficiente abrangência e eficiência do ensino à distância. 

 Insuficiente ou desadequada intervenção nas comunidades locais e envolvimento e apoio às famílias, actores sem os quais muito dos 
principais objectivos do Projecto podem não ser alcançados, designadamente, a redução da gravidez precoce e do casamento infantil, o 
apoio à permanência das meninas e meninos na escola, e o combate à EAS/AS/VBGRE. 
 Risco de não inclusão ou insuficiente inclusão das áreas mais remotas e isoladas e dos grupos mais desfavorecidos/vulneráveis. 
 Riscos e impactos adversos decorrentes da realização dos trabalhos de construção/reabilitação das infra-estruturas WASH, incluindo: 
 Ambientais: (a) erosão e contaminação dos solos; (b) consumo de água e degradação da qualidade dos recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos; (c) geração de ruído e vibração; (d) afectação da qualidade do ar; (e) geração de resíduos. 
 Sociais: (a) frustração de expectativas de emprego na obra por parte das comunidades locais (no caso de não ser dada preferência ao 

recrutamento local de mão-de-obra ou de serem geradas expectativas irrealistas); (b) discriminação de grupos vulneráveis (como 
por exemplo mulheres) no recrutamento de mão-de-obra; (c) riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores das obras e das 
comunidades circundantes (incluindo risco de EAS/AS); (d) incumprimento da legislação laborar; (e) risco de propagação de doenças 
transmissíveis. 

 Definir objectivos e metas realizáveis para cada uma das subcomponentes no que respeita ao número de jovens a incluir nos benefícios 
do projecto e considerando os recursos de financiamento disponíveis e as necessidades materiais, logísticas, de pesquisa, de organização e 
de consultoria de apoio. Considerar as zonas remotas e os grupos vulneráveis na definição dos objectivos e metas. 
 Assegurar a inclusão de escolas localizadas em zonas mais carenciadas e remotas no conjunto de escolas a beneficiar com 
reabilitação/construção de infra-estruturas WASH. 
 Articular as acções previstas no âmbito das diversas subcomponentes de modo a criar sinergias e evitar intervenções sucessivas e/ou 
repetidas nas famílias e comunidades. 
 Para o desenvolvimento de acções ao nível das famílias e comunidades, envolver organizações e pessoas com conhecimento das 
comunidades, experiência de intervenção comunitária e adequada formação (nomeadamente ao nível de ciências sociais). 
 Criar e/ou dinamizar Centros Comunitários, respeitando a cultura e organização social local, como centros de informação e apoio aos 
jovens, de prevenção de EAS/AS/VBGRE, dinamizadores de discussão colectiva e de mudança de percepção sobre o valor do ensino, 
estereótipos de género e papel subalterno das meninas e mulheres na família Estes centros deverão funcionar como nós de articulação de 
várias medidas e tipos de intervenção previstos no âmbito do projecto. 
 Articular o PEREQT com outros programas/projectos (educação, saúde, segurança alimentar, meios de vida) em curso ou previstos, 
adoptando abordagens cultural e socialmente apropriadas. 
 Assegurar que as meninas grávidas não são discriminadas e relegadas para o ensino nocturno. 
 Estabelecer objectivos e metas relativamente a crianças portadoras de deficiência e crianças não alfabetizadas. 
 Desenvolver mecanismos de apoio e feedback para as crianças e jovens que não têm meios para aceder ao ensino à distância, incluindo 
a entrega de MEA ao domicílio, monitores treinados nas comunidades para apoiar os alunos no uso de ferramentas e equipamentos de 
educação remota, e visitas domiciliares de professores aos alunos. 
 Desenvolver acções de capacitação e formação da equipa envolvida na implementação do projecto em temas como grupos 
vulneráveis/desfavorecidos, EAS/AS/VBGRE, avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais. 
 Efectuar uma triagem criteriosa dos subprojectos de construção para avaliar adequadamente o respectivo risco ambiental e social e 
definir os instrumentos ambientais e sociais a desenvolver em cada caso. 
 Elaborar e implementar Planos de Gestão Ambiental e Social para as obras de construção (C-PGAS) que definam os procedimentos e as 
medidas para mitigação dos impactos adversos e potenciação dos positivos, bem como medidas de acompanhamento e monitorização. As 
medidas de mitigação propostas devem considerar, entre outros, os seguintes aspectos: prevenção do surgimento ou agravamento de 
processos erosivos em zonas declivosas ou instáveis; prevenção de situações de contaminação ambiental; gestão de resíduos e de materiais 
perigosos; redução da perturbação causada no ambiente sonoro local; controle das emissões de poluentes atmosféricos; gestão da saúde e 
segurança dos trabalhadores da obra e das comunidades envolventes. 
 Monitorizar os impactos dos subprojectos de reabilitação/construção de infra-estruturas WASH e a aplicação das medidas de mitigação. 
 Desenvolver e implementar um Plano de Acção de Prevenção e Resposta à EAS/AS. 
 Estabelecer Códigos de Conduta para todos os trabalhadores envolvidos no projecto. 
 Desenvolver e implementar mecanismos de feedback e resolução de reclamações (MFRR) para o projecto em geral e para questões 
laborais. Estes mecanismos terão que integrar disposições específicas que garantam a sua acessibilidade por sobreviventes de incidentes 
de VBG/EAS/AS e a segurança dessas(es) sobreviventes para relatarem tais incidentes, incluindo para tal aspectos centrados nas(os) 
sobreviventes, bem como garantir relatórios confidenciais desses casos e resposta ética e confidencial às (aos) sobreviventes. 
 Garantir que os MFRR implementados nas escolas para tratar de casos de EAS/AS/VBGRE asseguram a protecção dos denunciantes, 
em especial a(o)s sobreviventes, e garantem o adequado encaminhamento da(o)s sobreviventes para os serviços de apoio necessários 
(psicossocial, de saúde e jurídico). 
 Regulamentar e efectivar a sansão dos perpetradores em casos de VBGRE dentro do âmbito de jurisdição e actuação das escolas 
 Garantir o envolvimento continuo das autoridades e comunidades locais na implementação do projecto. 
 Elaborar e implementar um programa de comunicação com o objectivo de informar as partes interessadas sobre o andamento das 
actividades planeadas e implementadas no âmbito das várias os subcomponentes do projecto. 
 Monitorizar a implementação do Projecto. 
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Risco Ambiental e Social do Projecto 
 
As obras civis a serem financiadas no âmbito do Projecto (Subcomponente 1.2) são de pequena 
escala e ocorrerão no espaço físico de escolas existentes, prevendo-se que não gerem impactos 
e riscos ambientais adversos significativos e que sejam de baixo risco ambiental. Não obstante, 
a reduzida capacidade de gestão ambiental do Mutuário, conjugada com o facto de para parte 
substancial da equipa envolvida na implementação do projecto esta ser a primeira experiência 
com o QAS do BM, aumenta o nível de risco ambiental do projecto, o qual se classifica como 
Moderado. 
 
O risco social do projecto é também classificado como moderado apesar dos impactos sociais 
positivos, tanto a nível individual como comunitário, que se esperam da sua implementação. 
Esta classificação é fundamentada pelos seguintes factores: i) a falta de experiência do 
Mutuário na gestão de questões sociais de acordo com o QAS do BM; ii) o facto de ser a primeira 
experiência do Mutuário em algumas áreas específicas previstas no projecto, tais como 
empoderamento de meninas, gravidez precoce e deficiência/incapacidade, o que pode 
comportar diversos desafios em termos de apropriação, coordenação e implementação; e iii) 
os riscos de EAS/AS/VBGRE associados ao projecto. 

Directrizes para a Gestão Ambiental e Social do Projecto 
 
O QGAS descreve os procedimentos de gestão ambiental e social a serem adoptados durante a 
implementação do projecto, incluindo as responsabilidades dos intervenientes envolvidos. 
 
A preparação e implementação dos diferentes subprojectos do ponto de vista ambiental e 
social deverá contemplar sete etapas, nomeadamente: i) a verificação da elegibilidade dos 
subprojectos para financiamento no âmbito do projecto; ii) triagem ambiental e social; iii) 
classificação do risco ambiental e social; iv) elaboração dos instrumentos A&S e aprovação; v) 
envolvimento da partes interessadas e divulgação; vi) monitorização; e vii) auditoria. 
 
O MEES, através da UGP, tem a responsabilidade de coordenar as actividades necessárias para 
a correcta prossecução das etapas supracitadas. Para o efeito, a UGP integra um Especialista de 
Salvaguardas Ambientais e Sociais (ESAS), o qual é apoiado por dois pontos focais nomeados 
pela UGP (um para São Tomé e outro para a Região Autónoma do Príncipe). À equipa da UGP, 
e em particular a estes três elementos, será dada a formação/capacitação suficiente para 
garantir a sua familiaridade com os requisitos do QAS e capacidade para assegurar a adequada 
integração desses requisitos na implementação do projecto. A UGP receberá assistência técnica 
e consultiva contínua do BM durante toda a implementação do projecto no que concerne à 
identificação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais. Adicionalmente, durante a 
implementação do projecto deverão ser pontualmente contratados consultores externos 
independentes para apoiarem à UGP em questões A&S mais complexas, como sejam a EAS/AS. 
De referir ainda o apoio que a AFAP (aquisições, gestão financeira e salvaguardas A&S) dará à 
UGP durante toda a implementação do Projecto, alavancando a gestão A&S do projecto com o 
seu conhecimento do QAS e a sua experiência relevante na implementação de outros projectos 
financiados pelo Banco. 
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Mecanismo de Feedback e Resolução de Reclamações (MFRR) 
 
Com o objectivo de criar um canal de comunicação entre o projecto e as partes interessadas de 
forma a receber os seus feedbacks e tratar as eventuais reclamações relacionadas com as 
actividades do projecto, foi desenvolvido e implementado um MFRR geral para o projecto. 
Além deste, será desenvolvido e implementado um MFRR independente e direccionado para 
tratar das reclamações dos trabalhadores do projecto.  
 
Ambos os mecanismos terão que integrar disposições específicas que garantam a sua 
acessibilidade por sobreviventes de incidentes de EAS/AS e a segurança dessas(es) 
sobreviventes para relatarem tais incidentes, incluindo para tal aspectos centrados nas(os) 
sobreviventes, bem como garantir relatórios confidenciais desses casos e resposta ética e 
confidencial às (aos) sobreviventes. 

Capacitação e Formação 
 
Considerando a falta de experiência do MEES na implementação dos requisitos do QAS do BM, 
combinada com a diversidade e complexidade do Projecto (resultante da diversidade de 
actividades propostas no seu âmbito, a sua cobertura geográfica e a diversidade sociocultural 
de STP), o ESMF propõe várias acções de formação dirigidas à equipa envolvida na 
implementação do projecto. 

Plano de Acção de Prevenção e Resposta à EAS/AS 
 
O QGAS inclui um Plano de Acção de Prevenção e Resposta à EAS/AS elaborado com base na 
análise e avaliação dos riscos de EAS/AS/VBGRE realizada para o projecto. 

Consulta a Partes Interessadas 
 
Durante a preparação do projecto foram realizadas diversas actividades de consulta a Partes 
Interessadas (PI), incluindo partes afectadas e outras partes interessadas. As consultas 
realizadas abrangeram os beneficiários directos e indirectos do projecto, pessoas e grupos 
vulneráveis e as entidades com responsabilidades na implementação do projecto. 
 
O QGAS apresenta uma síntese das actividades de consulta realizadas durante a elaboração dos 
instrumentos ambientais e sociais do projecto. Durante essas consultas, o Mutuário forneceu 
informações às partes interessadas sobre os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais. 
Os contributos obtidos das partes interessadas foram incorporados no presente QGAS e 
reflectidos na concepção do projecto e medidas de mitigação propostas. 

Estimativa de Custos 
 
O orçamento estimado para a execução e acompanhamento do QGAS é de $ 693.000,00 
dólares americanos. 
 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 14 

 

Executive Summary 

Introduction 
 
São Tomé and Príncipe’s education system faces significant challenges related to low learning 
levels, early school drop-off associated with teenage pregnancy and lack of support for the 
most vulnerable children. In response to these challenges, the Government has developed a 
comprehensive Education Sector Plan (Carta de Política Educativa, ESP) (2019–2023), 
approved in November 2019. 
 
To support the implementation of the ESP, the STP’s Government, through the Ministry of 
Education and Tertiary Education (MEES), is developing the Girls Empowerment and Quality 
Education for All Project (PEREQT, P169222), funded by the World Bank (WB) and the Global 
Partnership for Education (GPE), which represents a total investment of USD 17.2 Million. 
PEREQT was approved by the WB in December 2020 and has a five years implementation 
period with the Closing Date of December 31, 2025. MEES is responsible for implementing the 
project activities supported by the Project Fiduciary and Administrative Agency (AFAP). 
 
The preliminary environmental and social assessment carried out by the WB identified a set of 
instruments, to be developed by the STP Government, which will guide the management of the 
Project’s environmental and social risks and propose measures to mitigate them following the 
provisions of the Bank’s Environmental and Social Framework (QAS). These instruments 
include an Environmental and Social Management Framework (ESMF), corresponding to this 
document, which identifies and analyses the Project’s relevant environmental and social risks 
and impacts and presents the measures and plans to prevent, mitigate or compensate for 
adverse risks and impacts or to enhance positive impacts. 

Project Description 
 
In the design of PEREQT, three key challenges were considered: 

4. Girls’ school results are conditioned by high rates of early pregnancy, among other 
factors; 

5. Learning outcomes are low for boys and girls; 
6. Vulnerable children in and out of school are not supported to reach their human 

potential. 
 
In response to these key challenges, the Project Development Objectives (PDO) are: 

iii) equipping girls with life skills; and  
iv) improve learning outcomes for all. 

 
With national geographical coverage, including urban and rural areas, the Project will directly 
benefit 74,000 students, 2,800 teachers and 240 primary and secondary school principals. 
About 12,000 girls and 11,000 boys from 7th to 12th graders will benefit specifically from 
training activities. Over the medium term, the Project will support communities and 
local/school key stakeholders in building their capacity and promoting ownership and 
accountability. 
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The Project integrates five components divided into PDO-oriented subcomponents. 
 

Components Subcomponents 

Component 1: Empowering Girls 
through the Acquisition of Life 
Skills and the Promotion of a Safe 
School Environment  
(US$ 5.65 million) 

• Subcomponent 1.1 - Imparting life skills and sexual and 
reproductive health (SRH) education (US$ 0.65M) 

• Subcomponent 1.2 - Fostering a safer school environment  
(US$ 5M) 

Component 2: Tackling Learning 
Poverty (US$ 7.97 million) 

• Subcomponent 2.1 - Teacher professional development and 
provision of Teaching and Learning Materials TLMs (US$ 4.88M) 

• Subcomponent 2.2 - Strengthening teacher management and school 
leadership (US$ 0.91M) 

• Subcomponent 2.3 - Classroom observation and learning 
assessment systems (US$ 2M) 

Component 3: Reaching the Most 
Vulnerable (U$1.44 million) 

This component will support activities targeted to prevent students 
from dropping out and promote their school success. 

Component 4: Project Coordination, 
Monitoring and Evaluation, and 
Capacity Building  
(US$ 2.44 million) 

• Subcomponent 4.1 - Project Coordination and Monitoring and 
Evaluation (US$ 1.02M) 

• Subcomponent 4.2 - Capacity development, research and policy 
analysis (US$ 1.42M)  

Component 5: Contingent 
Emergency Response Component 
(US$ 0 million) 

This component has no division into subcomponents. 

 

The MEES, together with its relevant directorates and institutions, is responsible for the overall 
implementation of the Project’s activities. Within the structure of the MEES, the Directorate of 
Planning and Education Innovation (DPIE), where the Project Management Unit (PMU) is 
based, is responsible for planning and coordinating the Project’s activities together with other 
relevant directorates and structures of the Ministry and AFAP (responsible for the acquisition 
and financial management activities). The implementation of the project will also involve other 
ministries, including the Ministry of Labor, Solidarity, Family, and Professional Training 
(MTSFFP), the Ministry of Youth, Sports and Entrepreneurship (MJDE), the Ministry of Justice, 
Public Administration and Human Rights (MJAPDH), the Ministry of Health (MS), and the 
Ministry of Public Works, Infrastructure, Natural Resources and Environment (MOPIRNA). 

Strategic, Legal and Institutional Framework for the Project’s E&S Management 
 
The development of the ESMF is framed by a set of national and international strategies and 
policies which define the guidelines for the environmental and social management of the 
Project. 
 
In the international context, the following documents stand out: 2063 Agenda – The Africa We 
Want, the 2030 Agenda for Sustainable Development; the Accelerated Modalities of Action for 
Small Island Developing States (SAMOA - SIDS Accelerated Modalities of Action); and the main 
international conventions on social and environmental issues undersigned by STP (including 
those established within the framework of the United Nations and the Organization of African 
Unity). 
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Within the national strategic framework, several documents of great importance for the 
sustainable and inclusive development of the country stand out, including the Transformation 
Agenda in Horizon 2030, the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF 2017-
2021), the National Plan for Sustainable Development of Sao Tome and Principe 2020-2024, the 
ESP 2019-2023, the Special Education Development Strategy, the National Strategy for Gender 
Equality and Equity (ENIEG), the National Strategy to Combat Gender-Based Violence 
(ENLCVBG), and the National Child Protection Policy (PNPC). 
 
In the national legislative framework, several diplomas, besides the Constitution, define 
important regulatory guidelines for the project regarding environmental impact assessment, 
cultural heritage, labour, social protection, health, education and gender equality. 
 
At the institutional level, MOPIRNA is the central governing body of the State responsible for 
environmental assessment and management. In the organic structure of MOPIRNA, the 
Directorate-General for the Environment (DGA) is responsible for coordinating the country’s 
environmental actions and the definition and implementation of environmental state policy. 

World Bank Environmental and Social Framework 
 
The WB ESF is the primary reference for preparing this ESMF and the other environmental and 
social instruments prepared for the Project. It is a reference both at the structuring level of the 
principles, values and aspirations, and the operational level of the requirements and 
procedures required to ensure the environmental and social sustainability of the projects 
configured in the Environmental and Social Standards (ESSs). 
 
Considering the specific characteristics of the Project and its scope of implementation, the 
following ESSs are applicable: ESS 1 (Assessment and Management of Environmental and 
Social Risks and Impacts), ESS 2 (Labor and Working Conditions), ESS 3 (Resource Efficiency 
and Pollution Prevention and Management), ESS 4 (Community Health and Safety), ESS 8 
(Cultural Heritage), and ESS 10 (Stakeholder Engagement and Information Disclosure). 
 
Currently, ESS 5 (Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management) and ESS 6 
(Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources) are not 
relevant to the Project. The planned construction works are expected to restrict to the physical 
space of the schools benefited on confined public lands; thus unlikely to imply the acquisition 
of land, restrictions on land use and involuntary resettlement, or affect critical habitats, 
sensitive areas, habitats or breeding grounds of any endangered, rare or endangered species. 
During the Project’s implementation, the relevance of these ESS shall be reassessed based on 
the sub-projects implemented. 
 
ESS 7 does not apply to the Project, as in STP, there are no social and cultural groups that meet 
the criteria set out in paragraphs 8 and 9 of this standard and can be classified as Indigenous 
Peoples/Historically Disadvantaged Traditional Local Communities of Sub-Saharan Africa. 
ESS 9 does not apply either, as the Project does not involve financial intermediaries. 

Environmental and Social Baseline 
 
STP is a small country located in the Gulf of Guinea, west of the West African coast. It consists 
of two main islands, Sao Tome (859 km2) and Principe (142 km2), and a set of small islets 
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(mostly without human occupation). The territory is divided into seven municipal districts, six 
on the island of Saoo Tome (Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata and Mé-Zóchi) and 
one in the Autonomous Region of Principe(Pagué). 
 
With an equatorial climate and rugged terrain, STP is a country vulnerable to the adverse 
effects of climate change, experiencing extreme weather phenomena (heat waves, 
hurricanes/storms, floods and droughts), whose occurrence in the future is predicted with 
high intensity, frequency or duration. This vulnerability is a relevant aspect to be considered 
in the construction/rehabilitation of WASH facilities in the schools to ensure a safe and 
resilient configuration as far as possible. 
 
The country has a high water availability characterized by a marked seasonal and geographical 
variation conditioned by rainfall distribution. The widespread absence of water collection and 
storage infrastructure means minimal use of the available resources. The vast majority of the 
population is not served by supply systems, or where these systems exist, they present 
significant functional deficiencies. The bacteriological contamination registered in the surface 
water resources, combined with the lack of adequate treatment of the water supplied to the 
population, constitutes a significant risk to public health. These aspects are essential in 
planning the WASH infrastructures that will be built/rehabilitated and for their proper 
functioning. 
 
Poor, and in many cases non-existent, management of the waste produced in the country 
constitutes another relevant environmental problem in the context of WASH interventions. 
 
The Santomense territory presents a substantial heterogeneity in its multiple dimensions – 
landscape, population, forms of occupation, etc. – and relative inequality in access to a set of 
infrastructures, goods and services. This reality assumes particular importance in the 
PEREQT’s context to look at the intervention needs and priorities for implementing the project, 
which presents a strong social inclusion component at the level of gender and various 
vulnerabilities, including the promotion of regulatory and behavioural changes. 
 
The archipelago has approximately 200,000 people, 42.6% of whom are 14 years of age or less 
(2012 Census). According to 2017 data, about two-thirds of the population lived in poverty, 
and almost half (about 47%) lived in extreme poverty (IOF 2017). World Bank 2020 estimates 
indicate that 35.2% of the STP population is below the international poverty level 
(corresponding to US$1.9), and 64,3% are in the average-low poverty level (corresponding to 
$3.2). 
 
Inequality has increased in recent years. Unemployment rates remain consistently above 13% 
and do not reflect the precariousness and informality of work (about 68.7% of the population 
working in the informal sector). 
 
The COVID-19 pandemic has caused a health emergency, an economic crisis (due to the adverse 
interference with the tourism sector and low demand for agricultural products, causing higher 
unemployment and income loss, and mainly affecting the poorest and most vulnerable) and 
the schools’ closure (between March 2020 and the beginning of the 2021-22 academic year). 
 
The results of human development, although low, have been improving but are conditioned by 
gender inequalities. Women are less likely to enter the labour market due to fewer job 
opportunities and a skills gap affecting them. These disparities begin in adolescence, where 
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pregnant girls face significant challenges to stay and complete secondary school. Adolescent 
mothers are more likely to die in childbirth and to have children with atrophied growth or 
disabilities, thus perpetuating a cycle of poverty. 
 
Some of the main barriers to girls’ empowerment are structural. They relate to the role 
traditionally attributed to women in the family and society, which focuses on the pregnancy 
and rearing of children, domestic and family care, and subalternity to men and male power. In 
addition, social and cultural norms give limited value to girls’ education and future economic 
independence. 
 
Child marriage and early pregnancy are factors that mostly condition girls’ empowerment and 
hinder their education and acquisition of skills and competencies. 
 
At the school level, it is possible to identify several other obstacles to the education and 
acquisition of skills and competencies by girls, including (i) the need sometimes to travel long 
distances between home and school and the associated safety problems; (ii) poor sanitary 
conditions/lack of facilities in most schools, preventing adequate privacy and hygiene, 
including menstrual hygiene; iii) the risks associated with harassment and sexual violence 
from other students and teachers. 
 
Gender-based violence (GBV) in general and school-related gender-based violence (SRGBV) in 
particular are a reality in STP. According to 2019 UNFPA data, recorded domestic violence 
cases in the country increased during 2016-19. As far as SRGBV is concerned, the data and 
information available are very scarce. A UNICEF study (2016) mentions the problem of 
transactional sex in a school environment (exchange of sex for grades). This practice was 
repeatedly mentioned in the focus group meetings held with girls, boys, teachers, and parents 
in various parts of the country as part of the stakeholder engagement activities carried out to 
develop the Project’s E&S instruments. 
 
Other factors of vulnerability that hinder the learning and empowerment of girls and boys are 
poverty, residence in rural areas (especially in the most remote and disadvantaged areas), 
sociocultural specificities, and disability situations (increased difficulties in inclusion and 
development). 
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Main Risks and Impacts of the Project and Proposed Measures 
 

Impacts potentially generated by the Project Proposed measures, guidelines and recommendations 

Positive impacts: 
- Improvement of the girls and boys education and teacher training in Sexual Reproductive Health (SRH). 
- Promotion of behavioural change at the level of young people, schools, families and communities to prevent and reduce GBV/SRGBV. 
- Awareness-raising of families and communities about the value of education for all and reduction of discriminatory gender stereotypes. 
- Reduction of female school absenteeism. 
- Improve schools’ hygiene and health conditions by providing water supply and adequate sanitation facilities for students and school 
staff (separated by gender). 
- Generation of employment opportunities and promotion of economic activity at a local level associated with WASH infrastructure 
construction/rehabilitation works. 
- Update of the distance learning program. 
- Improvement of teaching practices, student-teacher interaction and learning outcomes in pre-school and primary education. 
- Promotion of the use of digital technologies and improvement in the digital skills of teachers and students. 
- Qualification of teachers and definition of a career structure. 
- Improved school leadership, governance and management. 
- Reduction of the number of children out-of-school due to school delay, repetition, and consequent dropout from school, or due to 
situations of family poverty. 

Risks and negative impacts: 
 Risk of not achieving or achieving insufficiently or partially the objectives of the Project, wasting resources and frustrating expectations. 
These risks may occur at the global level or sub-component level and intervention dimension, including, among others, the following: 

(viii) risk of insufficient reduction of the learning poverty; 
(ix) risk of the various actions and measures to combat and prevent SRGBV and support survivors not having the necessary effect 

due to factors such as insufficient and inefficient training of teachers and other school staff concerning the prevention of SRGBV, 
lack of supervision of educational staff to identify inadmissible conduct at an early and to trigger applicable sanctions, lack of 
grievance mechanisms within the school accessible to survivors of SEA/SH/SRGBV incidents and ensure their safety to report 
such incidents, as well as their subsequent support; 

(x) risk of continued exclusion of pregnant girls from day school (despite the recent change in official guidelines) with consequential 
increase of SRGBV risk in the night period and school dropout; 

(xi) risk of insufficient inclusion and monitoring of girls in vocational training and employability; 
(xii) risk that actions to reduce early pregnancy and child marriage will not achieve the desired results; 
(xiii) risk of insufficient training of principals and teachers in the multiple competencies covered by the Project; 
(xiv) risk of technical difficulties and insufficient coverage and efficiency of distance learning. 

 Insufficient or inadequate intervention in local communities and involvement and support to families, stakeholders without whom 
many of the main objectives of the Project may not be achieved, namely reduction of early pregnancy and child marriage, collaboration in 
keeping girls and boys in school, and fight against SEA/SH/SRGBV. 
 Risk of non-inclusion or insufficient inclusion of the most remote and isolated areas and the most disadvantaged/vulnerable groups. 
 Risks and impacts arising from the construction/rehabilitation of WASH infrastructure, including: 
 Environmental: (a) soil erosion and contamination; (b) water consumption and degradation of the quality of surface and 

underground water resources; (c) generating noise and vibration; (d) degradation of air quality; (e) waste generation. 
 Social: (a) frustration of the local communities expectations regarding jobs opportunities (in case preference to local workforce 

recruitment is not given or unrealistic expectations are generated); (b) discrimination against vulnerable groups (e.g. women) in 
labour recruitment; (c) health and safety risks for construction workers and surrounding communities (including SEA/SH risks); (d) 
non-compliance with labour legislation; (e)risk of spreading communicable diseases. 

 Define achievable objectives and targets for each subcomponent concerning the number of young people included in the project benefits 
and considering the available funding resources and material, logistical, research, organization and support consulting needs. Consider 
remote areas and vulnerable groups in setting objectives and targets. 
 Ensure the inclusion of schools located in the most deprived and remote areas in the group selected to benefit from 
rehabilitation/construction of WASH infrastructure. 
 Articulate the actions envisaged within the various subcomponents to create synergies and avoid successive and repeated interventions 
in families and communities. 
 Involve organizations and people with knowledge of communities, experience in community intervention and appropriate training in 
the development of actions at the community and family levels. 
 Create or pep Community Centres, respecting local culture and social organization, for youth information and support, prevention of 
SEA/SH/SRGBV, and as collective discussion forums to change the perception of the value of education, gender stereotypes and subaltern 
role of girls and women in the family These centres should work as articulation points between the measures and activities planned as 
part of the Project. 
 Articulate PEREQT with other ongoing or planned programmes/projects (education, health, health, food security, livelihoods), adopting 
culturally and socially appropriate approaches. 
 Ensure that pregnant girls are not discriminated against and relegated to night school. 
 Set objectives and targets for children with disabilities and nonliterate children. 
 Develop support and feedback mechanisms targeting children and adolescents who do not have the means to access distance learning, 
including delivery of TLMs in homes, trained monitors in the communities to support students using remote education tools and equipment, 
and home visits by teachers to students. 
 Develop capacity building and training actions for the team involved in the Project implementation on topics such as 
vulnerable/disadvantaged groups, SEA/SH/SRGBV, and environmental and social risk and impact assessment and management. 
 Perform a careful screening of the construction subprojects to adequately assess their environmental and social risk and define the E&S 
instruments that shall be developed in each case. 
 Develop and implement an Environmental and Social Management Plan for construction works (C-ESMP) that defines procedures and 
measures to mitigate adverse impacts, enhance positive ones, and monitor measures. The proposed mitigation measures should consider, 
among others, the following aspects: prevention of erosive processes in steep or unstable areas; prevention of environmental 
contamination situations; waste and hazardous materials management; reduction of the disturbance (noise/vibration) caused to the local 
sound environment; control of air pollutant emissions; health and safety management of construction workers and surrounding 
communities. 
 Monitor the impacts of WASH infrastructure rehabilitation/construction subprojects and the implementation of mitigation measures. 
 Develop and implement a SEA/SH Prevention and Response Action Plan. 
 Establish Codes of Conduct for all workers involved in the Project. 
 Develop and implement grievance mechanisms for the Project in general and labour issues. These mechanisms will have to integrate 
specific provisions to ensure their accessibility by survivors of SEA/SH incidents and their safety to report such incidents. Such provisions 
include aspects focused on survivors, assurance of confidential reports of such cases, and ethical and confidential responses to survivors. 
 Ensure that the grievance mechanisms implemented in schools to deal with cases SEA/SH ensure the protection of whistleblowers, 
particularly survivors, and ensure the proper referral of survivors to the necessary support services (psychosocial, health and legal).  
 Regulate and sanction perpetrators in SRGBV cases within the scope of action and jurisdiction of schools. 
 Ensure the continued involvement of local authorities and communities in the implementation of the Project. 
 Develop and implement a communication program aiming to inform the stakeholders regarding the progress of the activities planned 
and implemented within the scope of all project’s subcomponents.  
 Monitor the implementation of the Project. 
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Environmental and Social Risk of the Project 
 
The civil works to be financed under the Project (Subcomponent 1.2) are small-scale and will 
take place in the physical space of existing schools. It is anticipated that they will not generate 
significant adverse environmental impacts and risks and present low environmental risk. 
Notwithstanding, the Borrower’s reduced environmental management capacity, combined 
with the fact that for a substantial part of the team involved in the implementation of the 
Project, this is the first experience with the WB ESF, increases the Project’s environmental risk 
level, which is considered as Moderate. 
 
The Project’s social risk is also classified as moderate despite the positive social impacts 
expected from its implementation, both at the individual and community levels. This 
classification is based on the following factors: i) the Borrower’s lack of experience in managing 
social issues as per the WB ESF; (ii) the fact that it is the Borrower’s first experience in some 
specific areas foreseen in the Project, such as girls’ empowerment, early pregnancy and 
disability, which may pose several challenges in terms of ownership, coordination and 
implementation; and iii) the risks of SEA/SH/SRGBV associated with the Project. 

Guidelines for the E&S Management of the Project 
 
The ESMF describes the procedures for E&S management during the Project’s implementation, 
including the stakeholders’ responsibilities. 
 
The preparation and implementation of the different sub-projects from an environmental and 
social point of view should cover seven steps, namely: (i) verifying the eligibility of sub-projects 
for project funding; (ii) environmental and social screening; iii) environmental and social risk 
classification; iv) preparation of E&S instruments and approval; v) stakeholder involvement 
and disclosure; (vi) monitoring; and vii) audit. 
 
The MEES, through the PMU, is responsible for coordinating the activities required under each 
of the steps mentioned above. With this aim, the PMU integrates an Environmental and Social 
Safeguards Specialist (ESSS), supported by two focal points appointed by the PMU (one for Sao 
Tome and the other for the Autonomous Region of Principe). The PMU, particularly these three 
elements, will receive sufficient training to ensure their familiarity with the ESF requirements 
and the ability to integrate such requirements in the Project’s implementation. The PMU will 
receive continuous technical and advisory assistance from the WB throughout the 
implementation of the Project concerning the identification and management of environmental 
and social risks and impacts. Additionally, during the implementation of the Project, 
independent external consultants should be hired whenever necessary to support the PMU on 
more complex E&S issues, such as SEA/SH. It should also be noted the support that AFAP 
(acquisitions, financial management and E&S safeguards) will give to the PMU throughout the 
implementation of the project, leveraging the E&S management of the Project with its 
knowledge of the ESF requirements and its relevant experience in implementing of other 
projects financed by the WB. 
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Grievance Mechanism 
 
A general grievance mechanism was developed and implemented to establish a 
communication channel between the Project and its stakeholders to receive their feedback and 
address any complaints related to the Project’s activities. Complementary, an independent 
grievance mechanism will be developed and implemented to address complaints related to 
labour issues. 
 
Both mechanisms will have to integrate specific provisions to ensure their accessibility by 
survivors of SEA/SH incidents and their safety to report such incidents. Such provisions 
include aspects focused on survivors, assurance of confidential reports of such cases, and 
ethical and confidential responses to survivors. 

Capacity Building and Training 
 
Considering MEES’ lack of experience in the implementation of the WB ESF requirements, 
combined with the Project’s diversity and complexity (resulting from the diverse activities 
proposed within the project’s scope, its geographic coverage and sociocultural diversity of 
STP), the ESMF proposes several training actions targeting the team involved in the project’s 
implementation. 

SEA/SH Action Plan  
 
The ESMF includes a SEA/SH Prevention and Response Action Plan based on the analysis and 
evaluation of the SEA/SH/SRGBV risks conducted for the project. 

Stakeholder Engagement 
 
Several stakeholder consultation activities were undertaken during the project’s preparation, 
including affected parties and other stakeholders. The consultations covered the direct and 
indirect beneficiaries of the Project, vulnerable people and groups and entities with 
responsibilities in the Project’s implementation. 
 
The ESMF provides an overview of consultation activities undertaken during the development 
of the project’s E&S instruments and describes their results. During these consultations, the 
Borrower provided information to stakeholders on potential environmental and social risks 
and impacts. Contributions from the stakeholders were included in this ESMF and reflected in 
Project’s design and proposed mitigation measures. 

Cost Estimation 
 
The estimated budget for the implementation and monitoring of the ESMF is $693,000.00 US 
dollars. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema de educação de São Tomé e Príncipe (STP) enfrenta três grandes desafios: (a) os 
resultados escolares das raparigas são condicionados pelas elevadas taxas de gravidez precoce, 
entre outros factores; (b) os níveis de aprendizagem em STP são baixos tanto para rapazes 
como para raparigas, devido a fragilidades de todo o sistema; e (c) as crianças vulneráveis que 
dentro e fora do sistema escolar não são apoiadas nos seus esforços para atingir todo o seu 
potencial humano. 
 
Em resposta a estes desafios, o Governo desenvolveu um plano exaustivo para o sector da 
educação, a Carta de Política Educativa (2019-2023) (CPE), a qual foi aprovada pelo Governo e 
pelo Grupo Local para Educação (GLE) em Novembro de 2019. A CPE é o resultado de um 
processo de desenvolvimento participativo e inclusivo que reflecte as alterações introduzidas 
na Lei do Sistema Educativo Nacional de 2018 e representa a visão do Governo, dos Parceiros 
de Desenvolvimento (PD) e da sociedade civil para o sector para os próximos quatro anos. As 
prioridades da CPE consistem em abordar a crise de aprendizagem enfrentada a todos os níveis 
de ensino e melhorar a eficiência e a igualdade do sistema educativo do país. 
 
Para apoiar a implementação da CPE, o Governo de STP, através do Ministério da Educação e 
Ensino Superior (MEES), está a desenvolver o Projecto Empoderamento de Raparigas e 
Educação de Qualidade para Todos (PEREQT, P169222), financiado pelo Banco Mundial (BM) 
e pela Parceria Global para a Educação (GPE). 
 
O PEREQT foi aprovado pelo BM em Dezembro de 2020 e o seu período de execução é de cinco 
anos, com a data-limite de 31 de Dezembro de 2025. O projecto tem um custo previsto de 17,2 
Milhões de USD. A implementação geral das actividades do projecto é da responsabilidade do 
MEES, o qual é apoiado pela Agência Fiduciária de Administração de Projectos (AFAP) no que 
concerne as actividades de aquisição, gestão financeira e gestão ambiental e social. 
 
De acordo com o Quadro Ambiental e Social (QAS) do BM, em vigor desde Outubro de 2018, o 
Governo é responsável por promover a elaboração de um conjunto de quatro instrumentos 
para identificar os potenciais riscos/impactos ambientais e sociais do projecto e propor 
medidas para mitigá-los. Estes instrumentos incluem: i) um Plano de Compromissos 
Ambientais e Sociais (PCAS); ii) um Plano de Envolvimento de Partes Interessadas (PEPI); iii) 
um Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS) (que corresponde ao presente documento); 
iv) Procedimentos de Gestão da Mão-de-Obra (PGMO). 
 
O QGAS é um instrumento que identifica e analisa, de maneira integrada, os riscos e impactos 
ambientais e sociais de um projecto quando este consiste num programa e/ou série de 
subprojectos, e os riscos e impactos não podem ser determinados até que os detalhes do 
projecto ou subprojecto tenham sido identificados.  
 
O QGAS estabelece os princípios, regras, orientações e procedimentos para avaliar os riscos e 
impactos ambientais e sociais de um projecto durante todo o seu ciclo de vida. A avaliação 
realizada incide sobre todos os riscos e impactos ambientais e sociais directos, indirectos e 
cumulativos relevantes, incluindo os identificados nas Normas Ambientais e Sociais (NAS) 2-
10 do QAS do BM. Contém medidas e planos para reduzir, mitigar e/ou compensar riscos e 
impactos adversos e para potenciar os impactos positivos, disposições para estimar e 
orçamentar os custos dessas medidas, e informações sobre a agência ou agências responsáveis 
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por gerir os riscos e impactos ambientais e sociais do projecto, incluindo sobre a sua 
capacidade para realizar essa gestão. O QGAS inclui a participação das partes interessadas (PI) 
como parte integrante da avaliação, em conformidade com a NAS 10. A identificação e 
caracterização dos riscos e impactos do projecto e a definição de medidas de mitigação é 
informada pela descrição e delineamento do projecto, e aspectos associados, e por dados 
ambientais e sociais de referência sobre a área geográfica em que se prevê que as actividades 
do projecto se localizem. 
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2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A descrição do projecto que se apresenta de seguida baseia-se na informação constante em 
ouros documentos oficiais do projecto, nomeadamente no Project Appraisal Document (PAD) e 
no Manual Operacional do Projecto (MOP). 

2.1 Desafios-Chave do Projecto 

Impulsionar a prosperidade partilhada em STP requer melhor capital humano, actualmente 
limitado pelos seguintes desafios-chave que estão na base da concepção do PEREQT: 
 

1. Os resultados escolares das raparigas são condicionados pelas elevadas taxas de gravidez 
precoce, entre outros factores. 
A gravidez na adolescência constitui uma das principais razões para grande parte das 
raparigas abandonarem a escola, de acordo com dados do Inquérito aos Orçamentos 
Familiares de 2017. O Regulamento Disciplinar para o 2º Ciclo do Ensino Básico, Ensino 
Secundário e Ensino Profissional que proibia as raparigas grávidas de prosseguirem os 
seus estudos no sistema de ensino regular após o primeiro trimestre de gravidez, e que 
foi recentemente revogado, em muito contribuiu para esta realidade tendo originado o 
abandono escolar de 86% das raparigas adolescentes grávidas1. Embora esta regra já 
não seja aplicável, as barreiras culturais e as normas sociais que perduram 
relativamente à gravidez na adolescência continuam a impedir as raparigas grávidas 
de prosseguires a sua educação. 
Outros factores que condicionam o desempenho e permanência das raparigas na escola 
são: a pobreza e o custo da educação; a grande distância entre casa e escola em algumas 
zonas (principalmente nas zonas rurais); os riscos de violência baseada no género 
(incluindo a exploração e o abuso sexuais, como, por exemplo, a prática prevalente e 
amplamente aceite de trocar sexo por melhores notas); as más condições/falta de 
instalações sanitárias; o trabalho infantil das raparigas (tomar conta dos irmãos mais 
novos e tarefas domésticas); e o limitado valor atribuído à educação das raparigas e à 
sua futura independência económica em virtude das normas sociais e culturais 
predominantes. 
 

2. Os resultados da aprendizagem dos rapazes e das raparigas são baixos. 
Apesar do aumento significativo do número de matrículas em todos os níveis de ensino 
(especialmente no pré-escolar, no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino 
secundário) observado na última década (devido à universalidade do ensino alcançada 
desde 2011), os resultados de aprendizagem permanecem fracos, tanto para rapazes 
como para raparigas, e apresentam disparidades geográficas significativas. 
A Avaliação Aferida de Larga Escala no Ensino Básico (AALEB) de 2016, apoiada pelo 
Projecto STP - Quality Education for All (QEFA) (P146877), recentemente encerrado, 
financiado pelo BM e pela GPE, concluiu que 51% dos alunos da 2º classe não possuíam 
as competências mínimas exigidas para este nível. De acordo com os resultados da 
Avaliação Aferida de Larga Escala no Ensino Secundário (AALES) de 2019, apoiada pela 
Cooperação Portuguesa, 95% dos alunos da 9ª e 12ª classes não possuíam 

 
1 Project Appraisal Document, World Bank, 2020 
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competências básicas em português e matemática. Os resultados do Exame Nacional 
(EN) de 2017 mostraram que 36% dos alunos da 9ª e 49% dos alunos da 12ª classe 
eram repetentes (já tinham feito o exame pelo menos uma vez), indicando que uma 
grande parte dos alunos não passa no exame pela primeira vez. 
Os factores que contribuem para os baixos resultados de aprendizagem são vários e 
incluem: 

a. uma gestão ineficaz de docentes resultando numa força de ensino pouco 
qualificada (inexistência de políticas adequadas de recrutamento e contratação 
de professores; aplicação de uma tabela salarial única para professores com 
base na experiência, diplomas e condições de trabalho - dimensão da turma e 
localização - sem incentivos adicionais para encorajar os professores a ensinar 
eficazmente e a trabalhar em zonas rurais e de difícil acesso); 

b. más condições de aprendizagem nas escolas (a maioria das escolas apresenta 
sobrelotação das salas de aula, degradação das instalações e falta de materiais 
de ensino e aprendizagem); 

c. liderança escolar ineficaz e falta de responsabilização pela aprendizagem a 
nível escolar (a selecção do pessoal de gestão das escolas é geralmente 
realizada por nomeações políticas, em vez de ser baseada em critérios de 
meritocracia; os directores das escolas não são responsabilizados pela gestão e 
desempenho das escolas; fraca supervisão); 

d. sistemas de aferição e de monitorização e avaliação (M&A) limitados (os dados 
da avaliação nacional da aprendizagem dos alunos não são sistematicamente 
utilizados para melhorar o ensino e orientar a tomada de decisões, a correlação 
entre os resultados de aprendizagem e o desempenho dos professores é muito 
limitada; STP não participa em quaisquer avaliações internacionais, o que 
inviabiliza a comparação com os padrões internacionalmente estabelecidos); 

e. falta de financiamento adequado e sustentável do sector da educação devido ao 
baixo nível de receitas internas e à redução de fundos externos. 

Adicionalmente, prevê-se que a COVID-19 venha a agravar ainda mais os fracos 
resultados de aprendizagem, devido ao fecho das escolas e ao facto de os alunos ficarem 
em casa com poucas opções para prosseguirem a sua aprendizagem. Prevê-se também 
que o encerramento de escolas resulte num aumento das taxas de abandono escolar, 
principalmente entre as crianças e raparigas pobres, e reduza os ganhos e a 
produtividade laboral. 
 

3. Crianças vulneráveis que dentro e fora do sistema escolar não têm apoio para alcançar o 
seu potencial humano. 
A taxa de chumbos é elevada em todos os níveis de ensino e é superior à média 
encontrada noutros países da África Subsaariana. Esta percentagem de repetentes é 
significativamente maior nas classes em que a realização de EN é condição obrigatória 
para passagem para a classe seguinte. No nível secundário as elevadas taxas de chumbo 
(estima-se que 25% das crianças são chumbadas todos os anos), conduzem a elevadas 
taxas de abandono escolar. O facto de os professores terem autonomia na decisão de 
passarem ou chumbarem um aluno, muitas vezes com base em factores não académicos 
(por exemplo, comportamento perturbador, falta de atenção, discriminação de género), 
constitui um aspecto muito negativo, em particular para as crianças mais vulneráveis. 
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Para dar resposta a estes desafios-chave, a concepção do Projecto foi orientada pelas seguintes 
directrizes: 
 

(a) Desenvolver a resiliência do sector da educação para responder à COVID-19. Isto 
inclui acções para fazer face ao encerramento de escolas, gerir a reabertura das escolas 
a curto prazo e melhorar ou acelerar a aprendizagem a médio/longo prazo; 

(b) Equipar as raparigas com a confiança, conhecimento e competências de 
negociação (entre outras competências para a vida), que irão elevar as suas 
aspirações e fomentar a agência para assumirem o controlo sobre as escolhas de vida, 
através de actividades como a mentoria nos clubes escolares de raparigas e rapazes; 

(c) Proporcionar espaços de aprendizagem seguros, incluindo a implementação de 
planos para combater a Violência Baseada no Género Relacionada com a Escola 
(VBGRE), e Infra-estruturas de Água, Saneamento e Higiene (WASH) que contribuam 
para aumentar a frequência escolar e para as raparigas efectuarem uma boa Gestão da 
Higiene Menstrual (GHM); 

(d) Trabalhar com famílias e comunidades para que as raparigas empoderadas sejam 
apoiadas em contextos de normas sociais e de género tradicionais; 

(e) Combater a pobreza de aprendizagem em todo o sistema, através de actividades ao 
nível do aluno, do professor, da escola e do sistema para promover a aptidão escolar no 
pré-escolar, o ensino eficaz de literacia e numeracia, e liderança e responsabilização 
escolar; e  

(f) Alcançar as crianças mais vulneráveis, tanto na escola como fora. As crianças na 
escola que necessitem de apoio especial terão que ser identificadas através de um 
sistema de alerta precoce e acompanhadas através de um programa de ensino 
correctivo adaptado às suas necessidades para acelerar a aprendizagem. Aos jovens e 
adolescentes fora da escola deverão ser dadas segundas oportunidades de 
aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

 
A concepção do projecto baseia-se ainda nas lições aprendidas com o apoio anterior e em curso 
do BM e PD para a educação em STP. 

2.2 Objectivos de Desenvolvimento do Projecto 

O Projecto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos visa 
empoderar as raparigas e combater a pobreza de aprendizagem em STP, apoiando a aquisição 
de competências para a vida das raparigas e actividades a nível do sistema para combater os 
maus resultados de aprendizagem. O projecto visa igualmente apoiar um ambiente de 
aprendizagem mais inclusivo e propício às raparigas e às pessoas mais vulneráveis. 
 
Os Objectivos de Desenvolvimento do Projecto (ODP) são: 
 

i) equipar as raparigas com competências para a vida; e  
ii) melhorar os resultados da aprendizagem para todos.  

 
O desempenho do Projecto em relação a estes objectivos será medido através dos seguintes 
indicadores: 
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(a) Percentagem de raparigas que melhorem as competências para a vida no âmbito do 
projecto;  

(b) Percentagem de docentes formados no âmbito do projecto que demonstrem melhores 
práticas de ensino em sala de aula; 

(c) Taxa de abandono escolar no ensino básico e secundário (desagregada por género). 

2.3 Componentes do Projecto 

O PEREQT integra cinco componentes, três de carácter técnico (Componentes 1, 2 e 3), uma 
(Componente 4) focada na gestão e monitorização e avaliação, e a quinta corresponde a uma 
Componente Contingente de Resposta a Emergências (CERC). Embora o âmbito do projecto 
seja o ensino geral (abrangendo desde o pré-escolar até ao ensino secundário), cada 
componente centra-se em diferentes níveis de ensino para atingir os ODP supracitados. 
 
A Tabela 1 abaixo identifica as componentes/subcomponentes que integram o projecto, 
descrevendo sumariamente os objectivos e as principais actividades preconizadas no âmbito 
de cada uma, bem como o orçamento estimado para a sua implementação. 

Tabela 1 – Componentes e subcomponentes do PEREQT 

Componente 1: Empoderamento de Raparigas através da Aquisição de Competências para a Vida 
e de um Ambiente Escolar Seguro (US$ 5,65 milhões) 

A Componente 1 visa transmitir competências para a vida e fortalecer a educação em Saúde Sexual e Reprodutiva 
(SSR), promovendo mudanças de comportamento de rapazes e raparigas no terceiro ciclo do ensino básico e no 
ensino secundário que possam assegurar o empoderamento das raparigas. Esta componente irá também apoiar 
actividades para tornar o ambiente escolar mais seguro e agradável para os alunos.  

Subcomponentes Objectivos e actividades preconizadas 

Subcomponente 1.1: 
Transmitir às 
raparigas 
competências para a 
vida e educação sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva  
(US$ 0,65 M) 

Apoiar o desenvolvimento das seguintes actividades para alunos da 7ª à 12ª classes em 
63 escolas:  
a. Criação de programas de clubes de raparigas e rapazes adaptados a cada 

contexto com o objectivo de proteger as raparigas em risco de gravidez precoce, 
evitar que as raparigas grávidas fiquem para trás ou abandonem a escola, 
prevenir a VBG/VBGRE, e promover a masculinidade positiva. Nestes clubes 
ocorrerá sensibilização para comportamentos inaceitáveis na escola e para a 
forma de procurar ajuda e comunicar incidentes potencialmente prejudiciais. Os 
clubes serão supervisionados por um(a) conselheiro(a) vocacional formado(a).  

b. Reforço do programa educativo de SSR existente e apoio psicossocial através 
de materiais lúdicos e educativos sensíveis ao género (garantindo que os planos 
de formação de professores incluem lições de SSR). Esta actividade promoverá a 
sensibilização e informação sobre os riscos e as desvantagens da gravidez 
precoce, a distribuição de contraceptivos, e a disseminação de lições sensíveis ao 
género. 

c. Sensibilização da comunidade escolar sobre o valor da educação para 
todos e os efeitos negativos do abandono escolar, com ênfase no combate aos 
estereótipos de género e na proibição da criação de regulamentos escolares 
internos que impeçam as raparigas grávidas de frequentarem o ensino diurno. 
Para o efeito serão realizadas campanhas de mudança de comportamento, feiras 
vocacionais para estudantes e reuniões comunitárias e serão identificados 
modelos de sucesso femininos.  

Subcomponente 1.2:  
Apoiar um ambiente 

Tornar o ambiente escolar mais seguro e agradável para os alunos, de modo a 
promover o seu bem-estar e o desejo de frequentarem a escola. As actividades 
previstas no âmbito desta subcomponente incluem: 
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Componente 1: Empoderamento de Raparigas através da Aquisição de Competências para a Vida 
e de um Ambiente Escolar Seguro (US$ 5,65 milhões) 
escolar mais seguro 
(US$ 5 M) 

- Implementação do programa de água, saneamento e higiene (WASH) em 40 
escolas para assegurar instalações separadas, limpas e seguras para raparigas e 
rapazes. Será apoiada uma abordagem integrada ao programa WASH 
contemplando três dimensões: (i) desenho e construção de casas-de-banho com 
sistemas de saneamento e fornecimento de água adequados, seguras (instalações 
separadas para raparigas e rapazes, com sistemas de fecho interiores e boa 
iluminação) e acessíveis a pessoas portadoras de deficiência; (ii) manutenção e 
supervisão institucional, apoiando o Governo na institucionalização da limpeza e 
manutenção sistemáticas de casas de banho escolares; e (iii) reabastecimento 
eficiente de casas de banho escolares com produtos de higiene (papel higiénico, 
sabão, produtos de higiene menstrual, etc.). As escolas a beneficiar serão 
seleccionadas com base num exercício de mapeamento/diagnóstico actualizado 
das infra-estruturas escolares existentes em STP. 

- Formação em higiene e mudança de comportamento direccionada aos 
beneficiários do projecto e sensibilização dos alunos e respectivas famílias em 
temas como GHM, comportamentos de lavagem de mãos, aceitação social da 
menstruação e garantia de um ambiente respeitoso e seguro. 

- Apoio a algumas intervenções destinadas a tornar as escolas mais seguras 
em termos de protecção das crianças e prevenção da exploração e abuso sexual 
(EAS) e do assédio sexual (AS) como parte da abordagem inequívoca de tolerância 
zero do MEES em relação à VBGRE. As intervenções fundamentais incluem: (a) 
concepção e implementação de um Código de Conduta para professores e outro 
pessoal educativo; (b) intervenção(ões) de sensibilização para a prevalência da 
VBG e o seu impacto; (c) um programa de orientação para prevenir a VBG; e (d) 
desenvolvimento e implementação mecanismos específicos para notificação, 
resposta, monitorização e sanção de casos de abuso. 

- Explorar a introdução de medidas para acomodar as raparigas grávidas nas 
salas de aula. As medidas e a sua sustentabilidade no contexto do país serão 
determinadas durante o primeiro ano de implementação através de consultas 
com as partes interessadas ao nível da comunidade, e subsequentemente 
financiadas. 

 
Componente 2: Combater a Pobreza de Aprendizagem (US$ 7,97 milhões) 

A Componente 2 visa combater a pobreza de aprendizagem em STP através de: (i) aumento da prontidão escolar 
no pré-escolar;(ii) promoção do ensino eficaz de competências de literacia e numeracia na 1ª a 6ª classe; (iii) 
melhoria do sistema de gestão de professores do país; e (iv) promoção da liderança e a responsabilização escolar.  

Subcomponentes Objectivos e actividades preconizadas 

Subcomponente 2.1: 
Desenvolvimento 
profissional de 
docentes e 
fornecimento de 
Materiais de Ensino e 
Aprendizagem 
(US$ 4,88 M) 

Actualização do programa de desenvolvimento profissional dos professores de STP e do 
fornecimento de materiais de ensino e aprendizagem (MEA) adequados. As actividades 
previstas incluem: 
• Actualização do programa de ensino à distância para professores do pré-

escolar e do ensino básico em colaboração com outros PD (incluindo o UNICEF 
e a Cooperação Portuguesa), tendo por base as lições aprendidas no Projecto 
QEFA (P146877). 
Para professores do ensino pré-escolar, o projecto irá apoiar a actualização e 
implementação de um programa de ensino à distância que inclua materiais 
didácticos relevantes (manuais dos professores com as novas directrizes 
curriculares). Esta formação de professores contínua irá beneficiar todos os 655 
professores do ensino pré-escolar em STP. 
Para professores do ensino básico, o projecto irá apoiar o desenvolvimento de 
programas pedagógicos estruturados e materiais didácticos (por exemplo, 
planos de aula, impressos e em tablets) para ensinar competências básicas em 
literacia e numeracia. Espera-se que cerca de 1.800 professores da 1ª à 6ª classes 
beneficiem desta actividade. 
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Componente 2: Combater a Pobreza de Aprendizagem (US$ 7,97 milhões) 

• Provisão de MEA associados à formação pedagógica estruturada de 
professores do ensino pré-escolar e básico. Provisão de materiais lúdicos e 
didácticos para o pré-escolar (brinquedos e equipamentos de brincar) e 
materiais didácticos complementares para alunos da 1ª à 6ª classes (tais como 
manuais e livros de exercícios para alunos). 

• Promoção da formação e do uso de tecnologias digitais (livros energizados, 
tablets, software educativo) para melhorar as competências de professores 
e de alunos. Em virtude das limitações de conectividade e fornecimento de 
energia existentes em parte das escolas, esta actividade focar-se-á numa amostra 
de 30 escolas. O projecto irá explorar o uso da tecnologia para superar as 
limitações de capacidade e estruturais do país, tais como a escassez de 
electricidade e limitações de conectividade. São exemplos de tal tecnologia os 
tablets alimentados a energia solar e o software de utilização offline. 

• Criação e distribuição de materiais de comunicação para a rádio e televisão 
alinhados com o EEP-COVID19. 

• Apoio à compra de ferramentas para um call-center (computadores, headsets 
e software) e provisão de serviços de comunicação. 

Subcomponente 2.2: 
Fortalecer a gestão de 
docentes e a liderança 
escolar 
(US$ 0,91 M) 

Reforço das políticas para melhorar a gestão e responsabilização dos docentes pela 
qualidade do ensino na sala de aula e pelos resultados dos alunos do ensino pré-escolar, 
básico e secundário. As actividades previstas incluem: 
• Concepção e implementação de políticas de recrutamento e colocação de 

professores baseadas no mérito e nas necessidades. 
• Revisão das políticas de recursos humanos do MEES para definir requisitos 

de contratação, qualificação (certificação) e projectar a estrutura de 
carreira dos educadores. 

• Desenvolvimento de um programa de premiação não monetária para 
professores do ensino básico com base nos resultados das observações em 
sala de aula e das avaliações da aprendizagem dos alunos, desenvolvidas no 
âmbito da Subcomponente 2.3, e no progresso na redução da taxa de chumbo. 

Fortalecimento da liderança, governação e gestão das escolas através das seguintes 
actividades: 
• Desenvolvimento e implementação de um sistema de selecção 

meritocrática, formação e certificação em liderança escolar para gestores 
(directores e responsáveis das escolas satélites), supervisores e inspectores. 
Em conformidade com os esforços para abordar a VBGRE, o programa de 
formação para professores, directores escolares e inspectores integrará 
módulos sobre prevenção de exploração e abuso sexual (EAS) e assédio sexual 
(AS). 

• Reforço da responsabilidade das escolas através da constituição de 
comités de gestão escolar (CGE), com responsabilidades de supervisão nas 
escolas para assegurar o alcance dos resultados, o cumprimento dos requisitos 
e a participação activa da comunidade escolar. 

• Desenvolvimento do código de conduta para professores e outros 
profissionais da educação. 

Subcomponente 2.3: 
Sistemas de 
observação da sala de 
aula e de avaliação da 
aprendizagem 
(US$ 2,18 M) 

Desenvolvimento de uma estratégia nacional de avaliação como uma ferramenta para 
melhorar o ensino e a tomada de decisões em matéria de políticas educativas. 
As principais actividades previstas incluem: 
• Desenvolvimento de um sistema digital de observação da sala de aula 

baseado na ferramenta de observação da sala de aula TEACH para fornecer 
feedback imediato para apoiar o ensino e a aprendizagem, incluindo feedback 
sobre a qualidade das interacções professor-aluno. Este sistema de observação 
também desencorajará a eventual aplicação de castigos físicos para sancionar 
comportamentos indisciplinados dos(as) alunos(as) e incentivará a adopção de 
métodos positivos de disciplina pelos professores. 
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Componente 2: Combater a Pobreza de Aprendizagem (US$ 7,97 milhões) 

• Apoio ao MEES na realização de três tipos de avaliações de aprendizagem 
de alunos: (a) avaliação padronizada internacional, Programa de Análise de 
Sistemas Educativos (Programme d' Analyse des Systèmes Educatifs de la 
CONFEMEN - PASEC)); (b) avaliações em larga escala da aprendizagem dos 
alunos do ensino básico e secundário, AALEB e AALES, ambas apoiadas no 
âmbito do Projecto QEFA (P146877); e (c) avaliações formativas (para serem 
utilizadas pelo MEES) alinhadas com o programa de formação estruturada de 
métodos pedagógicos e de aconselhamento a desenvolver no âmbito da 
Subcomponente 2.1 e as intervenções direccionadas para prevenir o abandono 
escolar previstas no âmbito da Componente 3. 

• Actualização do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) que foi 
desenvolvido no âmbito do Projecto QEFA (P146877) tendo em vista os 
seguintes objectivos específicos: (i) utilizar o novo sistema de avaliação da 
aprendizagem para a tomada de decisões atempadamente, e (ii) facilitar o 
intercâmbio de dados para monitorizar as condicionantes do Programa Famílias 
Vulneráveis (PFV). A versão actualizada do SIGE será utilizada como ponto de 
partida para o registo social e identificação de beneficiários para o PFV. 

 
Componente 3: Alcançar os Mais Vulneráveis (US$ 1,44 milhões) 

A Componente 3 tem como objectivo prevenir o abandono escolar e promover o sucesso escolar dos alunos. 

Objectivos e actividades preconizadas 

Prestação de apoio a alunos com baixo desempenho que estão em risco de chumbar e de abandonar a escola 
(incluindo aqueles afectados pelo fecho das escolas devido à COVID-19), promovendo a sua aprendizagem, 
reduzindo a probabilidade de desistirem e aumentando as suas probabilidades de sucesso escolar. As actividades 
previstas incluem: 
• Desenvolvimento de um sistema de alerta precoce para identificar alunos com dificuldades de 

aprendizagem e em risco de chumbarem ou abandonarem a escola, tendo por base a informação 
constante nos relatórios de avaliação formativa. Este sistema compilará informação de identificação pessoal 
dos alunos e sobre as áreas, domínios e níveis de falha. 

• Realização de actividades de reforço escolar para estudantes de baixo desempenho e em risco de 
insucesso escolar através de programas de aprendizagem adaptável com tablets, alinhado a estratégia 
do EEP-COVID-19. 

• Desenvolvimento e implementação de instrumentos e legislação para a Política de Progressão 
Continuada. 

• Realização de uma campanha de comunicação para professores e pais para mitigar os riscos de 
resistência da implementação da Política de Progressão Continuada. 

• Cooperação técnica entre o MEES e o Ministério do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação 
Profissional (MTSFFP) para implementar o PFV, que dá apoio económico às famílias pobres, através de 
transferências de dinheiro bimestrais condicionadas à frequência escolar dos membros da família em idade 
escolar. O MEES irá colaborar através do acompanhamento da frequência escolar das crianças entre os 6 e 
os 17 anos de idade e das crianças que abandonaram a escola depois da crise de COVID-19. 

 
Componente 4: Coordenação do Projecto, Monitorização e Avaliação, e Desenvolvimento de 
Capacidades (US$ 2,44 milhões) 

A Componente 4 foca-se na gestão, monitorização e avaliação do Projecto. 

Subcomponentes Descrição sumária 

Subcomponente 4.1: 
Coordenação do 
Projecto e 
Monitorização e 
Avaliação (US$ 1,02 M) 

Apoio ao MEES para garantir a eficácia da coordenação do projecto, processo de 
aquisições, gestão financeira (GF), monitorização e avaliação (M&A), salvaguardas 
ambientais e sociais (A&S), e comunicação. Esta subcomponente apoiará as seguintes 
actividades: 
• Criação e manutenção da Unidade de Gestão de Projecto (UGP). 
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Componente 4: Coordenação do Projecto, Monitorização e Avaliação, e Desenvolvimento de 
Capacidades (US$ 2,44 milhões) 

• Financiamento dos custos associados à coordenação do projecto, requisitos 
fiduciários, monitorização de salvaguardas A&S, e actividades de M&A, incluindo 
os custos operacionais da UGP e da AFAP. 

• Capacitação da equipa do governo que irá coordenar acções (gestão do projecto, 
planeamento, orçamentação e M&A) e formações à distância em linha com o 
EEP-COVID-19. 

Subcomponente 4.2: 
Desenvolvimento de 
capacidades, pesquisa 
e análise de políticas 
(US$ 1,42 milhões) 

Apoio a intervenções de reforço da capacidade institucional do MEES para apoiar o 
empoderamento de raparigas e a educação de qualidade para todos no ensino básico e 
secundário. Esta subcomponente apoiará as seguintes actividades: 
• Assistência técnica para o desenvolvimento de capacidades em áreas 

chave da educação e para financiar estudos/investigações sobre tópicos 
críticos, incluindo: (a) a eficácia das estratégias de alfabetização fonética e 
construtivista; (b) os efeitos da repetição de ano nas competências sócio-
emocionais; (c) o impacto do projecto na mudança de mentalidade dos 
professores em relação ao insucesso e repetição dos alunos; e (d) a revisão da 
legislação relativa ao pagamento de horas extraordinárias aos professores, 
condições de trabalho, requisitos de tempo de trabalho e perfis de tarefas. 

• Desenvolvimento de um sistema de M&A ao nível pré-escolar baseado no 
instrumento de Measuring Early Learning Quality and Outcomes (MELQO). 

• Desenvolvimento e avaliação dos pilotos de duas alternativas de prestação 
de serviços pré-escolares, parceria comunitária e parceria público-
privada, a considerar em futuras intervenções educativas. 

• Actualização da Carta Escolar. 
• Desenvolvimento de um currículo para a vida com informações sobre o 

valor da educação. 
• Promover a educação de segunda oportunidade para jovens e adultos fora 

da escola no 2º ciclo do ensino básico e no ensino secundário através do (i) 
desenvolvimento de um programa contínuo de formação de professores e (ii) 
fornecimento de MEA para a educação de segunda oportunidade, ambos 
sensíveis às questões de género. 

• Promover a educação inclusiva através de: (i) inclusão de indicadores no SIGE 
que permitam identificar a(o)s alunas(os) portadores de deficiência para 
melhorar a tomada de decisões sobre educação inclusiva; (ii) assistência técnica 
ao Governo para reforçar a actual Estratégia de Desenvolvimento do Ensino 
Especial; e (iii) reforço das capacidades do pessoal do MEES em matéria de 
ensino inclusivo. 

 
Componente 5: Componente Contingente de Resposta a Emergências (US$ 0 milhões) 

Esta componente foi incluída no Projecto em conformidade com os parágrafos 12 e 13 da Política de 
Financiamento de Projectos de Investimento (OP/BP 10.00) para dar resposta a uma crise ou emergência 
elegível. Numa situação de catástrofe ou crise natural ou artificial que tenha causado ou possa causar eminente 
impacto económico e/ou social adverso significativo, esta componente permitirá ao Governo solicitar ao BM a 
rápida realocação de fundos do projecto para responder pronta e eficazmente a essa situação. Esta componente 
também poderá ser usada para canalizar fundos adicionais caso estes se tornem disponíveis devido a uma 
emergência. 

 
 
A Figura 1 representa cadeia de resultados do projecto e ilustra como as actividades 
preconizadas no âmbito das diversas componentes/subcomponentes e os respectivos 
resultados esperados estão ligados com os ODP. 
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Fonte: Project Appraisal Document, World Bank, 2020 

Figura 1 – Cadeia de Resultados do PEREQT 

2.4 Temas Transversais do Projecto 

O projecto também engloba os seguintes temas transversais: 
• Resposta à COVID-19 

O projecto irá apoiar uma resposta atempada à COVID-19, no âmbito das Componentes 1, 
2 e 3, com a implementação das seguintes medidas de emergência: (i) estratégias de 
sensibilização da comunidade para a prevenção da VBG e educação em SSR; (ii) WASH nas 
escolas, incluindo limpeza profunda de escolas para estarem preparadas para o regresso 
dos alunos quando reabrirem; (iii) ensino e formação à distância usando diferentes canais 
(televisão, radio e internet); (iv) aumento dos programas de conectividade e aprendizagem 
adaptada, usando tablets para os mais vulneráveis; e (v) distribuição de MEA com 
instruções para encarregados de educação (ex: manuais com orientações, materiais para 
ensino em casa e livros de leitura). A duração de cada intervenção terá em consideração o 
impacto da resposta à COVID-19 no sector da educação. 

• Considerações de igualdade e equidade de género na concepção do projecto 
Como parte da preparação do projecto, foi realizado um rastreio social sensível às questões 
de género para identificar os principais obstáculos enfrentados pelas raparigas e pelos 
rapazes no sistema educativo. O rastreio informou a concepção do projecto, que reflecte 
uma abordagem sensível às questões de género com ênfase no empoderamento educativo, 
social e psicológico das raparigas. A abordagem de género proposta inclui manter as 
raparigas na escola e promover o seu regresso após a gravidez, a apresentação de modelos 
positivos do sexo feminino para promover mudanças de comportamento, reduzir a 
estigmatização das raparigas e os preconceitos baseados no género, e aumentar a auto-
estima das raparigas para negociarem as suas relações e tomarem decisões mais saudáveis. 
Através destas actividades, o projecto proposto visa colmatar lacunas nos recursos 
humanos e facilitar a voz e a agência das mulheres - ambos pilares da Estratégia de Género 
do BM. Através das intervenções apoiadas pelo projecto, espera-se que as raparigas 
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tenham mais probabilidades de permanecer na escola e que tenham mais poder para tomar 
decisões sobre as suas próprias vidas. 

• Envolvimento dos cidadãos 
O envolvimento dos cidadãos será crucial para alcançar os objectivos do projecto, abordar 
os riscos e criar a adesão dos cidadãos para melhorar a sustentabilidade do projecto. Na 
concepção do projecto, o envolvimento dos cidadãos foi garantido através de diversas 
actividades, incluindo consultas, colaboração, abordagem de gestão com base na escola, 
inquéritos de feedback aos beneficiários e mecanismos de feedback e resolução de 
reclamações (MFRR). No âmbito da Subcomponente 2.2, o projecto apoiará a criação de 
CGE nas escolas, os quais serão responsáveis por facilitar o diálogo entre as partes 
interessadas e os responsáveis pela tomada de decisões a nível escolar. Um PEPI foi 
preparado para o Projecto (divulgado no site do BM e a nível nacional no dia 15 de Abril de 
2020) para garantir que um elevado nível de envolvimento seja promovido e mantido 
durante a implementação do projecto. 

• Tecnologia digital 
A utilização de tecnologias digitais e o desenvolvimento de competências nesta área serão 
promovidos no âmbito do PEREQT. A concepção do projecto foi orientada para objectivo 
de reforçar o sistema de informação e os padrões de interoperabilidade do MEES, a fim de 
conceber soluções inovadoras e eficientes para acelerar o ensino e melhorar a experiência 
dos alunos na sala de aula. Por exemplo, o projecto irá apoiar o desenvolvimento de um 
programa de aprendizagem adaptativa para fomentar a utilização de tablets e livros 
escolares energizados por professores e estudantes, o acesso a conteúdos digitais e o 
desenvolvimento de competências digitais de professores e estudantes do ensino básico. O 
projecto irá também promover soluções tecnológicas de baixo custo, tais como software de 
código aberto, para garantir a sustentabilidade das actividades. 

• Educação inclusiva 
O projecto propõe uma abordagem transversal para apoiar o ensino especial no MEES, 
incluindo o apoio a professores e estudantes com deficiência no sentido de alcançar um 
sistema educativo mais inclusivo. Além disso, o projecto irá promover o ensino inclusivo 
através do apoio a actividades de desenvolvimento de capacidades da equipa de ensino 
especial do MEES. As seguintes intervenções serão apoiadas no âmbito do projecto: (a) 
inclusão de indicadores no SIGE para captar o estatuto de com deficiência/não portador de 
deficiência; (b) assistência técnica ao Governo para reforçar a actual Estratégia de 
Desenvolvimento do Ensino Especial; e (c) reforço das capacidades do pessoal do MEES em 
matéria de ensino inclusivo. A concepção do projecto reflectirá o compromisso do Grupo 
Banco Mundial em matéria de deficiência e desenvolvimento inclusivo e apoiará o objectivo 
do Governo de promover o ensino inclusivo. 

2.5 Beneficiários do Projecto 

Os beneficiários directos do projecto incluem aproximadamente 74.000 estudantes, 2.800 
professores e 240 directores de escolas básicas e secundárias. Cerca de 12.000 raparigas e 
11.000 rapazes da 7ª à 12ª classe beneficiarão especificamente das actividades de capacitação 
das raparigas apoiadas no âmbito da Componente 1. A médio prazo, o projecto apoiará as 
comunidades e os principais intervenientes locais/escolares no reforço das suas capacidades 
e na promoção da apropriação e responsabilização. 
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2.6 Custo do Projecto 

O projecto proposto será co-financiado pela Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID), no montante equivalente a 15 milhões USD, e pela GPE, no valor 2,2 milhões USD. Na 
Tabela 2 é apresentado o custo do projecto por componente, incluindo as contingências. 

Tabela 2 – Custo do PEREQT por componente e respectivas fontes de financiamento  
(milhões de USD) 

Componente do Projecto AID (BM) GPE TOTAL 

Componente 1: Empoderamento de Raparigas 5,15 0,50 5,65 

Componente 2: Combater o Baixo Nível de Aprendizagem 7,27 0,70 7,97 

Componente 3: Alcançar os Mais Vulneráveis 0,39 0,75 1,14 

Componente 4: Coordenação e Monitorização e Avaliação 
do Projecto, e Desenvolvimento de Capacidades 2,19 0,25 2,44 

Componente 5: Componente Contingente de Resposta a 
Emergências  0,00 0,00 0,00 

Custo Total 15,00 2,20 17,20 

 

2.7 Arranjo Institucional para Implementação do Projecto 

O MEES, conjuntamente com as suas direcções e instituições relevantes, será responsável pela 
implementação geral das actividades do Projecto, sendo apoiada pela UGP e pela AFAP. A 
Figura 2 ilustra o arranjo institucional definido para a implementação do projecto, o qual se 
descreve sumariamente a seguir. 
 

 
Fonte: Project Appraisal Document, World Bank, 2020 

Figura 2 – Arranjo institucional para a implementação do PEREQT 

A Direcção de Planeamento e Inovação Educativa (DPIE) onde ficará sedeada a UGP, será 
responsável pelo planeamento e coordenação das actividades do projecto, em articulação com 
outras direcções e estruturas relevantes do MEES e com a AFAP. A DPIE será também 
responsável pela M&A do projecto (incluindo a estrutura de resultados) e pela revisão sectorial 
conjunta para a GPE. Nesta capacidade, a DPIE assegura a coordenação técnica do 
desenvolvimento do MOP e plano de acção, desenvolvendo os termos de referência (TDR) para 
consultarias e actividades de formação, implementação e reporte de actividades. A DPIE 
também será directamente responsável pela implementação de actividades da Subcomponente 

MEES

DPIE 
(UGP) DEB

IGE

DPE DESTP DAE DAF
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1.1 (transmitir competências para a vida e educação sobre SSR); Subcomponente 2.3 (sistemas 
de observação de sala de aula e avaliação de aprendizagem); e por colaborar com outras 
direcções na implementação das outras subcomponentes. 
 
A UGP é responsável pela coordenação do projecto. Esta unidade é liderada pela Directora da 
DPIE que supervisionará a implementação do Projecto e apoiará as comunicações e a gestão 
das actividades operacionais, fiduciárias e do QAS. Para apoiá-la no desempenho destas 
funções, foi contratado um Especialista Internacional em Gestão de Projectos que irá coordenar 
temporariamente as actividades do projecto, reportando directamente à Directora. Este 
especialista internacional será responsável por transferir conhecimentos de gestão de projecto 
e capacitar a equipa do MEES envolvida no projecto, em particular o Conselheiro Técnico que 
integrará a UGP durante toda a vigência do Projecto. A UGP integra ainda um especialista em 
M&A (que é responsável pela capacitação da equipa do MEES e coordena a análise relacionada 
com a monitorização do Quadro de Resultados, revisão sectorial conjunta, relatórios 
estatísticos e análises técnicas), um especialista ambiental e social, e diversos pontos focais nas 
direcções técnicas do MEES com responsabilidades na implementação das actividades do 
projecto. A Figura 3 ilustra o organograma da UGP. 
 

 
Fonte: MOP, 2021 

Figura 3 – Organograma da UGP 

As outras direcções e estruturas relevantes do MEES com responsabilidades na implementação 
do projecto são: 
 

Direcções / Estruturas 
do MEES 

Responsabilidades na implementação do Projecto 

Direcção do Ensino Básico 
(DEB) 

- Desenvolvimento profissional de docentes e provisão de MEA (Subcomponente 
2.1) 
- Fortalecimento da gestão de docentes e liderança escolar (Subcomponente 2.2) 
- Concepção e supervisão de actividades dirigidas à prevenção do abandono 
escolar e promoção o sucesso escolar (Componente 3) 

Inspecção Geral da 
Educação (IGE) 

- Desenvolvimento de sistemas de observação em salas de aula e avaliação de 
aprendizagem (Subcomponente 2.3) 
- Fortalecimento da gestão de docentes e liderança escolar (Subcomponente 2.2) 

Direcção do Pré-escolar 
(DPE) 

- Formação de professores do pré-escolar e fornecimento de MEA para jardins 
de infância (Subcomponente 2.1) 

Direcção de Ensino 
Secundário e Técnico-
Profissional (DESTP) 

- Supervisão da implementação de actividades para melhorar a eficiência interna 
e promover o empoderamento de raparigas (Subcomponente 1.1) 
- Concepção e implementação de actividades dirigidas à prevenção do abandono 
escolar e promoção o sucesso escolar (Componente 3) 
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Direcções / Estruturas 
do MEES 

Responsabilidades na implementação do Projecto 

Direcção de 
Administração Escolar 
(DAE) 

- Gestão do equipamento a ser adquirido no âmbito do projecto, tal como 
computadores e material informático, mobiliário e outros equipamentos 
- Apoio ao desenvolvimento e implementação dos programas de reabilitação e 
WASH (Subcomponente 1.2) 

Direcção da 
Administração Financeira 
(DAF) 

- Providenciar informação sobre a execução orçamental do projecto e colaborar 
com a AFAP em questões relacionadas com o programa de despesas elegíveis, 
gestão financeira e relatórios do projecto 
- Aquisição de MEA, tais como materiais lúdicos e didácticos, tablets e software 
educativo (Subcomponente 2.1) 

Instituto Superior de 
Educação e Comunicação 
(ISEC) 

- Implementação das actividades de desenvolvimento profissional de docentes 
previstas no âmbito da Subcomponente 2.1 em colaboração com a DEB e a DPE 
- Contribuição para i) a actualização do programa de ensino à distância para 
professores do pré-escolar e do básico, ii) a realização de formação contínua e 
programas de aconselhamento estruturados e iii) a criação de materiais de ensino 
com orientações (planos de aula, impressos e para tablets) 

 
A AFAP, é uma agência fiduciária autónoma sob a supervisão do Ministério do Planeamento, 
Finanças e Economia Azul (MPFEA), que irá apoiar o MEES na implementação fiduciária do 
projecto e responderá à DPIE. A AFAP será responsável pelas actividades de capacitação da 
equipa do MEES, pelas actividades fiduciárias e pelo apoio à implementação do Projecto de 
acordo com os instrumentos de salvaguardas A&S. A função fiduciária incluirá actividades de 
aquisição e de gestão financeira no âmbito do projecto proposto.  
 
A implementação do Projecto contará ainda com o envolvimento de um conjunto de entidades 
públicas que apoiarão a realização das actividades planeadas, no qual se incluem2: 
 

• a Direcção de Protecção Social, Solidariedade e Família (DPSSF) e o Instituto Nacional 
de Promoção da Igualdade e Equidade de Género (INPG), ambos integrados no 
Ministério do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional (MTSFFP); 

• o Instituto Nacional da Juventude (IJ), integrado no Ministério da Juventude, Desportos 
e Empreendedorismo (MJDE); 

• o Centro de Aconselhamento Contra a Violência Doméstica (CACVD), instituição 
integrada no Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos 
(MJAPDH); 

• o Gabinete de Saúde Escolar (GSE), integrado no Ministério da Saúde (MS); 
• a Direcção de Obras Públicas (DOPU), a Direcção-Geral do Ambiente (DGA) e a Empresa 

de Água e Electricidade (EMAE), todas integradas no Ministério das Obras Públicas, 
Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MOPIRNA);  

• a Região Autónoma do Príncipe (RAP) através da Direcção Regional da Educação e da 
Secretaria para os Assuntos Sociais; e 

• as Câmaras Distritais. 
 

 
2 As designações e tutelas das entidades públicas identificadas foi realizada em conformidade com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 1/2019, de 30 de Janeiro, que aprova a Orgânica do XVII Governo Constitucional. 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 | page 37 

 

3 QUADRO ESTRATÉGICO, LEGAL E INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO 
AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJECTO 

Esta secção descreve sucintamente o quadro estratégico, legal e institucional relevante para a 
gestão ambiental e social do projecto, de acordo com o qual o presente QGAS foi elaborado. 

3.1 Quadro Estratégico 

A elaboração do QGAS é enquadrada por um conjunto de estratégias e de políticas nacionais e 
internacionais que definem grandes linhas orientadoras para a gestão ambiental e social do 
Projecto. 
 
No âmbito internacional, destacam-se os seguintes documentos cuja descrição se detalha no 
Anexo 1 do presente documento: 
 
• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável - Estabelece 17 Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que desagregam em múltiplas e numerosas metas a 
atingir até 2030. As metas definidas incluem: garantir que todas as meninas e meninos 
completam o ensino primário e secundário, o qual deve ser livre, equitativo e de qualidade 
e conduzir a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; eliminar as disparidades de 
género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e 
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência e 
crianças em situação de vulnerabilidade; construir e melhorar instalações físicas para 
educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e à igualdade de género, e 
que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e 
eficazes para todos; acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e 
meninas; eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, nas esferas 
públicas e privadas; eliminar todas as práticas nocivas, como os casamento prematuros, 
forçados e envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais femininas; assegurar o 
acesso universal a SSR e os direitos reprodutivos; alcançar o acesso universal e equitativo 
à água potável para todos. 

• Agenda 2063 – A África que queremos - Estabelece um quadro estratégico para o 
desenvolvimento sustentável de África, estruturado em torno de sete grandes aspirações, 
correspondendo cada uma a diversos objectivos. Estes objectivos incluem o fortalecimento 
do papel das mulheres, assegurando a igualdade de género e a paridade em todas as esferas 
da vida, e eliminando todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas, e 
assegurando a segurança e o desenvolvimento das crianças e a criação de oportunidades 
para a auto-realização dos jovens, acesso à saúde, educação e emprego. 

• Modalidades Aceleradas de Acção para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 
(SAMOA - SIDS Accelerated Modalities of Action) - Articula os caminhos de desenvolvimento 
sustentável e as aspirações dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID), 
definindo um quadro de acção até 2024. O Roteiro de SAMOA reconhece que a igualdade 
de género, o empoderamento das mulheres e a plena realização dos direitos humanos das 
mulheres e meninas têm um efeito transformador e multiplicador no desenvolvimento 
sustentável, além de constituir um impulsionador do crescimento económico nos PEID. 
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Nesse sentido apoia um conjunto de acções que visam promover as mulheres como agentes 
de mudança. 

• Plano de Acção para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem - Deriva da 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos adoptada pela Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos (realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de Março de 1990). Este 
plano de acção foi concebido como uma referência e um guia para governos, organismos 
internacionais, instituições de cooperação bilateral, organizações não-governamentais 
(ONG), e todos aqueles comprometidos com a meta da educação para todos. 

• Convenções e acordos internacionais de âmbito social e ambiental dos quais o Estado 
Santomense é signatário: 
 Declaração Mundial sobre Educação para Todos que ratifica os objectivos definidos 

para se atingir a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos 
(crianças, jovens e adultos); 

 Declaração de Salamanca que trata de princípios, políticas e práticas na área das 
necessidades educativas especiais; 

 Convenção sobre os Direitos da Criança; 
 Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial; 
 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres; 
 Convenção sobre a Protecção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente em 

África (Convenção de Kampala) que aborda as deslocações internas de população 
em África provocadas por conflitos armados, desastres naturais e projectos de 
desenvolvimento; 

 Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT); 
 Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas; 
 Protocolo de Quioto; 
 Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e sua Deposição. 
 
No âmbito nacional destacam-se pela sua importância para o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo do país os seguintes documentos (cuja descrição se detalha no Anexo 1): 
 
• Agenda de Transformação no Horizonte 2030 - Visa transformar o país de tal forma que “Os 

Santomenses vivam dignamente, num país estável, democrático e solidário, e em vias de 
modernização, capaz de oferecer serviços de qualidade ao nível da região e ao nível global”. 
No que concerne a Educação, o Programa de Governo enfatiza um desenvolvimento 
holístico e equilibrado de todo o sector educacional e coloca o foco na necessidade de elevar 
os níveis de literacia e numeracia, de combater o insucesso escolar, de reduzir as 
disparidades existentes, de melhorar a oferta do ensino profissional, de qualificar os 
adultos em idade activa. As prioridades estão relacionadas com o aprimoramento da 
eficiência da gestão escolar, da formação e valorização dos docentes e na melhoria da 
competitividade e internacionalização do ensino superior. 

• Programa-Quadro das Nações Unidas para Assistência ao Desenvolvimento de São Tomé e 
Príncipe - As orientações estratégicas do Sistema das Nações Unidas (SNU) em STP para o 
período de 2017-2021 estão directamente alinhadas com os três principais eixos 
estratégicos nacionais, nomeadamente: (1) reforço da Coesão Social; (2) o reforço da 
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Credibilidade Interna e Externa do país; e (3) a promoção do crescimento sustentável 
inclusivo e resiliência. No que concerne a Educação a prioridade do SNU é acompanhar a 
melhoria da qualidade do sistema educativo, nomeadamente o pré-escolar e primário, ao 
nível do acesso e da retenção, na base dos objectivos da escolaridade universal, assim como 
a melhoria da qualidade da educação no quadro dos planos sectoriais existentes e próximos 
(novo plano sectorial, para o início do ODS 4). 

• Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) de São Tomé e Príncipe 2020-2024 – 
É um instrumento para implementação do Programa do Governo e das agendas 
internacionais de desenvolvimento sustentável. Define quatro objectivos estratégicos, 
entre os quais se inclui “Garantir Inclusão e Protecção Sociais, Reduzir as Desigualdades 
Sociais e Assimetrias Regionais”. Para a prossecução deste objectivo são propostas 
estratégias e medidas em dois domínios particularmente relevantes para o Projecto: 
Educação de Excelência e Formação Profissionalizante e Igualdade de Género e 
Desenvolvimento Inclusivo. 

• Carta de Política Educativa 2019-2023 (CPE 2023) - Reflecte o compromisso do governo 
santomense com as directrizes internacionais, em especial, a Agenda 2030, a Conferência 
Mundial de Jomtien em Tailândia, o Fórum de Dakar (Educação Para Todos), a Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais de Salamanca e a Convenção dos Direitos 
da Criança da ONU. Ao nível nacional, reitera a relevância de assegurar, até 2023, uma 
educação de qualidade e excelência para todos, em todos os lugares, para que todos possam 
atingir o seu potencial e contribuir para a sociedade. 

• Estratégia de Desenvolvimento da Educação Especial - Visa a promoção da educação das 
crianças com necessidades educativas especiais dentro do sistema educativo de São Tomé 
e Príncipe. 

• Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género (ENIEG) - Preconiza a 
construção de uma sociedade, envolvendo todos os actores, onde prevaleça a justiça social, 
solidariedade, a igualdade, a equidade e o respeito dos direitos de todos os cidadãos, e que 
sejam valores autênticos, profundos e partilhados por todos e todas. Para dar resposta a 
esta visão define cinco eixos prioritários de intervenção, dos quais três assumem particular 
importância no contexto do Projecto: promoção da igualdade e equidade ao nível de 
educação; melhoria do estado de saúde sexual reprodutiva de jovens adolescentes e das 
mulheres; e reforço de aplicação e da participação das mulheres na tomada de decisão. 

• Estratégia Nacional de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ENLCVBG) - Visa os 
seguintes objectivos centrais: i) diminuir o número de vítimas de VBG; ii) manter a 
população ciente e sensibilizada sobre esta problemática como forma de combate e de 
prevenção; iii) melhorar a capacidade das instituições existentes neste domínio; iv) 
garantir que vítimas de VBG recebem o apoio necessário (médico, psicológico, legal); e v) 
buscar formas de diminuir o impacto das consequências dos actos de violência sobre as 
vítimas. 

• Política Nacional de Protecção da Criança (PNPC) - É um instrumento de acção 
governamental que visa consubstanciar os compromissos internacionais que o Estado 
Santomense assumiu aquando da ratificação da Convenção relativa aos Direitos da Criança 
e de outros instrumentos da normativa internacional. Visa contribuir para o 
desenvolvimento integral das crianças santomenses e definir acções organizadas de 
prevenção e de redução de todas as formas de violência contra as crianças. 
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3.2 Quadro Legal 

A Tabela 3 identifica os principais diplomas legais com relevância para a gestão ambiental e social do Projecto, sumarizando o respectivo conteúdo e âmbito 
de aplicação. 

Tabela 3 – Quadro legal para a gestão ambiental e social do projecto 

Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

Geral Constituição da 
República 
Democrática de 
São Tomé e 
Príncipe  
Lei nº 1/2003 

A Constituição da República estabelece no seu Artigo 15.º o princípio da igualdade entre mulher e homem, firmando o seguinte: “todos os cidadãos 
são iguais perante lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de origem social, raça, sexo, tendência 
política, crença religiosa ou convicção filosófica”. No ponto 2 do mesmo artigo regula a igualdade da mulher ao homem afixando que: “a mulher é 
igual ao homem em direitos e deveres, sendo-lhe assegurada plena participação na vida política, económica, social e cultural”. 
A Constituição define igualmente diversos direitos relevantes para o âmbito do projecto dos quais se destacam: 
• Direito de aprender e liberdade de ensinar (Artigo 31º); 
• Direito ao trabalho (Artigo 42º); 
• Direitos de trabalhadores (Artigo 43º); 
• Segurança Social (Artigo 44º); 
• Educação (Artigo 55º). 

 Lei Base do 
Ambiente 
Lei n.º 10/99, de 
31 de Dezembro 

Define as bases da política de ambiente para o desenvolvimento sustentável de STP e estabelece os princípios norteadores da protecção e 
valorização do ambiente 
Identifica diversos mecanismos e instrumentos necessários para o desenvolvimento sustentável, tais como a avaliação preliminar de impactos, 
limites das actividades poluentes, planos estratégicos para desenvolvimento e/ou protecção de recursos naturais importantes em termos 
económicos ou de conservação, ente outros. 
Determina que o Estado, por meio de órgãos apropriados e de iniciativas populares e comunitárias, estabeleça padrões de qualidade ambiental, 
promovendo melhores padrões individuais e colectivos e bem-estar dos cidadãos. 
O Artigo 7° desta lei define o princípio da participação, segundo o qual os cidadãos e vários grupos sociais devem envolver-se e participar nos 
processos decisórios, enquanto o Artigo 8° garante a todos o direito ao acesso adequado informação sobre o ambiente. O ponto 4 do Artigo 8° 
exige que o Estado facilite e estimule a sensibilização e participação pública disponibilizando a informação necessária para o efeito. 
O Artigo 45° define que os planos, projectos, actividades e acções que tenham impacto no ambiente, no território, ou na qualidade de vida das 
populações devem satisfazer as normas ambientais e ser acompanhados por um EIA. O mesmo artigo define o conteúdo de um EIA e estabelece 
que a aprovação da avaliação do impacto ambiental por parte do Ministério do Ambiente constitui um pré́-requisito para a autorização das obras 
de construção de projectos sujeitos a esse tipo de avaliação. 
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Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

Avaliação de 
Impacto 

Ambiental 
(AIA) 

Regulamento 
sobre o Processo 
de AIA 
Decreto n.º 37/99, 
de 30 de 
Novembro 

Define as regras e princípios aplicáveis na avaliação de impacto ambiental. Exige que todas as actividades que, devido à sua natureza, dimensão 
ou localização, possam causar impactos significativos sobre o ambiente, apresentem uma avaliação de impacto ambiental antes da respectiva 
execução (Artigo 2.º). 
Na acepção deste diploma, a avaliação de impacto ambiental contempla os seguintes passos: 
A. Pré-avaliação (Artigo 5.º): 
 Tem como objectivo determinar o nível de detalhe e os termos de referência específicos para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. 
 O proponente apresenta uma descrição do projecto à entidade governamental responsável pela gestão do meio ambiente determinando-se 

depois que nível de avaliação é necessária. Os termos de referência e a intenção de realizar a avaliação são então tornados públicos. 
 As actividades constantes do Anexo I do Decreto deverão ser objecto de pré-avaliação pela entidade ambiental. Entre as actividades listadas 

nesse anexo constam os sistemas de abastecimento de água e de saneamento urbano. 
 Sempre que circunstâncias relativas à natureza, dimensão, localização, critério de saúde pública ou de protecção ao ambiente exijam, a 

entidade governamental responsável pela gestão do ambiente poderá ordenar a título excepcional a avaliação do impacto ambiental de 
actividades diversas das constantes do Anexo I deste regulamento. 

 Consoante a dimensão e a escala do projecto proposto, a autoridade ambiental pode conceder uma dispensa de realização do EIA. Nestes 
casos será passada uma Declaração nesse sentido pela entidade ambiental. 

B. Estudo de Impacto Ambiental (Artigo 6.º): 
 O EIA deverá ser elaborado pelo proponente das actividades e deverá conter no mínimo os seguintes elementos: i) Localização e descrição 

da actividade a desenvolver; ii) Diagnóstico da situação ambiental da zona considerando os diversos componentes ambientais; iii) 
Identificação dos efeitos directos, indirectos, potenciais, globais e cumulativos mais significativos sobre o ambiente resultantes da actividade; 
iv) Medidas para suprimir ou reduzir os efeitos negativos com a indicação do sistema de controle e monitorização; v) Indicação das soluções 
tecnológicas ou de método e formulação de alternativas, incluindo a de não realização da actividade e a justificativa da escolha feita; vi) 
Proposta do programa, objecto e formas de monitorização. 

C. Divulgação e Consulta Pública (Artigo 7.º): 
 O EIA deverá: ter um resumo não técnico com as principais problemáticas abordadas e conclusões propostas para efeito de consulta pública; 

ser amplamente divulgado inclusive na Câmara Distrital da localização da actividade proposta; ser submetido à audiência pública a ser 
convocada pela entidade governamental responsável pela gestão do ambiente. 

 O período de consulta pública deverá ser amplamente e divulgado pela entidade governamental responsável pela gestão do ambiente, nos 
órgãos de imprensa escrita e falada com maior impacto nas comunidades visadas pelo projecto, informando igualmente o local de depósito 
do estudo, a data da(s) audiência(s) pública(s) e o prazo, que não deverá exceder trinta dias úteis, para a entrega de eventuais exposições e 
reclamações. 

 No período da consulta pública serão consideradas todas as reclamações ou exposições, orais ou escritas, apresentadas directamente ao 
proponente, ao conselho municipal ou a entidade governamental responsável pela gestão do ambiente, desde que se relacionem 
especificamente com o projecto ou com consequências directas ou indirectas deste. 

D. Avaliação da Viabilidade da Actividade e Licença Ambiental (Artigos 9.º a 11.º): 
 Com base no EIA e nas conclusões da Audiência Pública realizada, a entidade governamental responsável pela gestão do ambiente procederá 

à análise e revisão do EIA, e se comprovada a viabilidade ambiental da actividade, emitirá uma licença ambiental para a actividade. 
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Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

 Os prazos de análise e revisão do EIA são de 60 dias úteis após a consulta pública, devendo a emissão da licença ambiental ocorrer em 7 dias 
úteis após a revisão efectuada. A emissão das licenças ambientais precede a das demais licenças legalmente exigidas para cada actividade. 

 No caso de rejeição da actividade ou da necessidade de alterações no EIA, a comunicação ao proponente deve também deverá ser realizada 
em 7 dias úteis. 

Recursos 
Hídricos 

Lei-Quadro dos 
Recursos 
Hídricos 
Lei n.º 7/2018, de 
2 de Maio 

Estabelece o enquadramento para a gestão das águas de domínio público, sejam elas superficiais (águas interiores, de transição e costeiras) ou 
águas subterrâneas. Esta Lei tem por âmbito de aplicação a totalidade dos recursos hídricos qualquer que seja o seu regime jurídico, abrangendo, 
além das águas, os respectivos leitos e margens, bem como as zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Gestão de 
Resíduos 

Gestão de 
Resíduos Sólidos 
Decreto n.º 36/99, 
de 30 de 
Novembro 

Estabelece os critérios para o licenciamento das diferentes operações de recolha, transporte, armazenagem, eliminação ou utilização de resíduos 
sólidos. 

Património Lei do Património 
Histórico-Cultural 
Nacional 
Lei n.º 4/2003, de 
02 de Junho 

Tem por objecto a protecção dos bens culturais que constituem o património histórico-cultural (Artigo 1°), entendendo-se por bem cultural toda 
a competência humana, toda a obra do homem, ou todo o produto da natureza com interesse científico, histórico artístico ou religioso, revelador 
de um certo estado de evolução de uma civilização ou da natureza (Artigo 2°). 
O património cultural do povo santomense, conforme definido no Artigo 3° desta lei, é constituído por todos os bens materiais e imateriais, móveis 
e imóveis, públicos ou privados que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados como de interesse relevante para a preservação da identidade 
e a valorização da cultura santomense ao longo dos tempos. A definição das diferentes categorias que o património histórico-cultural está 
explicitada no Artigo 5°. 
Estabelece as regras aplicáveis à classificação dos bens materiais e imateriais, bem como as medidas para a sua protecção. 
No Artigo 71°, define que quaisquer achados furtuitos, em terreno público ou privado, incluindo em meio submerso, com interesse para a história, 
a arte, a arqueologia, aa paleontologia ou a numismática, entre outros, terão que ser dados a conhecer de imediato ao representante legal do 
Governo ou à autoridade local ou ainda ao serviço competente do património cultural. 

Condições de 
Trabalho 

Código do 
Trabalho 
Lei n.º 6/2019, de 
11 de Abril 

Estabelece as disposições legais aplicáveis às relações laborais em STP.  
Este diploma compila as disposições relevantes definidas na legislação laboral avulsa que existia previamente à sua aprovação, nomeadamente, o 
Regime Jurídico das Condições Individuais do Trabalho (Lei n.º 6/92, de 11 de Junho), a Lei Sindical (Lei n.º 5/92, de 28 de Maio), a Lei da Greve 
(Lei n.º 4/92, de 28 de Maio) e a Lei sobre a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Lei n.º 14/2007, de 4 de Dezembro). 
O Código do Trabalho aplica-se a todos os trabalhadores do projecto com excepção dos funcionários ou agentes da Administração Pública, os quais 
estão sujeitos ao Estatuto da Função Pública, aprovado pela Lei n.º 02/2018, de 5 de Março, e dos trabalhadores de fornecimentos primários 
pertencentes a empresas de direito internacional, os quais estão sujeitos à legislação laboral dos países de origem dessas empresas. 
No que concerne os funcionários ou agentes da Administração Pública, sem prejuízo do disposto Estatuto da Função Pública ou em legislação 
especial, o Código do Trabalho estabelece no seu Artigo 3.º que lhes são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições relativas aos 
seguintes aspectos: igualdade e não discriminação; protecção da maternidade e da paternidade; constituição de comissões de trabalhadores; 
direito à greve; proibição do assédio sexual no local do emprego; e segurança, higiene, e saúde no trabalho. 
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Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

 Estatuto da 
Função Pública 
Lei n.º 2/2018, de 
5 de Março 

Revê a Lei n.º 5/97 - Estatuto da Função Pública, publicada no Diário da República n.º 14, de 1 de Dezembro, e aprova o novo estatuto da função 
pública, ao qual estão sujeitos os funcionários públicos pertencentes a várias entidades governamentais que apoiarão a implementação das 
actividades propostas no Projecto. 

Saúde e 
Segurança 

Comunitária 

Declaração do 
Estado de 
Emergência em 
Saúde Pública 
devido à COVID-
19 
Decreto 
Presidencial n.º 
3/2020, 18 de 
Março 

Declara o “ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA” em todo o território nacional decorrente do surto de coronavírus (COVID-19), tendo 
em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controlo e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 Prevenção, 
Tratamento e 
Controlo do 
VIH/SIDA 
Lei n.º 5/2018, de 
24 de Julho 

Regula os aspectos ligados à Prevenção, Tratamento e Controlo do VIH/SIDA. 

Protecção e 
Inclusão  

Social 

Lei de 
Enquadramento 
da Protecção 
Social 
Lei n.º 7/04, de 4 
de Novembro 

Estabelece as bases do sistema de segurança social, revogando a Lei n.º 1/90, de 31 de Janeiro,  
Reorganiza o sistema de administração da Protecção Social no país, definindo um modelo de Protecção Social baseado em três níveis: 

i) Protecção Social da Cidadania, que é completamente financiado pelo Estado e tem por objectivo abranger todas as pessoas fora do regime 
de protecção social obrigatório em situação de risco;  

ii) Protecção Social Obrigatória, que é financiado pela contribuição dos trabalhadores e entidades empregadoras, nos casos em que os 
houver, integrando trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores por conta própria; e  

iii) Protecção Social Complementar, que é um regime de adesão facultativa e tem por objectivo reforçar a cobertura dos benefícios 
proporcionados por outros regimes de protecção social obrigatória. 

A protecção social da cidadania abrange a população residente que se encontre em situação de falta ou diminuição dos meios de subsistência e 
não possa assumir na totalidade a sua própria protecção, incluindo, entre outros, mulheres em situação desfavorecida, crianças e adolescentes 
com necessidades especiais ou em situação de risco, e pessoas com deficiência, em situação de risco ou de exclusão social (Artigo 6.º).  
Os meios a aplicar na protecção social de cidadania dirigem-se, entre outros fins, para o apoio às famílias com o objectivo de combater o trabalho 
infantil e promover a frequência escolar, nomeadamente, facilitando a deslocação à escola e participando nos custos de escolaridade (Artigo 9.º) 
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Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

 Protecção Social 
Obrigatória 
Decreto-Lei nº 
25/2014, 31 de 
Dezembro 

Aprova a Regulamentação da Protecção Social Obrigatória no âmbito da Lei n.º 7/2004, revogando todos os preceitos legais que a contrariem. 

 Protecção Social 
de Cidadania 
Decreto-Lei nº 
16/2018, 30 de 
Novembro 

Aprova a Regulamentação da Protecção Social da Cidadania no âmbito da Lei n.º 7/2004, revogando todos os preceitos legais que a contrariem. 
Este diploma focaliza a actuação do sistema nos seguintes grupos com relevância para o Projecto: Pessoas ou famílias em situação grave de 
pobreza, em particular aqueles que não possuam quaisquer rendimentos; Mulheres em situação vulnerável, nomeadamente as que tenham sido 
vítimas de violência doméstica; Pessoa portadoras de deficiência, em situação de risco ou de exclusão social, com especial ênfase para pessoas 
desempregadas em situação de marginalização e para as crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais. 
No que concerne às prestações de risco de carácter pecuniário, este diploma prevê as seguintes medidas: Subsídio Contínuo atribuível às pessoas 
portadoras de deficiência e órfãos, desde que se encontrem em situação de pobreza e vulnerabilidade social; Abono para Famílias Numerosas, 
vulgo Subsídio Mãe Carenciada, para a atribuir às mães com pelo menos 3 filhos, inseridas em famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade 
social, cujos filhos frequentem regularmente a escola primária, e que concluam pelo menos o ensino básico, visando melhorar o rendimento na 
escola e reduzir o absentismo e insucesso escolar. 

 Protecção e 
inclusão dos 
Portadores de 
Deficiência 
Lei nº7/2017 

Lei de base dos portadores de deficiências. 

Igualdade e 
Equidade de 

Género 

Lei Sobre a 
Violência 
Doméstica e 
Familiar 
Lei nº 11/2008, de 
29 de Outubro 

Estabelece os mecanismos para prevenir e punir a violência doméstica e familiar, em consonância com a Convenção para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher. 
O Artigo 5.º define a violência doméstica como qualquer acção ou omissão decorrente no seio familiar ou doméstico que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral, patrimonial ou privação de liberdade. Esta última acontece nas seguintes situações: 
no âmbito da unidade doméstica; no âmbito da família; e em qualquer relação íntima de afecto. O Artigo 7.º identifica as formas de violência 
doméstica: violência física; violência psicológica; violência sexual; violência patrimonial; e violência moral. 
Com a entrada em vigor desta lei, a violência doméstica passou a ser um crime público punível, nos termos e ao abrigo do Artigo 49.º. Esta lei prevê 
assistência às vítimas e apresenta um conjunto de medidas de política de prevenção.  
Pelo facto de ainda não ter sido regulamentada, a aplicação desta lei tem sido limitada, apesar dos esforços e da advocacia realizada pelo Centro 
de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. 
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Tema Legislação Sumário do conteúdo e âmbito de aplicação 

 Lei Sobre o 
Reforço dos 
Mecanismos de 
Protecção Legal 
devidas às 
Vítimas de Crimes 
de Violência 
Doméstica e 
Familiar 
Lei nº 12 /2008 

Estabelece um sistema de prevenção e de apoio às vítimas de violência doméstica e familiar. No entanto, este sistema é aplicado “[…] quando a 
motivação do crime resulte de atitude discriminatória relativamente aos casos de crimes sexuais e de maus tratos aos cônjuges, bem como de 
rapto, sequestro ou ofensas corporais.”  
Tal como ocorre no caso da Lei n.º 11/2008, a aplicação prática desta lei é limitada por falta de regulamentação. 

 Código da Família 
Lei nº 19 /2018, de 
23 de Agosto 

Aprova o Código de Família, prevendo diversas disposições que contribuem para a igualdade e equidade de género, tais como a proibição do 
casamento precoce (envolvendo menores de 18 anos de idade), revogando legislação anteriormente em vigor (artigo 3º ponto 2 da Lei n.º 02/77) 
que permitia o casamento de menores de 18 anos, sendo mulher aos 14 anos e homem aos 16 anos, mediante a autorização dos pais ou dos tutores. 
 

 Código de 
Organização 
Tutelar de 
Menores 
Lei nº 20 /2018, de 
12 de Novembro 

Aprova o Código de Organização Tutelar de Menores, revogando o Decreto n.º 417/71, de 29 de Setembro, que aprovou o Estatuto de Assistência 
Jurisdicional dos Menores do Ultramar. 
O Artigo 1.º desta lei estabelece que a jurisdição de menores tem por fim a protecção judiciária dos menores e a defesa dos seus direitos e interesses 
mediante a aplicação de medidas tutelares cíveis, de protecção, educação e assistência. 
A promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos jovens em perigo, tem por objecto garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, 
na salvaguarda dos seus superiores interesses e no respeito pelos direitos fundamentais inerentes a própria criança ou jovem. As medidas de 
promoção e protecção aplicam-se às crianças e jovens em perigo que residam ou se encontrem em território nacional. 

Educação Lei de Bases do 
Sistema do 
Educativo 
Lei nº 4/2018, de 
18 de Fevereiro 

Estabelece o quadro geral do Sistema Educativo. 
Esta Lei, mantendo os princípios gerais e organizativos do Sistema Educativo estabelecidos na Lei de Bases de 2003, define a universalidade e a 
obrigatoriedade para a Pré-Escolar; define a idade de ingresso no Ensino Básico; altera a estrutura dos Ensino Básico e Secundário, passando a 7.ª 
, 8.ª e 9.ª classes a constituir o 3.° ciclo do Ensino Básico; define a possibilidade de alargamento progressivo da escolaridade obrigatória; reorganiza 
e clarifica a informação relativa ao funcionamento do Ensino Superior; introduz, no quadro das modalidades especiais da Educação Escolar, o 
Ensino Vocacional e o Ensino das Línguas Nacionais e, a nível da Educação Extra-Escolar, a Educação Parental; clarifica as questões da qualificação 
para a docência e dos diferentes tipos de formação de professores; e, por fim, a nível da administração do Sistema Educativo e, mais 
especificamente, das estruturas de monitorização e apoio, destaca o serviço de Supervisão Pedagógica. 

 Lei-Quadro da 
Educação 
Especial  
Lei nº 2/2021, de 
26 de Janeiro 

Dando resposta aos propósitos enunciados na Lei de Bases do Sistema Educativo, consagra no ordenamento jurídico a educação especial, no que 
diz respeito aos princípios, às normas e às medidas de apoio que garantem a inclusão de todas as crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais no sistema de ensino desde o nível pré-escolar ao término do ensino secundário. 
As crianças e jovens com necessidades educativas especiais incluem aqueles com problemas visuais, problemas auditivos, problemas motores, 
problemas de comunicação, linguagem e fala, problemas de aprendizagem e comportamento. 
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3.3 Quadro Institucional 

O MOPIRNA é o organismo da Administração Central do Estado responsável pela concepção, 
execução, coordenação, fiscalização e avaliação da política definida e aprovada pelo Governo 
para os domínios das obras públicas, dos recursos naturais e ambiente3. 
 
Na Estrutura Orgânica do MOPIRNA, a DGA tem como atribuição, a coordenação das acções 
ambientais do país e a definição e execução da política do Estado em matéria do ambiente. De 
acordo com o artigo 24º, alínea b) do Decreto nº 2/2007, que estabeleceu a Estrutura Orgânica 
do XI Governo Constitucional, a DGA coordena as seguintes Direcções: 
 

 
Fonte: http://dga.st/pt/dga#organograma (consultado no dia 09.06.2021) 

Embora o Regulamento sobre Processo de AIA em STP defina que os projectos de 
abastecimento de água e saneamento urbano estão sujeitos a licenciamento ambiental, tal 
licenciamento não é aplicável à construção e reabilitação de infra-estruturas de abastecimento 
de água e saneamento previstas no âmbito do Projecto. Não obstante será necessário definir 
alguns critérios de construção no que toca à tipologia das fossas sépticas, bem como 
monitorizar e avaliar os indicadores WASH definidos para o projecto. Neste contexto, prevê-se 
que as responsabilidades de gestão ambiental do projecto ao nível governamental estarão 
concentradas na DCSQA. 
 
Se no âmbito do Projecto for incluído algum subprojecto que pela sua natureza, dimensão, 
localização, critério de saúde pública ou de protecção ao ambiente possa causar impactos 
significativos sobre o ambiente, será necessário submetê-lo a processo de AIA, sendo a 
DJACAEIA responsável pela revisão do respectivo EIA e pela avaliação da viabilidade ambiental 
do subprojecto, com base na qual será emitida a respectiva Licença Ambiental. 

3.4 Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial 

3.4.1 Princípios de sustentabilidade 

O QAS do Banco Mundial estabelece o compromisso do Banco com a sustentabilidade 
ambiental e social, com base numa visão para o desenvolvimento sustentável, uma política 
ambiental e social própria e um conjunto de normas ambientais e sociais destinadas a apoiar 

 
3 Decreto-Lei n.º 1/2019, de 30 de Janeiro, que aprova a Orgânica do XVII Governo Constitucional 

http://dga.st/pt/dga#organograma
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os projectos dos Mutuários, com o objectivo de erradicar a pobreza extrema e promover a 
prosperidade compartilhada (World Bank, 2017). 
 
A visão e a política do Banco definem e estabelecem aspirações, princípios, e procedimentos 
para assegurar a sustentabilidade ambiental e social dos projectos. As NAS convertem aquelas 
aspirações e princípios, aplicando-os de forma prática ao nível dos Projectos de Investimento. 
 
Deste modo, é importante evidenciar os principais princípios, uma vez que, sendo orientadores 
do conteúdo específico das NAS, constituem não só uma referência para interpretar as NAS e a 
sua aplicação prática, mas constituem também critérios gerais para colmatar eventuais lacunas 
que as NAS apresentem, em função das particularidades e especificidades de cada projecto e 
respectivos contextos. 
 
De uma forma sucinta, os principais princípios de sustentabilidade definidos no QAS são os 
seguintes (World Bank, 2017): 
 

 O crescimento económico deve ser ambiental e socialmente sustentável. 
 As alterações climáticas são uma das principais ameaças para o desenvolvimento, pelo 

que é fundamental descarbonizar as economias e investir em adaptação e resiliência. 
Todos os projectos devem ter em conta as alterações climáticas. 

 O desenvolvimento social e a inclusão social são essenciais para a consecução do 
desenvolvimento sustentável. 

 Inclusão significa capacitar todos os indivíduos para que participem e beneficiem do 
processo de desenvolvimento, e implica políticas de promoção da igualdade de 
oportunidades, de melhoria e não discriminação no acesso a todos, incluindo pobres e 
desfavorecidos, a serviços e benefícios, como a educação, saúde, protecção social, infra-
estruturas, energia, emprego, serviços financeiros e activos produtivos.  

 A inclusão implica também eliminar barreiras impostas aos que são excluídos do 
processo de desenvolvimento, como acontece com as mulheres, crianças, jovens, 
pessoas com deficiências e minorias. 

 Realização dos direitos humanos expressos na declaração Universal de Direitos 
Humanos. 

 O Banco Mundial utiliza a sua capacidade de mobilização, instrumentos financeiros e 
recursos intelectuais para incorporar este compromisso com a sustentabilidade 
ambiental e social em todas as suas actividades. 

 O QAS tem a ambição de oferecer um exemplo a seguir para actividades que não fazem 
parte dos projectos apoiados pelo Banco. 

 
A nível dos projectos, estas aspirações e princípios traduzem-se do seguinte modo: 
 

 Melhores oportunidades de desenvolvimento para todos os indivíduos, especialmente 
os pobres e vulneráveis. 

 Promoção da gestão sustentável dos recursos naturais e vivos. 
 Ir para além de uma abordagem de “não causar danos” e incluir uma abordagem de 

maximização dos frutos do desenvolvimento. 
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 Quando a avaliação ambiental e social do Mutuário identifica possíveis oportunidades 
de desenvolvimento associadas ao projecto, o banco analisará com o Mutuário a 
viabilidade de incluir estas oportunidades no projecto. 

 Evitar ou mitigar impactos negativos nas pessoas e no meio ambiente. 
 Conservar ou reabilitar a biodiversidade e os habitats naturais, e promover o uso eficaz 

e equitativo dos recursos naturais e serviços dos ecossistemas. 
 Promover a saúde a segurança dos trabalhadores e das comunidades. 
 Certificar-se de que não há preconceitos ou discriminação em relação aos indivíduos 

ou comunidades afectadas pelo projecto e prestar atenção especial aos povos 
indígenas, minorias e indivíduos desfavorecidos ou vulneráveis, especialmente nos 
casos em que possam surgir impactos adversos ou os benefícios de desenvolvimento 
devam ser partilhados. 

 Abordar os impactos do projecto nas alterações climáticas e as vulnerabilidades do 
projecto às alterações climáticas. 

 Maximizar o envolvimento das partes interessadas por meio de consultas alargadas, 
participação e responsabilização, e disponibilizando mecanismos de reclamação e 
seguimento. 

3.4.2 Normas ambientais e sociais 

Os projectos apoiados pelo Banco através do Financiamento de Projectos de Investimento, 
como é o caso do PEREQT, devem atender aos requisitos das dez Normas Ambientais e Sociais 
específicas (NAS 1 a 10) definidas pelo Banco. As NAS visam incorporar as aspirações e os 
princípios subjacentes ao QAS em cada projecto, apoiar os Mutuários no desenvolvimento e 
implementação ambiental e socialmente sustentável dos projectos, e fortalecer a capacidade 
dos quadros ambientais e sociais dos Mutuários, referentes à avaliação e gestão dos riscos e 
impactos socioambientais dos projectos. 
 
A NAS 1 aplica-se a todos os projectos apoiados pelo Banco através do Financiamento de 
Projectos de Investimento e considera todas as questões abrangidas pelas NAS 2 a 10. As NAS 
2 a 10 aplicam-se complementarmente ou supletivamente à NAS 1, com o objectivo de 
identificar, avaliar e gerir riscos e impactos que exigem uma atenção particular. Na Tabela 4 
apresenta-se a análise da relevância das NAS em relação ao projecto. 
 
Para a realização desta análise foram considerados os seguintes aspectos relacionados com a 
tipologia e localização das intervenções previstas no âmbito do projecto: 
 

 O PEREQT terá uma cobertura geográfica nacional, incluindo áreas urbanas e rurais.  
 A Subcomponente 1.2 apoiará a implementação do programa de água, saneamento e 

higiene (WASH) em 40 escolas distribuídas pelo país para assegurar instalações 
separadas, limpas e seguras para raparigas e rapazes. Como parte integrante do 
programa WASH serão projectadas e construídas casas-de-banho com sistemas de 
saneamento e fornecimento de água adequados, seguras (instalações separadas para 
raparigas e rapazes, com sistemas de fecho interiores e boa iluminação) e acessíveis a 
pessoas portadoras de deficiência.  

 Não está prevista a realização obras de construção civil de grande dimensão, como 
sejam a construção de novos edifícios, prevendo-se que todas as obras se restrinjam ao 
espaço físico das escolas beneficiadas em terrenos públicos confinados.
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Tabela 4 – Análise de relevância das NAS em relação ao Projecto 

NAS Relevância em relação ao Projecto 

NAS 1: Avaliação e 
Gestão de Riscos e 
Impactos 
Socioambientais 

RELEVANTE 
O Projecto vai investir na realização de obras de construção civil para reabilitação e/ou construção de instalações sanitárias e pontos de água em escolas 
seleccionadas em todo o país. Não é previsível que as actividades de construção previstas gerem impactos ou riscos ambientais adversos significativos. Os 
impactos negativos esperados durante a construção estarão, previsivelmente, relacionados com as seguintes questões: (i) incómodos gerados pelas emissões 
atmosféricas (sobretudo poeiras) e níveis de ruído resultantes dos trabalhos de construção; (ii) eliminação e gestão de resíduos de construção; e (iii) saúde e 
segurança dos trabalhadores e das comunidades envolventes (incluindo alunos e pessoal docente). Durante a fase de implementação, os potenciais riscos e 
impactos ambientais estarão provavelmente relacionados com a gestão dos resíduos sólidos e das águas residuais Espera-se que estes impactos sejam 
temporários, reversíveis, localizados e de baixa magnitude, podendo ser facilmente geridos através da implementação de medidas de mitigação consolidadas e 
eficazes em termos de custos. 
Durante a preparação do projecto, foi efectuada uma análise social sensível ao género para identificar os riscos sociais do projecto e os seus potenciais impactos. 
Os principais riscos sociais do projecto estão relacionados com: (a) risco do contexto institucional, uma vez que é a primeira exposição do beneficiário ao novo 
ESF e a sua fraca capacidade de gestão de questões A&S e (b) gravidez na adolescência, EAS/AS, VBGRE, deficiência, e a sensibilidade de trabalhar sobre estas 
questões e sobre aspectos de mudança comportamental. 
Por outro lado, prevê-se que o projecto terá impactos sociais positivos tanto a nível individual como comunitário. Investir na educação de crianças e 
adolescentes contribui não só para a saúde, capacitação e emprego desses indivíduos, mas também fortalece a força de trabalho do país e prepara as futuras 
gerações para serem competitivas ao nível da economia global. Apoiar as meninas durante a adolescência é fundamental para as decisões que tomam e 
comportamentos que apresentam nessa fase da sua vida, afectando, de sobremaneira, os seus horizontes ao longo da vida, incluindo do ponto de vista 
económico. 
É necessário estabelecer os princípios, regras, orientações e procedimentos para avaliar os riscos e impactos ambientais e sociais e definir as medidas 
necessárias para garantir que os impactos negativos sejam mitigados e os positivos sejam potenciados. Para o efeito são aplicáveis ao projecto os seguintes 
instrumentos A&S: PCAS, PEPI, QGAS e PGMO. 

NAS 2: Condições de 
Trabalho e Mão de Obra 

RELEVANTE 
O Projecto contempla a alocação de mão-de-obra diversa, incluindo funcionários públicos, trabalhadores directos, trabalhadores contratados e trabalhadores 
de fornecimentos primários, comportando riscos diversos relacionados com: saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades envolventes; EAS/AS; 
disputas trabalhistas; discriminação de grupos vulneráveis; trabalho infantil e trabalho forçado. 
Os riscos associados à mão-de-obra terão de ser geridos em conformidade com os princípios, regras e orientações estabelecidos nos PGMO elaborados para o 
projecto em conformidade com os requisitos da NAS 2 e da legislação laboral nacional em vigor.  

NAS 3: Eficácia de 
Recursos e Prevenção e 
Gestão da Poluição 

RELEVANTE 
As obras de construção civil para reabilitação e/ou construção de instalações sanitárias e pontos de água nas escolas não gerarão, previsivelmente, impactos 
ou riscos ambientais adversos significativos. As fontes antecipadas de poluição serão as que tipicamente ocorrem em obras de construção de pequena escala, 
incluindo emissão de poeiras e ruído (resultante da circulação e operação de máquinas e veículos afectos à obra), erosão e escoamento, e manuseio e descarte 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 50 

 

NAS Relevância em relação ao Projecto 

de resíduos sólidos e líquidos. O uso de recursos (energia, água e matérias-primas) durante a construção também não será significativo. A implementação de 
Planos de Gestão Ambiental (PGA) específicos para cada obra permitirá acautelar adequadamente as questões relacionadas com o uso de recursos e com a 
prevenção e gestão da poluição. 
O funcionamento das instalações sanitárias e pontos de água também não deverá implicar um consumo relevante de recursos, nem originar problemas de 
poluição assinaláveis, desde que seja garantida a manutenção regular e adequada das infra-estruturas construídas. 

NAS 4: Saúde e 
Segurança Comunitária 

RELEVANTE 
As obras de construção civil contempladas no projecto serão realizadas no espaço físico de escolas existentes, abrangendo a totalidade ou parte do ano lectivo. 
Nestas condições, a saúde e segurança dos alunos, do pessoal docente e das comunidades próximas assume relevância durante a construção, sendo necessário 
identificar e avaliar os potenciais riscos do projecto, incluindo EAS/AS, trabalho infantil, discriminação contra grupos vulneráveis, acidentes devido ao tráfego 
rodoviário induzido pela obra ou associados ao funcionamento do estaleiro. 
Não se antecipa a ocorrência de riscos e impactos adversos na saúde das comunidades associados ao fornecimento ou regulação de serviços dos ecossistemas. 

NAS 5: Aquisição de 
Terras, Restrições ao 
uso da Terra e 
Reassentamento 
Involuntário 

NÃO RELEVANTE 
Considerando que as obras previstas restringir-se-ão, expectavelmente, ao espaço físico das escolas beneficiadas em terrenos públicos confinados, é improvável 
que impliquem a aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamento involuntário. 

NAS 6: Conservação da 
Biodiversidade e Gestão 
Sustentável de Recursos 
Naturais Vivos 

NÃO RELEVANTE 
Considerando que as obras previstas restringir-se-ão, expectavelmente, ao espaço físico das escolas beneficiadas em terrenos públicos confinados, é improvável 
que afectem habitats críticos, áreas sensíveis, habitats ou área de reprodução de qualquer espécie ameaçada, rara ou em perigo de extinção, não se prevendo, 
portanto, que ocorram impactos adversos na biodiversidade e recursos naturais vivos. 

NAS 7: Povos Indígenas/ 
Comunidade Locais 
Tradicionais 
Historicamente 
Desfavorecidas da 
África Subsaariana 

NÃO RELEVANTE 
Em STP não existem grupos sociais e culturais que cumpram os critérios estabelecidos nos parágrafos 8 e 9 das NAS 7, e possam ser classificados como Povos 
Indígenas/ Comunidades Locais Tradicionais Historicamente Desfavorecidas da África Subsaariana. 

NAS 8: Património 
Cultural 

RELEVANTE 
Embora seja improvável que as actividades de construção previstas no âmbito do projecto afectem adversamente o património construído, o património 
intangível ou o património natural, durante a triagem dos subprojectos terão também de ser identificados e avaliados os respectivos riscos e impactos potenciais 
no património cultural e, quando necessário, serem definidas medidas de mitigação para os riscos / impactos identificados. 

NAS 9: Intermediários 
Financeiros 

NÃO RELEVANTE 
O projecto não envolve intermediários financeiros. 
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NAS Relevância em relação ao Projecto 

NAS 10: Envolvimento 
das Partes Interessadas 
e Divulgação de 
Informações 

RELEVANTE 
Durante o ciclo de vida do projecto terá de ser garantida uma abordagem participativa, inclusiva e culturalmente apropriada. Para o feito foi preparado um 
PEPI que identifica as principais partes interessadas no projecto (partes afectadas e outras partes), incluindo grupos vulneráveis, e define as directrizes e 
procedimentos para garantir que as partes interessadas sejam informadas sobre o status do projecto e possam contribuir e a participar na sua implementação. 
Durante o ciclo de vida do projecto será também necessário responder de forma oportuna às perguntas e reclamações das partes afectadas pelo projecto 
relacionadas com o desempenho ambiental e social do mesmo. Para receber e facilitar a resolução de tais dúvidas e queixas, será desenvolvido e implementado 
um Mecanismo de Feedback e Resolução de Reclamações (MFRR), cujos requisitos se descrevem na Secção 8 do presente documento. O MFRR contemplará 
requisitos específicos para a recepção, tratamento e resolução ética e confidencial de reclamações relacionadas com EAS/AS, incluindo vários pontos de entrada 
acessíveis, encaminhamento para serviços de apoio a sobreviventes e procedimentos confidenciais de gestão de reclamações centrados nos sobreviventes. 

 
 
Na Tabela 5 são resumidos o âmbito e objectivos das NAS aplicáveis ou relevantes para o Projecto. 

Tabela 5 – Âmbito e objectivos das NAS aplicáveis ou relevantes para o Projecto 

NAS Definição Objectivos 

NAS 1  
Avaliação e 
Gestão de Riscos 
e Impactos 
Socioambientais 

Define as responsabilidades do Mutuário 
no que diz respeito à avaliação, gestão e 
monitorização de riscos e impactos 
socioambientais, ao longo do ciclo de vida 
do projecto. 

- Conduzir uma avaliação ambiental e social do projecto a fim de ajudar a garantir a sua solidez do ponto de vista 
ambiental e social. 

- Identificar, avaliar e gerir os riscos e impactos socioambientais do projecto de modo consistente com as NAS1-10. 
- Adoptar uma abordagem de hierarquia de mitigação para: 

a) Antecipar e evitar riscos e impactos; 
b) Quando não for possível evitar os riscos e impactos, reduzi-los para níveis aceitáveis; 
c) Uma vez que os riscos e impactos tenham sido minimizados ou reduzidos, mitigá-los; 
d) Quando permanecerem impactos residuais significativos, compensá-los ou neutralizá-los, quando for viável do 

ponto de vista técnico e financeiro. 
- Adoptar medidas diferenciadas para que os impactos negativos não recaiam desproporcionalmente sobre os 

desfavorecidos ou vulneráveis e que estes não sejam prejudicados na partilha dos benefícios e oportunidades de 
desenvolvimento resultantes do projecto. 

- Utilizar as instituições ambientais e sociais nacionais, sistemas, leis, regulamentos e procedimentos na avaliação, 
desenvolvimento e implementação de projectos, quando apropriado. 

- Promover melhores desempenhos socioambientais, de forma a reconhecer e fortalecer a capacidade do Mutuário. 
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NAS Definição Objectivos 

NAS 2 
Condições de 
Trabalho e Mão-
de-Obra 

Reconhece a importância da criação de 
emprego e geração de rendimento na 
busca da redução da pobreza e 
crescimento económico inclusivo. Ao 
assegurar que os trabalhadores do 
projecto sejam tratados de forma justa, 
com condições de trabalho seguras e 
saudáveis, os Mutuários podem 
promover relações sólidas entre 
trabalhadores e empregadores e 
potenciar os benefícios do 
desenvolvimento de um projecto. 

- Promover condições de trabalho seguras e saudáveis. 
- Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades para os trabalhadores do projecto. 
- Proteger os trabalhadores do projecto, incluindo categorias vulneráveis de trabalhadores, como mulheres, indivíduos 

com deficiências, crianças (em idade laboral, em conformidade com esta NAS) e trabalhadores migrantes, 
trabalhadores contratados, trabalhadores comunitários e trabalhadores de fornecimento primário. 

- Evitar o uso de todas as formas de trabalho forçado e infantil. 
- Apoiar os princípios de liberdade de associação e negociação colectiva dos trabalhadores do projecto de maneria 

compatível com a legislação nacional. 
- Fornecer meios acessíveis aos trabalhadores do projecto para levantar preocupações ao nível do local de trabalho. 
- Garantir que todos os trabalhadores do projecto subscrevem um Código de Conduta (CdC) que proíba quaisquer 

comportamentos de EAS/AS ou sexo com menores (idade inferior a 18 anos), e que identifique as sanções aplicáveis 
a casos de má conduta. 

NAS 3 
Eficácia no Uso 
dos Recursos e 
Prevenção e 
Gestão da 
Poluição 

Estabelece os requisitos para uma 
abordagem orientada para a eficácia dos 
recursos e prevenção e gestão da 
poluição durante o ciclo de vida do 
projecto, em conformidade com as Boas 
Práticas Internacionais do sector. 

- Promover o uso sustentável dos recursos, incluindo energia, água e matérias-primas. 
- Evitar ou minimizar os impactos negativos na saúde humana e meio ambiente, evitando ou minimizando a poluição 

proveniente das actividades do projecto. 
- Evitar ou minimizar as emissões de poluentes, de curta e longa duração, relacionadas com o projecto. 
- Evitar ou minimizar a geração de resíduos perigosos e não perigosos. 
- Minimizar e gerir os riscos e impactos associados ao uso de pesticidas.  

NAS 4 
Saúde e 
Segurança 
Comunitária 

Aborda riscos e impactos para a saúde e 
segurança de comunidades afectadas 
pelos projectos, bem como a 
correspondente responsabilidade dos 
Mutuários de evitar ou minimizar tais 
riscos e impactos com especial atenção a 
indivíduos que, em virtude das suas 
circunstâncias específicas, possam ser 
vulneráveis. 

- Antecipar e evitar impactos adversos na saúde e segurança das comunidades afectadas pelo projecto durante o seu 
ciclo de vida, tanto em circunstâncias rotineiras como não rotineiras. 

- Promover a qualidade e segurança, bem como considerações relacionadas com alterações climáticas, na concepção e 
construção de infra-estruturas. 

- Evitar ou minimizar a exposição da comunidade aos riscos de segurança rodoviária e de trânsito relacionados com o 
projecto, doenças e materiais perigosos. 

- Dispor de medidas eficazes para enfrentar emergências. 
- Garantir a protecção dos funcionários e da propriedade de forma a evitar ou minimizar os riscos para as comunidades 

afectadas pelo projecto. 
- Prevenir ou mitigar situações de VBG, em particular de VBGRE (tais como troca de notas por sexo, discriminação 

associada a casos de gravidez precoce, discriminação baseada na orientação sexual, entre outras) através da adopção 
de medidas adequadas tanto ao nível da escola (CdC para docentes e restantes funcionários escolares) como da 
comunidade e família dos alunos (acções de sensibilização e de acompanhamento de indivíduos vulneráveis). 
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NAS Definição Objectivos 

NAS 8 
Património 
Cultural 

Reconhece que o património cultural 
promove a continuidade em formas 
tangíveis e intangíveis entre o passado, o 
presente e o futuro. Os povos 
identificam-se com o património cultural 
como reflexo e expressão dos seus 
valores, crenças, conhecimentos e 
tradições em constante evolução. 
O património cultural, nas suas 
diferentes manifestações, é importante 
como fonte de informação científica e 
histórica valiosa, como activo económico 
e social para o desenvolvimento e como 
parte fundamental da identidade práticas 
culturais dos indivíduos. 
A NAS estabelece medidas para garantir 
que o Mutuário proteja o património 
cultural durante todo o ciclo de vida do 
projecto. 

- Proteger o património cultural dos impactos negativos das actividades do projecto e apoiar a sua preservação. 
- Abordar o património cultural como um aspecto fundamental do desenvolvimento sustentável. 
- Promover a consulta relevante com as partes interessadas relativamente ao património cultural. 
- Promover a distribuição equitativa dos benefícios de uso do património cultural. 

NAS 10 
Envolvimento 
das Partes 
Interessadas e 
Divulgação de 
Informações 

Reconhece a importância de um processo 
de envolvimento aberto e transparente 
das partes interessadas como elemento 
essencial das boas práticas 
internacionais. 
O envolvimento eficaz das partes 
interessadas pode melhorar a 
sustentabilidade ambiental e social dos 
projectos, melhorar a sua aceitação e 
oferecer contribuições significativas para 
a concepção e implementação eficaz do 
projecto. 

- Estabelecer uma estratégia sistemática de envolvimento das partes interessadas que ajudará os Mutuários a criar e 
manter uma relação construtiva com as partes interessadas e, em particular, com as partes afectadas pelo projecto. 

- Avaliar o nível de interesse das partes interessadas e apoio para o projecto e permitir que as suas opiniões sejam 
consideradas na concepção do projecto e desempenho ambiental e social. 

- Promover e proporcionar meios para o envolvimento eficaz e inclusivo das partes afectadas pelo projecto durante 
todo o ciclo de vida do projecto sobre questões que poderiam afectá-las. 

- Garantir que a informação apropriada sobre os riscos e impactos socioambientais do projecto seja divulgada às partes 
interessadas de modo atempado, acessível, compreensível e adequado. 

- Garantir que as comunidades afectadas pelo projecto tenham meios acessíveis para apresentar questões e 
reclamações, e permitir que o Mutuário responda e faça a gestão de tais questões e reclamações.  

- Garantir que o MFRR integra requisitos específicos para a recepção, tratamento e resolução ética e confidencial de 
reclamações relacionadas com EAS/AS, incluindo vários pontos de entrada acessíveis, encaminhamento para serviços 
de apoio a sobreviventes e procedimentos confidenciais de gestão de reclamações centrados nos sobreviventes. 

- Assegurar que as mulheres e as meninas (bem como outros grupos cujas oportunidades de participarem / 
compartilharem as suas opiniões e perspectivas possam ser limitadas devido às normas sociais) serão consultadas e 
envolvidas através de métodos de adequados, tais como pequenos grupos focais onde o diálogo seja facilitado por uma 
mulher para melhorar a discussão aberta e livre. 
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Em conformidade com o QAS do Banco Mundial, são também aplicáveis ao Projecto um 
conjunto de directrizes gerais e específicas decorrentes das Boas Práticas Internacionais que 
incluem: 
 
• Directrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (DASS) do Banco Mundial 

(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site
/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines); 

• Directiva do Banco Mundial sobre a Abordagem aos Riscos e Impactos em Indivíduos ou 
Grupos Menos Favorecidos ou Vulneráveis 
(http://67.199.83.28/doc/e5562765a5534ea0b7877e1e775f29d5.pdf); 

• Directiva do Banco Mundial sobre Não Discriminação: Orientação Sexual e Identidade de 
Género (http://pubdocs.worldbank.org/en/590671570796800429/Good-Practice-Note-
SOGI.pdf); 

• Guia de sobre Violência contra Mulheres e Meninas: Resumo do Sector da Educação 
(https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/874771468126896029/violence-against-women-and-girls-
resource-guide-education-sector-brief); 

• Medidas de saúde pública relacionadas com a escola no contexto do COVID-19 
(https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-
health-measures-in-the-context-of-covid-19); 

• Água, saneamento, higiene e gestão de resíduos para SARS-CoV-2 
(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4); 

• Limpeza e desinfecção de superfícies ambientais no contexto da COVID-19 
(https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-
surfaces-inthe-context-of-covid-19). 

3.5 Análise de Lacunas entre o Quadro Legal Santomense para a Avaliação Ambiental 
e Social e o QAS do Banco Mundial 

No que respeita aos princípios de sustentabilidade e às grandes orientações de natureza 
estratégica e objectivos para o desenvolvimento sustentável e o respeito pelos Direitos 
Humanos, o quadro estratégico santomense responde positivamente não apenas às 
orientações do Banco Mundial, mas, mais globalmente, às orientações estabelecidas no quadro 
das Nações Unidas e suas agências, bem como às orientações estabelecidas no quadro da União 
Africana. 
 
A Constituição da República de STP e os diversos tratados e convenções internacionais de que 
o país é signatário, as políticas e estratégias, nacionais e sectoriais, de médio e longo prazo, 
estabelecidas pelo Governo incorporam e são expressão da integração e do compromisso com 
as diversas dimensões e objectivos do desenvolvimento sustentável, e o respeito pelos Direitos 
Humanos. 
 
Comparando o quadro legal para a gestão ambiental e social em STP com o QAS do BM 
identificam-se algumas lacunas com relevância para a implementação do Projecto, as quais se 
descrevem sumariamente na Tabela 6 abaixo. Nos casos em que tal discrepância se verifique, 
o PEREQT adoptará o melhor dos dois sistemas, caso contrário, o projecto usará o processo de 
triagem ambiental e social, conforme descrito neste relatório. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
http://67.199.83.28/doc/e5562765a5534ea0b7877e1e775f29d5.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/590671570796800429/Good-Practice-Note-SOGI.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/590671570796800429/Good-Practice-Note-SOGI.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/874771468126896029/violence-against-women-and-girls-resource-guide-education-sector-brief
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/874771468126896029/violence-against-women-and-girls-resource-guide-education-sector-brief
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/874771468126896029/violence-against-women-and-girls-resource-guide-education-sector-brief
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
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Tabela 6 – Análise de lacunas entre a legislação ambiental e social santomense e o QAS do Banco Mundial 

QAS do Banco 
Mundial 

Quadro Legal  
STP Análise de Lacunas e Recomendações 

NAS 1  
Avaliação e 
Gestão de Riscos 
e Impactos 
Socioambientais 

Lei Base do 
Ambiente 
Lei n.º 10/99, de 31 
de Dezembro 

Enquanto Lei de Base, estabelece princípios gerais que se encontram em conformidade com os princípios gerais do desenvolvimento sustentável. 
Estabelece a necessidade da precaução, prevenção, responsabilização e gestão em matéria ambiental e a necessidade de avaliação do impacto 
ambiental das acções susceptíveis de ter efeitos no ambiente. 
O conceito de ambiente adoptado inclui, adequadamente, a dimensão social e cultural. 

Regulamento sobre 
o Processo de AIA 
Decreto n.º 37/99, 
de 30 de Novembro 

As principais lacunas identificadas entre este diploma e a NAS 1 são: 

• O conceito de ambiente adoptado inclui, adequadamente, a dimensão social e cultural. Porém, os aspectos desta dimensão, a analisar nos 
estudos de impacto ambiental, limitam-se aos rendimentos, nível de vida e sustentabilidade a longo prazo, e ao património cultural. 

• A ausência de categorização dos projectos em função do seu risco na legislação nacional, muito embora esta defina a necessidade de triagem 
(pré-avaliação) de projectos a sujeitos a AIA. 

• A legislação nacional define que os projectos que possam causar impactos significativos sobre o ambiente apresentem uma avaliação de impacto 
ambiental antes da respectiva execução. Contudo, não define os instrumentos A&S que deverão ser elaborados para os projectos que, embora 
não gerando impactos significativos, tenham alguns impactos cuja mitigação deverá ser adequadamente acautelada, sendo omissa em relação 
a orientações/requisitos sobre gestão ambiental e monitorização desses projectos. 

• O envolvimento das partes interessadas no processo de AIA está limitado à realização de Consultas Públicas, enquanto o BM requer consultas 
significativas ao longo de todo o ciclo de vida dos projectos. O prazo das Consultas Públicas não é estabelecido, mas o período máximo para o 
público se pronunciar sobre os estudos ambientais é de 30 dias úteis. A convocação de audiências públicas só é feita nos casos em que a 
dimensão dos efeitos o justifique. 

No que concerne as lacunas acima identificadas devem ser aplicados os requisitos da NAS 1. 

NAS 2  
Condições de 
Trabalho e Mão-
de-Obra 

Código do Trabalho 
Lei n.º 6/2019, de 
11 de Abril 

A legislação santomense estabelece princípios de boa prática e detalha requisitos aplicáveis aos termos e condições de trabalho e à saúde e 
segurança ocupacional que estão alinhados com os requisitos da NAS 2, com excepção no que concerne à disponibilização de um MFRR específico 
para tratar das reclamações dos trabalhadores do projecto, aspecto em relação ao qual a legislação nacional é omissa. 
No que concerne o MFRR para os trabalhadores deverão ser aplicados os requisitos da NAS 2. 

NAS 3  
Eficácia no Uso 
dos Recursos e 
Prevenção e 
Gestão da 
Poluição 

Lei-Quadro dos 
Recursos Hídricos 
Lei n.º 7/2018, de 2 
de Maio 
 
Gestão de Resíduos 
Sólidos 
Decreto n.º 36/99, 
de 30 de Novembro 

A legislação santomense estabelece os princípios e regras gerais aplicáveis à gestão e utilização dos recursos hídricos, incluindo normas de descarga 
de águas residuais nos corpos aquáticos e no solo, mas não define critérios concretos de qualidade das águas. No que concerne esta lacuna devem 
ser aplicados os requisitos da NAS 3 e os critérios definidas nas DASS. 
No que concerne à gestão de resíduos, a legislação nacional define regras gerais relativamente à produção, depósito no solo e no subsolo, recolha, 
armazenamento, transporte e tratamento de resíduos não perigosos, mas é omissa em relação aos resíduos perigosos. No que concerne esta lacuna 
devem ser aplicados os requisitos da NAS 3 e as medidas de gestão definidas nas DASS. 
O quadro legal nacional é omisso no que concerne a gestão de poluição atmosférica, designadamente a definição de limites de emissão. De igual 
modo não existem disposições legais quanto aos níveis sonoros e de vibração admitidos. No que concerne estes aspectos devem ser aplicadas as 
disposições da NAS 3 e considerados os limites de emissão definidos nas DASS. 
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QAS do Banco 
Mundial 

Quadro Legal  
STP Análise de Lacunas e Recomendações 

NAS 4 
Saúde e 
Segurança 
Comunitária 

Prevenção, 
Tratamento e 
Controlo do 
VIH/SIDA  
Lei n.º 5/2018, de 
24 de Julho 
 
Decl. do Estado de 
Emergência em 
Saúde Pública 
devido à COVID-19 
Decreto 
Presidencial n.º 
3/2020, 18 de 
Março 

A legislação santomense relativa a questões de saúde comunitária limita-se à regulação dos aspectos ligados à prevenção, tratamento e controlo do 
VIH/SIDA. 
O Decreto Presidencial n.º 3/2020, que declara o Estado de Emergência em Saúde Pública devido à COVID-19, não integra medidas de prevenção 
contra a doença e redução do risco de transmissão comunitária. 
Não existe legislação específica sobre segurança comunitária. 
Em virtude das lacunas detectadas devem ser aplicados os requisitos da NAS 4, observando as disposições legais nacionais sobre prevenção, 
tratamento e controlo do VIH/SIDA, e as medidas definidas pelo BM em relação à COVID-19. 

NAS 8  
Património 
Cultural 

Lei do Património 
Histórico-Cultural 
Nacional 
Lei n.º 4/2003, de 
02 de Junho 

A Lei do Património Histórico e Cultural abrange de forma lata as diversas formas de património cultural considerado como de interesse relevante 
para compreensão, permanência e construção da identidade cultural santomense, incluindo o património construído e o património intangível. 
Contudo, as normas e procedimentos de protecção, preservação e valorização definidas no Regulamento do Património Cultural Imóvel focam-se 
apenas nos bens classificados ou em vias de classificação, sendo omisso relativamente à necessidade de protecção de elementos patrimoniais que 
não sendo classificados ou em vias de classificação são relevantes para a identidade do povo santomense, tais como elementos patrimoniais 
intangíveis com valor espiritual. No que concerne o património cultural não legalmente protegido devem ser aplicados os requisitos da NAS 8. 

NAS 10 
Envolvimento 
das Partes 
Interessadas e 
Divulgação de 
Informações 

Lei de Base do 
Ambiente, Lei nº 
10/99, de 31 de 
Dezembro. 
 
Regulamento sobre 
o Processo de AIA 
Decreto n.º 37/99, 
de 30 de Novembro 

A Lei de Base do Ambiente estabelece o princípio da informação e da participação pública em matéria ambiental. 
O Regulamento de AIA apresenta várias lacunas, relativamente aos requisitos da NAS 10 a nível de âmbito, conceito e procedimentos de 
envolvimento do público. As principais lacunas identificadas são as seguintes: 
• O envolvimento das partes interessadas é limitado à realização de Consultas Públicas. O prazo das Consultas Públicas não é estabelecido, mas 

o período máximo para o público se pronunciar sobre os estudos ambientais é de 30 dias úteis. 
• A convocação de audiências públicas só é feita desde que a dimensão dos efeitos o justifique. 
• A Consulta pública é feita com base na divulgação de um Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental, não sendo referida que outra 

informação deve estar acessível, nem os meios da sua divulgação. 
• Não existe qualquer referência a mecanismos de reclamação, registo, resposta e seguimento. 
• Não existe referência a divulgação e consulta, de forma acessível e culturalmente apropriada. 
• Não existe qualquer referência às necessidades específicas de grupos vulneráveis. 
Em síntese, o quadro legal nacional não estabelece condições para uma consulta relevante das partes interessadas, principalmente de grupos 
vulneráveis, devendo ser aplicados os requisitos da NAS 10. 
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4 DADOS DE REFERÊNCIA SOBRE A SITUAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL EM STP 

O Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos terá uma 
cobertura geográfica nacional, incluindo áreas urbanas e rurais. A localização geográfica 
específica das intervenções previstas no âmbito do projecto não está ainda definida. 
Considerando este facto, a caracterização ambiental e social apresentada de seguida aborda 
genericamente a realidade santomense, focando-se nas questões ambientais e sociais 
relevantes para o projecto, tendo como referência as NAS aplicáveis (identificadas na secção 
3.4.2). Esta caracterização deverá ser detalhada para as áreas de intervenção específicas assim 
que estas sejam definidas. 

4.1 Contexto Geográfico 

A República Democrática de São Tomé e Príncipe, localizada no Golfo da Guiné, a oeste da costa 
ocidental africana, é um país de reduzida dimensão e baixo rendimento composto por duas 
ilhas principais, São Tomé com 859 km2 e Príncipe com 142 km2, situada cerca de 160 km a 
nordeste da primeira. Para além das duas ilhas principais o arquipélago integra ainda um 
conjunto de pequenos ilhéus (na sua maioria sem de ocupação humana), de entre os quais se 
destaca, a sul da ilha de São Tomé, mas a curta distância desta, o ilhéu das Rolas (com 3 km2 o 
maior do arquipélago), território atravessado pela “linha” do Equador. 
 
Em termos de enquadramento regional, STP 
integra a sub-região da África Central, 
juntamente com Angola, Camarões, Chade, 
Gabão, Guiné-Equatorial, República Centro-
Africana, República do Congo e República 
Democrática do Congo, porém, do ponto de 
vista de proximidade territorial e integração 
regional, fará mais sentido enquadrar o país 
no contexto dos países situados no Golfo da 
Guiné, que para além de STP (único estado 
insular), dos Camarões, do Gabão e da Guiné-
Equatorial integra também Benim, Costa do 
Marfim, Gana, Nigéria e Togo. 

 
Figura 4 – Enquadramento geográfico de STP 

4.2 Características Ambientais do Território relevantes para o Projecto 

Considerando que as intervenções físicas previstas no âmbito do Projecto (reabilitação/ 
construção de infra-estruturas WASH planeadas na Subcomponente 1.2) serão restritas ao 
espaço físico das escolas beneficiadas e ocorrerão em terrenos públicos confinados, a 
caracterização apresentada abaixo foca-se nos aspectos ambientais que possam impactar ou 
ser impactados de forma mais significativa pelas intervenções previstas, designadamente 
alterações climáticas, recursos hídricos e gestão de resíduos. 
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4.2.1 Clima e Alterações Climáticas 

O arquipélago de São Tomé e Príncipe tem um clima do tipo equatorial, quente e húmido, mas 
apresenta uma multiplicidade de microclimas, definidos principalmente, em função da 
temperatura, da pluviosidade e da localização (orografia). As temperaturas oscilam entre os 
22°C e os 31°C em função da altitude e do relevo. A precipitação varia com a altitude e com os 
ventos dominantes, aumentando significativamente com a altitude. A orografia assume formas 
irregulares, mais acentuadas na parte central da ilha de São Tomé onde a altitude máxima 
atinge 2.024 metros no chamado Pico de São Tomé. 
 
De acordo com a Terceira Comunicação Nacional sobre Mudanças Climáticas (TCN), 
apresentada pelo Governo em Março de 2019, STP é um país sumidouro de carbono, isto é, um 
país em que os níveis de absorção dos Gases com Efeito Estufa (GEE) são superiores aos de 
emissão. Não obstante, o documento relata que as emissões de GEE em STP têm vindo a 
aumentar. 
 
Os cenários climáticos considerados na TCN são enquadrados nos designados RCP 
(Representative Concentration Pathways), apresentados no 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (IPCC,2013), os quais consistem 
em diferentes trajectórias de concentração de GEE: o RCP8.5 é o cenário em que a concentração 
de GEE aumenta continuamente na atmosfera ao longo dos anos e atinge uma mudança no 
equilíbrio radioactivo no topo da atmosfera no final do século XXI; o RCP4.5 é o cenário de 
trajectória de concentração é moderada. 
 
De acordo com esses cenários, a tendência da temperatura média anual, calculada a partir da 
tendência linear, indica um aumento de 0,6 °C entre os anos 1960 e 2016, representando uma 
taxa média de aquecimento de aproximadamente 0,01 °C. por ano. As projecções indicam um 
aquecimento em toda a área de estudo, sendo mais perceptível entre os meses de Outubro a 
Maio. 
 
No que concerne a tendência de precipitação, a TCN indica que existe uma tendência de 
redução da precipitação anual. No cenário RCP4.5, as projecções de mudanças na precipitação 
para ambas as ilhas indicam um clima mais chuvoso entre Outubro e Maio e condições 
ligeiramente mais secas e/ou normais nos restantes meses do ano. No cenário RCP8.5, de 
acordo com as projecções, ocorre uma redução de precipitação em ambos os períodos, chuvoso 
e seco. No entanto, analisando as mudanças mês a mês neste cenário, os meses de Dezembro e 
Janeiro apresentam aumento de precipitação na ilha de São Tomé. 
 
Em relação aos fenómenos climáticos extremos que indicam cenários de mudanças climáticas, 
as projecções indicam um aumento na precipitação total anual no cenário RCP4.5 e um 
aumento na intensidade da chuva em ambos os cenários. Verifica-se que este aumento é 
sempre mais pronunciado na região sudoeste da Ilha de São Tomé. Embora haja um aumento 
na precipitação total e sua intensidade, há também um aumento no número de dias secos 
consecutivos, o que indica uma extensão da Gravana e uma pobre distribuição temporal da 
precipitação na região. Em relação aos extremos climáticos de temperatura, em ambos os 
cenários, as projecções climáticas indicam aquecimento com aumento das ondas de calor em 
dias quentes, para máximas anuais em temperaturas máximas, e um aumento nas 
temperaturas mínimas anuais. 
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STP é, portanto, um país vulnerável aos efeitos adversos das alterações climáticas, no qual já 
ocorrem actualmente fenómenos climáticos extremos (vagas de calor, tempestades, 
inundações e secas), cuja intensidade, frequência ou duração se prevê mais intensa no futuro. 
Esta vulnerabilidade é um aspecto relevante a ter em conta na construção/reabilitação das 
instalações WASH nas escolas beneficiadas por forma a garantir uma configuração segura e 
resiliente, na medida do possível. 

4.2.2 Recursos Hídricos 

A rede hidrográfica de STP é formada por 223 cursos de água, alimentados por índices de 
precipitação relativamente elevados, sendo que mais de 60% do caudal desses rios se localiza 
na parte sudoeste da ilha de São Tomé.  
 
O regime hidrográfico em STP é condicionado por diversos factores, nomeadamente pelo clima, 
relevo e natureza das rochas. O regime de escoamento é irregular, mas não de natureza 
torrencial, estando dependente da distribuição das chuvas conforme as zonas e as estações do 
ano. 
 
Os cursos de água, no país, recebem na sua superfície total cerca de 2,1 milhões de m³ de 
água/km²/ano, equivalente a cerca de 12.000 m³ anuais/habitante. Uma parte destes recursos 
corresponde às cheias dos rios e são totalmente inexploráveis, e que ocorrem frequentemente 
(10 a 30 eventos por ano) em virtude do reduzido tempo de concentração das bacias 
hidrográficas (resultante de bacias com declives acentuados e linhas de água pouco extensas). 
Apesar das perdas, a quantidade de água disponível por habitante é relativamente superior 
quando comparada com as outras regiões do mundo, principalmente com o resto da África 
Subsaariana (Aguiar, 2000). 
 
Apesar da elevada disponibilidade hídrica que ocorre em STP, a ausência generalizada de infra-
estruturas destinadas à recolha e armazenamento de água, traduz-se num aproveitamento 
muito reduzido dos recursos disponíveis, apenas uma pequena parte (cerca de 0,045%) é 
aproveitada. A grande maioria da população não é servida por sistema de abastecimento, ou 
onde estes existem apresentam significativas deficiências funcionais.  
 
Em termos de qualidade, as águas superficiais em STP caracterizam-se por serem pouco 
mineralizadas (baixo teor em sais dissolvidos), com uma condutividade que varia entre os 30 
e 100 µS/cm e um pH neutro a básico (entre 7,8 e 6,1). As águas são ligeiramente corrosivas e 
incrustantes, com valores de cloreto e sulfato baixos, excepto junto ao mar. A qualidade 
bacteriológica é medíocre. Dados de 2010/2011, aquando da implementação do Plano Director 
da Água e Saneamento, revelaram que a totalidade das amostras recolhidas apresentavam mais 
de 100 coliformes fecais por 100 ml, e em 80% das amostras mais de 1000 coliformes fecais 
por 100 ml. As principais fontes de contaminação são as diversas actividades quotidianas 
desenvolvidas pelas comunidades ao longo dos cursos de água, incluindo: usos domésticos 
(banhos, lavagem de roupa), descarga de efluentes domésticos não tratados, deposição de 
resíduos e poluição difusa de origem agrícola. 
 
Considerando a natureza geológica das ilhas, o contexto hidrogeológico é característico de 
meios fissurados com a circulação subterrânea limitada às fracturas existentes nas escoadas 
basálticas e na separação entre escoadas e a eventual compartimentação que possa ocorrer 
devido à presença de filões. Em termos de qualidade é expectável que as águas subterrâneas 
sejam pouco mineralizadas, no geral, embora possam apresentar teores de Fe e/ou Mg acima 
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dos valores normais sem, contudo, ultrapassarem eventualmente os limites admissíveis. Por 
outro lado, estes meios hidrogeológicos são muito vulneráveis à poluição. 
 
A contaminação bacteriológica que se regista na generalidade águas superficiais e a 
vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas conjugadas com a ausência de 
tratamento adequado da água fornecida à população em geral, constitui um risco significativo 
para a saúde pública. Estes aspectos assumem grande relevância no planeamento das infra-
estruturas WASH que serão construídas/reabilitadas nas escolas beneficiadas e para o seu 
funcionamento adequado. 

4.2.3 Gestão de Resíduos Sólidos 

A gestão de resíduos sólidos em STP, apesar de regulada legalmente desde 1999 (com a 
publicação da Decreto n.º 36/99, de 30 de Novembro), apresenta ainda muitos problemas 
graves que incluem: a reduzida abrangência dos serviços de recolha, a emissão de poluentes 
atmosféricos resultantes da queima de resíduos (material particulado, poluentes orgânicos 
persistentes, metais pesados) com efeitos nocivos significativos para a saúde pública; a 
deposição descontrolada em lixeiras; a ausência de quadro legal adequado (o que existe não é 
aplicado); a inexistência de normas para deposição de resíduos; e aumento da persistência dos 
plásticos (TESE, 2018). 
 
A recolha de resíduos é realizada pelas das Câmara Distritais, em São Tomé, e pelo Governo 
Regional, RAP, (na RAP), sendo a recolha feita de forma semelhante em todos os distritos – com 
recursos a carrinhas de caixa aberta, para onde são baldeados os resíduos pelos cantoneiros. A 
cobertura dos serviços de recolha é reduzida, cerca de 38% em São Tomé e 25% na RAP. Estes 
baixos níveis de serviço devem-se a dificuldades de acesso a algumas comunidades mais 
remotas (em especial na RAP) e à falta de meios humanos e materiais devido à 
suborçamentação do sector e desinteresse político (MOPIRNA, 2018). 
 
A maior parte dos resíduos recolhidos pelas Câmaras é descarregada em locais de deposição 
que correspondem a lixeiras não controladas a céu aberto. Existem de cinco destes locais em 
São Tomé e um na RAP. Os resíduos depósitos não apresentam qualquer triagem, misturando 
resíduos sólidos urbanos com resíduos perigosos (incluindo resíduos hospitalares e 
industriais). A população que não é servida por recolha, deposita os seus resíduos, sem 
qualquer critério ou controlo, em diversos locais espalhados pelas duas ilhas, incluindo cursos 
de água, mar e proximidade de habitações. 
 
Apenas uma pequena fracção dos resíduos sólidos urbanos produzidos (menos de 1%) é 
tratada. O sector da reciclagem caracteriza-se por soluções de pequena escala, locais e 
informais. 
 
Apesar das evidentes limitações da gestão de resíduos em STP, na última década foram 
implementadas algumas acções relevantes previstas no Plano de Acção para a Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos Urbanos para São Tomé e Príncipe, elaborado para o horizonte temporal 
2011-2016, as quais incluíram a construção de ecocentros, centrais de processamento de 
resíduos e estações de compostagem.  
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4.3 Contexto Social relevante para o Projecto 

4.3.1 Contexto geral 

O território santomense apresenta uma forte heterogeneidade nas suas múltiplas dimensões – 
paisagem, população, formas de ocupação, etc. – e uma relativa desigualdade no acesso a um 
conjunto de infraestruturas, bens e serviços. Esta realidade é particularmente importante no 
contexto do PEREQT para perspectivar as necessidades de intervenção e as prioridades de 
implementação do projecto, que apresenta uma forte componente de inclusão social, ao nível 
do género e das diversas vulnerabilidades, incluindo a promoção de mudanças normativas e 
comportamentais. 
 
Segundo dados dos Censos 2012, o arquipélago tem uma população total de aproximadamente 
200.000 pessoas, 42,6% das quais têm 14 anos de idade ou menos.  
 
Em 2017, o PIB per capita foi de US$ 1.828,1 e, em 2019, de US$ 1.987,5. Além de ter uma 
população reduzida e uma localização remota, há um alto custo fixo dos bens públicos - todos 
factores que afectam o comércio do país, as contas fiscais e os resultados de desenvolvimento 
humano. 
 
Entre 2000 e 2015, o crescimento médio anual do PIB foi de 4,7%, embora isso tenha 
contribuído apenas para uma redução ligeira da pobreza. STP registou um crescimento 
económico durante os anos 2000, como resultado do aumento do crescimento de capital e da 
produtividade. Contudo, as taxas de crescimento começaram a diminuir, em 2011. Da referida 
média de 4,7% (2000-2015), as taxas de crescimento passaram a 4,2% em 2016, 3,8% em 
2017, 2,9% em 2018, 2,2% em 2019. A estimativa para 2020 é de 3,1% e a previsão para 2021 
é de 2,7%. Este declínio pode ser atribuído a vários factores, incluindo um baixo nível de 
mobilização de receitas internas e uma redução nos gastos do governo devido à diminuição dos 
subsídios e empréstimos externos, que representaram 95% dos investimentos públicos em 
2018. 
 
O Inquérito aos Orçamentos Familiares (IOF) de 2017 constatou que cerca de dois terços da 
população viviam na pobreza e quase metade (ou 47%) da população vivia em pobreza 
extrema. A desigualdade aumentou nos últimos anos, como evidenciado pelo coeficiente de 
Gini, que aumentou de 30,8 em 2010 para 56,3 em 2017. As taxas de desemprego mantêm-se 
consistentemente acima dos 13%, sendo de 13,4% em 2019. Estas taxas não traduzem, porém, 
a precariedade e informalidade do trabalho. A maioria da população (68,7%) trabalha no 
sector informal. O IOF também constatou que 31% da força de trabalho do país estava 
empregada no sector terciário, enquanto 14,2% trabalhava na agricultura e/ou pesca. 
 
Após um período de crescimento das exportações, muito baseadas no cacau e no turismo, com 
taxas de crescimento entre os 12,0% em 2009 e os 77,6% em 2014, o crescimento reduziu 
significativamente (de 3,2% em 2016 a 13,9% em 2018), ou teve crescimento negativo (-10,8% 
em 2017 e -2,7% em 2019), estimando-se um crescimento negativo muito acentuado em 2020 
(-51,1%), em consequência dos efeitos da pandemia de COVID-19, nomeadamente em função 
da quebra na actividade turística. 
 
A pandemia COVID-19 causou uma emergência de saúde, uma crise económica e o 
encerramento das escolas em STP, onde o primeiro caso da doença foi registado a 6 de Abril de 
2020. Segundo dados da OMS, até 31 de Maio de 2021, foram registados 2.345 casos, 
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resultando em 37 óbitos. Os impactos económicos esperados incluíram uma redução de 9,5% 
no PIB e um aumento da pobreza de 66,7% para 78%. O Governo do STP encerrou as escolas 
em 20 de Março de 2020, tendo reaberto no início do ano lectivo 2021-22, com novas 
interrupções temporárias no ano de 2021. 
 
Os resultados de desenvolvimento humano em STP são baixos, mas estão a melhorar. O valor 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) de STP aumentou de 0,542 para 0,625 entre 2010 e 2019, colocando-
o acima da média da África Subsaariana (ASS) (0,547), mas abaixo da média dos países do 
grupo de nível de desenvolvimento humano médio (0,631). Os importantes ganhos no IDH do 
país são em grande parte atribuíveis a um aumento da esperança média de vida, redução da 
mortalidade infantil e aumento dos anos de escolaridade. A esperança de vida à nascença 
aumentou de 65,9 para 70,4 anos, a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 33,5 para 25,2 (de 
1.000 nascidos vivos), e os anos previstos de escolaridade e os anos médios de escolaridade 
aumentaram de 10,6 para 12,4 e de 4,9 para 7,8, respectivamente. 
 
Os resultados do desenvolvimento humano são condicionados pelas desigualdades de género. 
As mulheres têm menos probabilidade de entrar no mercado de trabalho, devido a menos 
oportunidades de trabalho e a um desajuste de competências que as afecta particularmente. As 
mulheres têm uma taxa de desemprego três vezes superior à dos homens (14,5% em 
comparação com 5%) (IOF, 2017). Essas disparidades começam na adolescência, onde as 
meninas grávidas enfrentam desafios significativos para permanecer e completar o ensino 
secundário. Um terço das mulheres entre 15 e 26 anos não vai à escola porque teve um filho ou 
ficou grávida (IOF, 2017). As mães adolescentes têm maior probabilidade de morrer no parto 
e de ter filhos com crescimento atrofiado ou deficiências, perpetuando assim um ciclo de 
pobreza. 
 
O sistema de educação de STP enfrenta três desafios-chave que estiveram na base da 
concepção do PEREQT e que foram descritos na Secção 2.1: (a) os resultados escolares das 
raparigas são condicionados pelas elevadas taxas de gravidez precoce, entre outros factores; 
(b) os níveis de aprendizagem em STP são baixos tanto para rapazes como para raparigas, 
devido a fragilidades de todo o sistema; e (c) as crianças vulneráveis que dentro e fora do 
sistema escolar não são apoiadas nos seus esforços para atingir todo o seu potencial humano. 

4.3.2 Aprofundamento de alguns aspectos da análise do contexto 

4.3.2.1 Constrangimentos e barreiras ao empoderamento das meninas 

Algumas das principais barreiras ao empoderamento das meninas são de natureza estrutural 
e relacionam-se com o papel tradicionalmente atribuído às mulheres, na família e na sociedade, 
muito centrado na gestação e criação dos filhos e nos cuidados domésticos e familiares, 
incluindo o cultivo da terra e/ou actividades informais de obtenção de renda, e na 
subalternidade em relação aos homens e ao poder masculino. 
 
Estas barreiras expressam-se em normas e práticas culturais e sociais, por vezes 
profundamente enraizadas, sobretudo em meios mais tradicionais, e a sua alteração e 
correspondente mudança de atitudes e comportamentos, exigem uma acção persistente e 
social e culturalmente apropriada. 
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O casamento infantil e a gravidez precoce encontram-se entre os factores que mais 
condicionam o empoderamento das meninas e dificultam a sua educação e aquisição de 
capacidades e competências. 
 
Não é fácil efectuar uma caracterização deste fenómeno na realidade santomense, uma vez que 
não estão disponíveis levantamentos sistemáticos e estudos globais. No entanto, os resultados 
dos Censos, embora careçam de actualização, apresentam alguns dados que permitem obter 
algumas indicações, nomeadamente sobre a realidade do casamento infantil. 
 
Nos Censos de 2012, as meninas com idades compreendidas entre os 12-14 anos, casadas ou 
em união de facto, abrangiam 2,8% deste grupo etário, enquanto nos rapazes do mesmo grupo 
etário, estas situações abrangiam 1,9%. No grupo dos 15-17 anos, as meninas casadas ou em 
união de facto, abrangiam 11,6% deste grupo etário, enquanto nos rapazes do mesmo grupo 
etário, estas situações abrangiam apenas 2,1%. De referir, ainda, que, no caso das meninas, 
enquanto no grupo de idades 12-14 anos, a maioria das uniões (80,9%) era por casamento, no 
grupo de idades dos 15-17 predominavam as uniões de facto (86,7%). 
 
A prevalência de casamento infantil varia, porém, em função de várias causas, entre as quais a 
condição socioeconómica. 
 
Um estudo do UNICEF, com base no Inquérito aos Indicadores Múltiplos – MICS de 2014 (INE 
e UNICEF, 2015), mostra que, no grupo dos 15-19 anos, o casamento ou união de facto abrangia 
39,6% do quintil das crianças e jovens mulheres mais pobres, enquanto, no quintil mais rico, 
estas situações abrangiam apenas 4% (UNICEF, 2016). Nos 2º, 3º e 4º quintis, a prevalência 
era de 22%, 20% e 15,6%, respectivamente. No grupo dos 15-19 anos de idade, 3,8% das 
mulheres estavam em casamento ou união poligâmica, sendo a média nacional de 22%, nas 
mulheres de 15-49 anos (UNICEF, 2016). 
 
O novo Código da Família, Lei nº 19/2018, veio estabelecer os 18 anos como idade legal mínima 
para contrair casamento, revogando o disposto na Lei nº 2/77 que permitia o casamento de 
menores de 18 anos, mediante autorização dos pais ou tutores, desde que a mulher já tivesse 
completado 14 anos, e o homem tivesse completado 16 anos. 
 
Estão, assim, criadas condições legais para evitar o casamento infantil, embora o mesmo possa 
continuar a ocorrer em meios mais tradicionais ou em situações de união sem vínculo jurídico. 
 
A gravidez precoce parece estar a aumentar, em São Tomé e Príncipe, o que torna mais 
premente a implementação de educação sexual, o desenvolvimento de serviços de SSR, e o 
acesso a meios contraceptivos. Segundo os dados dos Censos de 2012, a proporção de mulheres 
com idades entre os 15 e os 17 que deram à luz, pelo menos uma vez, era de 4,3%. 
 
A gravidez precoce tem causas diversificadas, com peso determinante da vulnerabilidade 
socioeconómica. Porém, seja qual for a causa, os resultados são quase sempre os mesmos, no 
que respeita ao abandono escolar, às dificuldades de acesso a formação profissional e aos 
bloqueios ao desenvolvimento pessoal e das capacidades, em geral. 
 
As meninas mães passam a assumir responsabilidades e obrigações a nível familiar, como o 
cuidado da casa, dos filhos e do marido, o trabalho nos campos ou a geração de renda em 
actividades informais, impedindo-as de prosseguir com a sua formação. 
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O próprio sistema de ensino, em virtude do Regulamento Disciplinar Interno, entretanto 
revogado, que proibia as raparigas grávidas de prosseguirem os seus estudos no período 
diurno após o primeiro trimestre de gravidez, contribuiu para a marginalização das meninas 
grávidas e o seu abandono da escola, ao remetê-las para o ensino nocturno, em piores 
condições de segurança, e penalizando-as social e psicologicamente. Segundo informação 
recolhida nos grupos focais realizados em vários pontos do país no âmbito do processo de 
envolvimento de partes interessadas para a elaboração dos instrumentos A&S do Projecto, 
alguns pais concordam com esta prática por considerarem que a presença de raparigas 
grávidas pode constituir um mau exemplo e uma má influência para as suas filhas 
 
De acordo com diversos depoimentos recolhidos nos grupos focais realizados, o abandono 
temporário ou definitivo da escola por parte das meninas grávidas é uma quase inevitabilidade, 
pela vergonha que sentem, a discriminação que sofrem por parte de colegas e professores, o 
receio de frequentar a escola nocturna, a necessidade de cuidar dos bebés, por vezes sozinhas, 
a proibição de maridos ou namorados, as dificuldades financeiras e a distância entre a casa e a 
escola. 
 
Para além das questões associadas ou resultantes do casamento e da gravidez precoce, também 
diversos obstáculos existentes a nível escolar e no próprio ambiente escolar dificultam o acesso 
e permanência na escola e o empoderamento das meninas. Tais obstáculos incluem a falta de 
escolas, a necessidade de, por vezes, percorrer longas distâncias entre a casa e a escola, a falta 
de água e instalações sanitárias na maior parte das escolas impedindo uma adequada 
privacidade e higiene, incluindo higiene menstrual e os riscos associados ao assédio e violência 
sexual, por parte de alunos, mas também de professores. 

4.3.2.2 Violência baseada no género 

Algumas das situações descritas nas secções anteriores configuram aspectos ou situações 
relacionadas com a violência baseada no género, assédio, abuso e exploração sexual. Nesta 
secção efectua-se uma análise mais global e integrada destes aspectos e situações, com 
particular atenção aos que podem estar relacionados com o Projecto de Empoderamento de 
Raparigas e Educação de Qualidade para Todos. 
 
VBG é a violência que provoca, ou pode provocar, ofensa ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico em alguém, devido ao seu género, às expectativas e/ou estereótipos quanto ao seu 
papel em determinada cultura ou sociedade em função do género, ou baseadas em assimetrias 
de poder relacionadas com o género (UNESCO, 2016). 
 
As manifestações de VBG incluem, entre outros, os seguintes aspectos: 
 

 Violência física; 
 Violência emocional (humilhação sistemática, controlo e pressão, tratamento 

degradante, insultos, ameaças, chantagem emocional); 
 Violência sexual, incluindo violação, contacto sexual não consensual e assédio; 
 Casamento precoce e/ou forçado; 
 Abuso e exploração económica, e impedimento ou restrição de acesso a recursos, 

serviços e oportunidades, como forma de manter o controlo ou subjugação; 
 Tráfico e rapto para exploração; 
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 A violência íntima perpetrada por parceiros que pode abranger vários destes aspectos. 
 
A VBG atinge, sobretudo as mulheres. Por isso, os termos ‘violência baseada no género’, 
violência contra as mulheres’ e ‘violência contra as raparigas’ são frequentemente utilizados 
com o mesmo significado. Contudo, é importante salientar que os homens e os rapazes podem 
também ser vítimas de VBG, embora o número de ocorrências seja muito mais baixo, e que a 
VBG abrange também violência baseada em formas de identidade e comportamento sexual, 
nomeadamente gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e intersexo. 

Alguns dados de base 

Apesar dos esforços que estão a ser desenvolvidos no que respeita à reorganização e produção 
de dados estatísticos sobre o tema da VBG, em São Tomé e Príncipe, os dados disponíveis são 
ainda limitados e fragmentários. Os dados sobre VBG envolvendo crianças com menos de 15 
anos são ainda mais escassos. 

Violência Baseada no Género, em geral 

O Inquérito aos Indicadores Múltiplos – MICS de 2014 (INE e UNICEF, 2015) inclui alguns 
indicadores relevantes para a análise de algumas dimensões de VBG ou de predisposição para 
a VBG. 
 
Este inquérito incidiu sobre uma amostra, de âmbito nacional, baseada no Censo de 2012, 
abrangendo 3.492 agregados familiares, tendo como população alvo homens e mulheres com 
idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos de idade e crianças até 5 anos de idade. 
 
Segue-se uma síntese de alguns dos indicadores mais relevantes: 
 

 A proporção de crianças de 5-17 anos envolvidas em trabalho infantil era de 26%. 
 A proporção de crianças de 1-14 anos que foram alvo de agressão psicológica ou castigo 

físico durante o último mês era de 79,6%. 
 A proporção de crianças que não estava a viver com nenhum dos pais biológicos era de 

14,7%. 
 A proporção de jovens de 15-24 anos que tiveram relações sexuais antes dos 15 anos 

era de 9,2% nas mulheres e de 18,2% nos homens. 
 A proporção de pessoas de 15-49 anos de idade que se casaram ou uniram pela 

primeira vez antes dos 15 anos abrangia 5,1% as mulheres e 1,4% dos homens. 
 A proporção de pessoas de 20-49 anos de idade que se casaram ou uniram pela 

primeira vez antes dos 18 anos abrangia 32,2% as mulheres e 7,5% dos homens. 
 A proporção de jovens de 15-19 anos de idade que estão casados ou em união de facto 

abrangia 18,5% as mulheres e 1,8% dos homens. 
 A proporção de mulheres jovens de 15-19 anos de idade que estão casados ou em união 

de facto com um homem pelo menos 10 anos mais velho era de 23,1%. 
 A proporção e mulheres de 20-24 anos de idade que tiveram pelo menos um nado-vivo 

antes dos 18 anos era de 27,3%. 
 A proporção de pessoas de 15-49 anos de idade que declararam que se justifica que um 

marido bata na mulher pelo menos numa das seguintes circunstâncias: (1) se ela sair 
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sem lhe dizer, (2) se ela não cuidar dos filhos, (3) se ela discutir com ele, (4) se ela 
recusar ter relações sexuais com ele, (5) se ela queimar a comida; foi de 19,1% nas 
mulheres e de 13,8% nos homens. 

 
Segundo referências da UNFPA (UNFPA, 2019), em 2018 foram registados 800 casos de 
violência doméstica, em São Tomé e Príncipe, número superior ao verificado em 2017 (cerca 
de 750), e em 2016 (mais de 600). Até Maio de 2019 o número de ocorrência registadas foi de 
480, o que parece indiciar que o número anual de ocorrências continua em ascensão4. 
 
Em 2018, terão sido denunciados 43 crimes de abuso sexual de menores e, até Maio de 2019, 
foram apresentadas 33 queixas na Polícia Nacional. Em 2017 o número de ocorrências foi de 
58 e, em 2016, foi de 36. 
 
Segundo a mesma fonte a gravidez precoce, segundo informações prestadas por escolas, está 
em ascensão, apesar dos jovens e adolescentes terem mais informação sobre métodos 
contraceptivos. O número de estudantes menores de idade que ficaram grávidas passou de 40, 
em 2016, para 170, em 2019, até ao mês de Maio. 

Violência Baseada no Género Relacionada com a Escola 

Nem toda a violência que ocorre nas escolas é baseada no género, mas este constitui um dos 
factores mais relevantes, sobretudo no que respeita às meninas. 
 
A VBGRE pode ocorrer na escola, na sua envolvente e no caminho casa-escola, e abrange 
diversas formas, incluindo violação, assédio sexual, troca de sexo por notas, intimidação, troça 
e humilhação, ameaças, e medidas de natureza disciplinar que incluam punição física ou 
psicológica. A VBGRE pode também exercer-se através de meios electrónicos, como o telemóvel 
e o computador. As vítimas de VBGRE são sobretudo raparigas, mas também podem ser 
rapazes. Crianças e jovens que são percebidos como não se enquadrando no papel binário 
masculino/feminino, como é o caso de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais são 
particularmente susceptíveis de violência. Crianças com deficiência estão também mais 
sujeitas a VBGRE. (UNESCO; 2017). 
 
Os riscos de VBGRE aumentam em função de factores como a pobreza, a distância entre a casa 
e a escola, e as condições do ambiente escolar, incluindo disponibilidade de instalações 
sanitárias adequadas, e o grau de sensibilização e formação de directores, professores e alunos. 
 
A VBGRE constitui uma violação dos direitos das crianças e pode comprometer o seu bem-
estar, a sua saúde física e emocional, prejudicar o seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 
e constituir um factor determinante de formação de medo da escola e de abandono escolar. 
 
Os fenómenos de VBGRE afectam milhões de crianças, famílias e comunidades e abrange todos 
os países do mundo (UNESCO, 2017). No entanto, a disponibilidade de dados sobre este 
fenómeno continua a ser muito limitada. 
 

 
4 Os números indicados referem-se aos casos registados de violência doméstica e não ao total de ocorrências, as 
quais se prevê serem em número bastante superior, considerando que a maioria dos casos de violência doméstica 
não é relatada nem registada oficialmente (com base na experiência global, verifica-se que apenas uma pequena % 
das mulheres relatam casos de violência doméstica ou procuram apoio, seja de membros da família ou externo). 
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No caso de São Tomé e Príncipe, os dados e informações disponíveis sobre VBGRE são ainda 
mais escassos. 
 
A Carta de Política Educativa 2020-2025 não faz qualquer referência à problemática da VBGRE. 
 
O estudo da UNICEF já referenciado (UNICEF, 2016) faz uma curta referência ao problema do 
sexo transaccional, em STP, entendido como situações de abusos sexuais nas quais existe uma 
troca de relações íntimas contra bens, favores ou dinheiro. Na ausência de dados quantitativos 
e estudos específicos, o problema do sexo transaccional é descrito em função das percepções 
das pessoas inquiridas no estudo, descrevendo um problema sério com os seguintes traços 
principais: 
 

 Problema crescente nos estabelecimentos de ensino secundário da cidade de São Tomé 
(tipo de abuso conhecido como fenómeno das ‘catorzinhas’ - meninas de 14 anos). 

 Abusos praticados por adultos que provêm do exterior dos estabelecimentos escolares, 
mas igualmente do interior das escolas, em troca de melhores resultados escolares 
(necessários para obter bolsas no estrangeiro). 

 Este fenómeno poderia estar relacionado com o problema das gravidezes precoces 
entre os alunos do secundário. 

 Este tipo de abusos não levanta sentimentos de indignação colectiva, como acontece 
com outros casos de abuso, como é o caso da violação. 

 Nalguns casos existe silêncio ou mesmo cumplicidade de certas mães de família. 
 Embora os adolescentes estejam ainda numa fase de desenvolvimento físico, cognitivo 

e psicossocial e, portanto, não sejam jovens adultos, existe alguma tendência para 
repreender e culpabilizar as vítimas, por se tratar de um tipo de abuso que implica o 
seu ‘consentimento’. 

 
Os grupos focais realizados no âmbito do processo de envolvimento de partes interessadas 
para a elaboração dos instrumentos A&S do Projecto, permitiram confirmar que a prática de 
troca de sexo por notas é uma realidade não apenas na cidade de São Tomé, mas também 
noutros pontos do país.  
 
O relacionamento de raparigas menores com professores vai, porém, para além da troca de 
sexo por notas, sendo considerado no contexto de famílias mais pobres, como uma estratégia 
e uma forma de suprir necessidades familiares por meio do relacionamento das jovens com os 
professores. 
 
Está-se, portanto, perante uma situação que parece ser relativamente comum, com alguma 
aceitação social, baseada em normas culturais permissivas, configurando uma diversidade de 
motivações, incluindo assédio por parte dos professores, estratégias individuais das jovens, e 
estratégias familiares frequentemente motivadas por situações de pobreza. 
 
Dos grupos focais resultou também a ideia de que estas situações não são denunciadas por 
receio de represálias e falta de mecanismos adequados de recepção e encaminhamento, que as 
direcções escolares não actuam em conformidade, que os prevaricadores geralmente não são 
penalizados, e que a responsabilização é muitas vezes atribuída apenas às jovens adolescentes. 
 
Não é possível quantificar este fenómeno, por falta de dados e levantamentos sistemáticos, mas 
deve merecer atenção central por parte do PEREQT e deve ser enfrentado, com medidas ao 
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nível da escola e de códigos de conduta de professores, mas também com medidas ao nível das 
famílias, nomeadamente as mais carenciadas, e dos programas e acções de saúde sexual e 
reprodutiva e de empoderamento das raparigas. 
 
O facto de os documentos oficiais e a própria Carta de Política Educativa serem omissos 
relativamente a este fenómeno parece mostrar que se está perante uma situação conhecida, 
mas de que ninguém fala, por ser incómoda e embaraçosa. Porém, a resolução deste problema 
passa pelo seu reconhecimento público e levantamento, única forma de verificar a sua 
dimensão, e o enfrentar adequadamente, e considerando as suas múltiplas dimensões, 
individuais, culturais e sociais. 
 
Finalmente, nalguns locais e situações de maior distância entre casa e escola, raparigas 
participantes em grupos focais referiram terem sido objecto de situações de assédio no 
caminho entre casa e a escola. 

Contexto político e legislativo 

Em STP, as políticas públicas para a igualdade de género, para além da legislação em vigor, 
consubstanciam-se na Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género, tendo por 
objectivo garantir a integração transversal das questões de género em todas as políticas e 
programas de desenvolvimento do país. 
 
Para além da ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres, em 2003, e de legislação geral que contempla os 
direitos das mulheres, como a Constituição da República e a Lei nº 2/77, que regula 
juridicamente as instituições de família, a legislação de São Tomé e Príncipe integra dois 
diplomas sobre a violência doméstica: a Lei nº 11/2008, contra a Violência Doméstica e 
Familiar, e a Lei nº 12/2008, sobre o reforço de mecanismos de protecção às vítimas de 
violência doméstica e familiar. 
 
Como já referido, o novo Código da Família, Lei nº 19/2018, veio estabelecer os 18 anos como 
idade legal mínima para contrair casamento, revogando o disposto na Lei nº 2/77 que permitia 
o casamento de menores de 18 anos, sendo mulher, aos 14 anos, e, no caso dos homens, aos 16 
anos, mediante autorização dos pais ou tutores. 
 
Embora com algumas lacunas e insuficiências, a legislação santomense inclui disposições 
importantes sobre a defesa da não discriminação e igualdade da mulher e da luta contra a 
violência sobre as mulheres. 
 
Em STP, a discriminação da mulher assume várias formas, como a violência doméstica, o abuso 
sexual e a desigualdade de oportunidades. A violência doméstica e o abuso sexual de menores 
são as formas mais recorrentes de discriminação. Não existem, porém, formas e práticas 
culturais de violência contra a mulher, como a mutilação genital, entre outras. (ACEP et al., 
2016). 
 
A OCDE desenvolveu o Índice SIGI (Social Institutions and Gender Index) que mede o grau de 
discriminação das mulheres em 180 países, considerando leis formais e informais, normas e 
práticas sociais existentes nesses países. O índice engloba quatro dimensões: discriminação na 
família, restrições da integridade física, restrições de acesso a recursos financeiros e 
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produtivos, e restrições às liberdades civis. O Índice inclui uma diversidade de variáveis entre 
as quais a desigualdade de direitos de herança, o casamento infantil, a violência contra as 
mulheres e a desigualdade de direitos de propriedade. O Índice é expresso em percentagem, 
sendo o grau de desigualdade inversamente proporcional ao valor percentual, sendo agrupado 
em cinco graus de desigualdade: < 20%: muito baixo; 20% ≤ 30%: baixo; 30% ≤ 40%: médio; 
40% ≤ 50%: alto; > 50%: muito alto. 
 
Nos dados de 2019 (OECD, 2019), STP apenas se encontra classificado nas dimensões 
discriminação na família e restrições à integridade física, por não haver dados suficientes para 
a classificação das restantes dimensões. No entanto, em ambas as dimensões classificadas, STP 
apresenta índices de discriminação baixos (16% e 14%, respectivamente), situando-se entre 
os países melhor posicionados de África. Os dados de algumas variáveis incluem, porém, uma 
prevalência de violência doméstica da ordem dos 28% e uma taxa de casamento de mulheres 
com idade inferior a 18 anos, da ordem dos 19%, mostrando que, embora os referidos 
indicadores sejam comparativamente favoráveis, ainda existem sérios problemas. 
 
O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2020-2024 reconhece que a informação 
sobre violência contra as mulheres é limitada em STP, mas algumas das evidências indicam que 
a modalidade mais comum de violência é a violência física na família, sendo as vítimas 
frequentes mulheres e crianças. Para além da capacidade limitada da força policial na 
protecção dos cidadãos, o Plano refere que os comportamentos culturais de dominação 
masculina são frequentemente citados como causas profundas que explicam este tipo de 
violência, construída socioculturalmente através de gostos, atitudes e interditos, ainda 
cultivados e incentivados no interior das famílias. 
 
Entre as acções propostas no Plano, no âmbito do pilar ‘direitos, governação e empoderamento 
dos jovens’, é referida a acção de analisar, rever, emendar ou abolir todas as leis, regulamentos, 
políticas, práticas e costumes que causem qualquer impacto discriminatório contra a 
juventude, em particular as raparigas e as mulheres; assegurar que as disposições dos 
múltiplos sistemas jurídico-legais cumpram os regulamentos e as leis internacionais sobre os 
direitos humanos, protecção contra práticas nocivas, nomeadamente o casamento precoce, 
forçado e infantil, a violência sexual e a violência baseada no género, bem como a mutilação 
genital feminina. 

Contexto institucional 

As acções públicas contra a discriminação das mulheres são da responsabilidade do Instituto 
Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género e do Centro de Aconselhamento 
Contra a Violência Doméstica. Para além de iniciativas e medidas destinadas a implementar a 
ENIEG, estas instituições têm desenvolvido campanhas de informação e formação junto de 
instituições e nas comunidades, juntamente com organizações da sociedade civil, como a 
Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Género e a Associação São-Tomense de 
Mulheres Juristas. O CACVC intervém directamente na protecção e apoio às vítimas de violência 
doméstica e no aconselhamento conjugal. 
 
Tanto o INPG como o CACVC debatem-se, porém, com efectivas limitações para poderem 
responder adequadamente às necessidades e solicitações, nomeadamente em função da 
escassez de meios financeiros e humanos. 
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As organizações da sociedade civil têm igualmente diversas limitações para desempenharem 
adequadamente a sua missão, verificando-se que a maior parte das suas acções visam 
essencialmente a advocacia em prol dos direitos da mulher e não a implementação efectiva das 
políticas de género (ACEP, 2016). 
 
O Relatório Nacional de Implementação da Declaração e do Programa de Acção de Beijing + 25, 
da responsabilidade do INPG (INPG, 2019), demonstra que a violência doméstica tem uma 
dimensão quantitativa expressiva a nível nacional, destacando várias dificuldades, 
constrangimentos e desafios. Não obstante, regista a existência de progressos a nível nacional 
na identificação do crime de VBG e um aumento do número de denúncias de abuso sexual de 
menores, além de melhorias nas formas de atendimento das vítimas e no acesso aos centros de 
atendimento.  
 
Para enfrentar o problema da VBG, várias acções têm vindo a ser desenvolvidas a nível 
nacional, entre as quais se destacam: a ampliação da rede de atendimento a VBG; a criação de 
um centro de acolhimento para as vítimas de violência doméstica; o acompanhamento e 
seguimento das vítimas pelo CACDV; a formação e capacitação de agentes policiais e de técnicos 
de saúde para identificar casos de violência e abuso sexual e atender as vítimas; a 
implementação do plano de acção Rede Viva para evitar a revitimização da vítima e assegurar 
a sua protecção e segurança; a disseminação de informação e sensibilização. 
 
Entre as estratégias adoptadas para enfrentar o problema da VBG e da VBGRE, realce para a 
introdução da estratégia de género na Política Nacional de Educação (2016-2022), bem como 
nos currucula escolares, e a elaboração e implementação do Plano Operacional de Programa de 
Educação Sexual Abrangente. 

VBG e COVID-19 

Os efeitos da COVID-19 ao nível da saúde, as situações de confinamento e as consequências 
sociais e económicas resultantes da pandemia, nomeadamente ao nível do desemprego e 
subemprego, estão a ter efeitos muito negativos ao nível da VBG, sobretudo no que respeita às 
diversas manifestações de violência doméstica, restrição dos direitos das mulheres e meninas, 
nomeadamente no acesso à escola e serviços de saúde, e potencial aumento do casamento 
infantil e da gravidez precoce. 
 
Ver adiante, na secção 4.3.3, uma análise mais detalhada sobre as potenciais consequências da 
COVID-19. 

4.3.2.3 Outros factores de vulnerabilidade 

Outros factores de vulnerabilidade dificultam o empoderamento das meninas e dos meninos: 
a pobreza; a residência em meios rurais, sobretudo nas zonas mais isoladas e desfavorecidas; 
as especificidades socioculturais; e as situações de deficiência. 

Pobreza 

Estimativas recentes do Banco Mundial (World Bank, 2020) indicam que 35,2% da população 
de São Tomé e Príncipe se encontra abaixo do nível internacional de pobreza, correspondente 
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a $1.9 (2011 PPP). Considerando o nível de pobreza médio-baixo, correspondente a $3.2, a 
proporção de população abrangida é de 64,3%. 
 
A situação da economia santomense, que já se defrontava com uma situação macroeconómica 
adversa, tem vindo a agravar-se severamente com os efeitos da pandemia de COVID-19 que 
afecta fortemente o sector do turismo e influencia uma baixa de procura de produtos agrícolas, 
nomeadamente o cacau, causando maior desemprego e perda de rendimentos, afectando 
sobretudo os mais pobres e vulneráveis. 
 
O Governo estima que o número de crianças vulneráveis aumentou drasticamente em 
resultado da pandemia de COVID-19 (WFP, 2020). 
 
A pobreza infantil, no quintil dos mais pobres, ocorre mais nos meios rurais do que nos meios 
urbanos, nas regiões noroeste e sudeste do país, e nas famílias em que o chefe de família não 
possui nenhum grau de escolaridade. Relativamente às especificidades culturais, 53,2% das 
crianças que falam língua ‘angolar’ pertencem ao quintil mais pobre, indiciando que esta 
comunidade é particularmente abrangida pela pobreza. (UNICEF 2020). 
 
No que respeita à pobreza multidimensional, para as crianças de 0-17 anos, considerando 
várias dimensões (educação, informação, água, saneamento, habitação, protecção social) e 
indicadores, a proporção total de crianças que sofrem privações multidimensionais é de 70,4%, 
sendo de 80,9% nas crianças dos 0-4 anos, de 67,8% nas crianças de 5-11 anos e de 69,6% nas 
crianças de 12-17 anos (UNICEF, 2020). 

Pessoas com deficiência 

As crianças e jovens portadores de deficiência, enfrentam particulares dificuldades de inclusão 
e desenvolvimento, nomeadamente no acesso à escola e no aproveitamento escolar, no acesso 
à formação profissional e ao emprego. 
 
Segundo os Censos de 2012 (INE, 2014), a população portadora de algum tipo de deficiência 
abrangia um total 6.027 pessoas, correspondendo a 3,2% da população total, atingindo mais as 
mulheres (3,8%) do que os homens (3,2%), e sendo mais elevada nos distritos de Lobata 
(5,3%) e Cantagalo (4,1%). 
 
Devido à estrutura, muito jovem, da população, do total de pessoas com deficiência, 31,0% 
correspondiam às crianças e jovens de 0 a 19 anos. Incluindo o grupo etário dos 20-29 anos, a 
proporção sobe para 43,2%. 
 
A distribuição total, por tipo de deficiência, era a seguinte: mental (35,5%), visual (28,5%), 
motora (24,9%), auditiva (11,1%). 
 
A prevalência de deficiência era muito mais elevada em meio urbano (72,1%) do que em meio 
rural (27,9%). 
 
No grupo das crianças e jovens com deficiência, com idades entre os 3 e os 19 anos, 424 
(25,3%) nunca frequentou a escola, e 251 (16,7%) frequentou, mas deixou de frequentar. 
Verifica-se, portanto, que mais de um terço das crianças deficientes não frequenta ou abandona 
a escola. 
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Considerando a população total portadora de deficiência, a distribuição por nível de instrução 
era a seguinte: sem instrução: 31,4%; Pré-Escolar, 1,7%; Ensino Básico: 51,2%; Secundário: 
15,4%; Ensino Profissional/Técnico (0,2%); Ensino Superior: 0,6%. 
 
No que respeita à realidade das crianças com necessidades especiais, na sua relação com a 
escola e o ensino, a recolha de informação relativa à educação especial, junto do MEES, no 
âmbito do envolvimento de partes interessadas (ver Anexo 11), permitiu identificar mais 
alguns aspectos e situações. 
 
Frequentemente, as escolas não aceitam a inscrição de alunos com necessidades especiais, 
podendo tal dever-se ao facto de professores e funcionários das escolas não terem capacitação 
para dar resposta às necessidades destas crianças.  
 
A falta de capacitação dos profissionais constitui um dos principais problemas. Esta falta de 
capacitação traduz-se ao nível dos currículos da licenciatura em ensino, em que apenas existe 
uma disciplina que aborda as necessidades educativas especiais, e apenas ao nível das noções 
básicas. Há falta de formação direccionada e especializada. Ao nível da deficiência auditiva, é 
necessário capacitar professores em língua gestual uma vez que, mesmo quando contam com 
a presença de intérpretes nas salas de aula, a transmissão de conhecimentos não é conseguida. 
O dicionário de língua gestual existente necessita de ser actualizado. 
 
As escolas com disponibilidade de ensino especial são poucas e concentram-se no Distrito de 
Água Grande, não existindo transporte de outros distritos para estas escolas. 
 
Infraestruturas não adaptadas, currículos não adaptados, ausência de uma política clara de 
inserção de pessoas com deficiência, são outras barreiras que se colocam ao acesso à escola e 
ao emprego por parte de cidadãos com necessidades especiais. 
 
Neste contexto, muitas vezes os próprios pais não querem que as crianças frequentem a escola 
por recearem que elas não sejam adequadamente aceites e tratadas por professores e colegas, 
e possam ser marginalizadas. 
 
A aprovação recente da Lei-Quadro do Ensino Especial e a implementação da estratégia de 
desenvolvimento do ensino especial podem constituir factores fundamentais para a alteração 
da situação actual e a promoção da integração e desenvolvimento das crianças com 
necessidades especiais. 

Especificidades socioculturais 

As especificidades socioculturais, nomeadamente de natureza étnico-linguística, podem 
constituir também factores de vulnerabilidade, exclusão social, afastamento da escola e 
pobreza. Como referido anteriormente, a comunidade que fala língua angolar parece ter níveis 
de pobreza superiores às restantes. 
 
No entanto, segundo os dados dos Censos de 2012, as características linguísticas não 
constituem factor de diferenciação, na medida em que 99,8% das crianças e jovens com idades 
entre 5 e 19 anos falavam o português, língua oficial. A nível nacional o português era falado 
por 98,4% da população. 
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Para além do português, as outras línguas locais, com características de crioulo, são o fôrro 
(36.5% da população), o cabo-verdiano (8,5%), o angolar (6,8%) e o lunguié (1,0%), sendo esta 
última falada sobretudo na Região Autónoma do Príncipe. 
 
Sendo o ensino ministrado em língua portuguesa, a dimensão da diferenciação linguística não 
parece constituir factor de dificuldade acrescida e, menos ainda, de exclusão. 
 
Deste modo, a possibilidade de ensino em línguas locais, mais do que factor de inclusão, coloca-
se mais como factor de preservação e valorização da diversidade cultural. 

4.3.3 O contexto COVID-19 

A eclosão e expansão da pandemia de COVID-19 originou uma crise mundial de saúde pública 
com subsequente crise económica e social, afectando particularmente as regiões, países, 
grupos sociais e pessoas mais vulneráveis, e acentuando as situações e processos de 
vulnerabilidade e exclusão. 
 
O UNICEF tem vindo a acompanhar, por meio de inquérito, o desenvolvimento da COVID-19, 
os respectivos impactos socioeconómicos e a resposta dos países à pandemia. 
 
As respostas obtidas num grupo de 12 países das áreas oriental e sul de África, evidenciam 
diversos efeitos e tendências, entre os quais os seguintes (UNICEF, 2020c): 
 

 Quebra acentuada do acesso das crianças e famílias aos serviços sociais; 
 Quebra significativa nos serviços relacionados com a prevenção e resposta à violência, 

abuso, negligência e exploração das crianças; 
 Quebra significativa nas creches e infantários; 
 Redução no atendimento dos serviços de saúde, nas diversas valências; 
 Incremento muito significativo dos meios de ensino à distância, sobretudo através de 

Rádio e TV, fornecimento de materiais didácticos para levar para casa e, em menor 
grau, utilização de meios digitais e comunicações móveis; 

 Quebras significativas nos programas de apoio nutricional a crianças, adolescentes, 
grávidas e lactantes; 

 Aumento de violência baseada no género, nomeadamente violência sobre as mulheres 
por parte dos parceiros; assédio online a raparigas adolescentes, e violência sobre 
raparigas adolescentes no meio familiar. 

 
O UNICEF identifica os principais efeitos da COVID-19 nas crianças e adolescentes (UNICEF, 
2020, 2020b), dos quais se destacam os seguintes: 
 

 A sobrecarga dos sistemas de saúde reduz a informação e o acesso das meninas à saúde 
sexual e reprodutiva, reduzindo a protecção relativamente a doenças sexualmente 
transmissíveis, podendo aumentar a gravidez precoce e não desejada, e os riscos para 
a saúde das mães e das crianças. 

 As restrições de movimentos, o aumento de responsabilidades no cuidado de parentes 
doentes, e o receio de infecções contribuem também para a redução do acesso aos 
serviços de saúde, bem como o acesso à escola. 
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 O encerramento das escolas com diversas consequências que incluem: a perda de 
aprendizagens; o aumento dos riscos de exploração e abuso sexual, de casamento e 
gravidez precoces; a redução do convívio e da interacção social; a interrupção de outros 
serviços prestados pela escola, como a higiene menstrual, merendas escolares e 
distribuição de suplementos alimentares. 

 As crianças e adolescentes marginalizados carecem de acesso aos recursos e 
plataformas de ensino à distância. 

 A redução dos meios de vida das famílias e o desemprego, agravam as situações de 
pobreza e desestruturam os processos de aprendizagem e capacitação, prejudicando e 
diminuindo as aspirações e o empoderamento dos jovens. A exploração económica e 
sexual de crianças e adolescentes pode aumentar. 

 Redução do acesso a serviços de protecção e apoio relativos a VBG. 
 Efeitos negativos a nível da saúde mental, devido a doença, morte ou separação de 

familiares, ao aumento do medo e stress na comunidade, à falta de acesso a serviços de 
saúde mental e apoio psicossocial, e à falta de interacção e convívio. 

 As crianças que ficam órfãs e são institucionalizados ou colocadas em famílias de 
acolhimento ficam em maior risco de sofrer violência e abuso. 

 Estigmatização, abuso ou violência sobre crianças marginalizadas, nomeadamente 
crianças com deficiência.  

 
O UNICEF define também um conjunto de intervenções prioritárias, das quais se destaca as 
seguintes: 
 

 Proporcionar informação e serviços de SSR e assegurar serviços de apoio a vítimas de 
VBG, seja através dos sistemas de saúde, se estes tiverem capacidade, seja através de 
canais/serviços alternativos nas situações em que os sistemas de saúde já não 
conseguem dar resposta ou estão focados na resposta à COVID-19.  

 Proporcionar protecção social para mitigar o impacto da pandemia. Utilizar os sistemas 
de protecção existentes para proporcionar apoio a adolescentes vulneráveis e às suas 
famílias. 

 Articular com parceiros locais e ONG no apoio a programas de transferência de renda, 
com uma componente de treinamento em VBG e exploração sexual. 

 Proporcionar acesso à educação à distância, através da televisão, rádio ou plataformas 
de ensino online. 

 Monitorizar o abandono escolar das meninas e assegurar o seu retorno à escola. 
 Envolver as escolas na disseminação de informação a COVID-19 de forma a limitar o 

medo e encorajar a adesão ao conteúdo das mensagens. 
 Educar professores e alunos nas formas de lidar com o estigma e a exclusão social. 
 Capacitar professores e voluntários com conhecimentos e competências para mitigar 

os riscos de VBG. 
 Disponibilizar às crianças e adolescentes mecanismos de queixa e reclamação nas 

escolas. 
 Fortalecer os sistemas de saúde mental e de protecção das crianças, a nível 

comunitário. 
 Proporcionar orientação sobre formas de adaptar os serviços de protecção à criança 

em situações em que o distanciamento físico é imposto. 
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 Proporcionar orientação sobre espaços virtuais e digitais para apoio psicossocial, 
informação educação e comunicação. 

 Reduzir o estigma e exclusão social que podem resultar da pandemia. 
 
O não acesso à escola e o recurso ao ensino à distância aumenta a necessidade de apoio por 
parte dos pais à aprendizagem das crianças e adolescentes, o que não é possível, ou é muito 
difícil, em contextos de vulnerabilidade, pobreza, analfabetismo, e especificidades culturais. 
Nos casos e situações em que o acesso aos diversos meios de ensino à distância é escasso ou 
inexistente, e a disponibilidade de materiais didácticos é escassa, a situação é ainda mais grave. 
 
Considerando estas disparidades, a resposta deve ser múltipla, combinando os vários meios 
disponíveis. No entanto, nos meios mais carenciados e excluídos, não há muitas alternativas ao 
contacto directo, por meio da deslocação de professores e da entrega domiciliária de materiais 
didácticos. 
 
Os problemas e dificuldades do ensino à distância foram também abordados pelos jovens 
participantes nos grupos focais realizados no âmbito do processo de envolvimento de partes 
interessadas para a elaboração dos instrumentos A&S do Projecto (ver Anexo 11). 
 
O acesso a computadores e internet na escola e fora dela é uma aspiração geral e tem a 
aprovação de todos os participantes. No entanto, os participantes referiram também preferir o 
regime de aulas presenciais, porque facilita a aquisição de conhecimentos e o esclarecimento 
de dúvidas. E também é bom ir à escola para sair de casa e conviver com os colegas e amigos. 
 
Por outro lado, muitas famílias não têm possibilidade de ter computador e internet e, nalguns 
locais não existem computadores e internet nas comunidades, obrigando a deslocações para 
outros locais, com as inerentes despesas de transporte. Para além disso, as falhas no 
fornecimento de electricidade e na rede de internet são frequentes, o que também não 
contribui para a eficácia e eficiência do ensino à distância. 

4.4 Desafios do Governo e da sociedade santomense 

Os dados apresentados e as análises efectuadas nas secções anteriores, embora limitadas, são 
suficientes para ilustrar os grandes desafios com que o Governo e a sociedade santomense se 
confrontam. 
 
A nível económico STP defronta-se com as dificuldades características de pequenos estados 
insulares, com escassos recursos, reduzida diversificação económica, baixa capacidade 
exportadora, e dificuldades energéticas. O país tem crescido impulsionado pela agricultura, 
onde pontificam a produção de cacau e de óleo de palma, pelo turismo, pelo investimento 
estrangeiro na área da pesquisa petrolífera, e pela ajuda e cooperação internacional e a 
obtenção de empréstimos por parte do Governo. 
 
Neste contexto, o país é muito susceptível a choques externos e crises internas. A agricultura e 
as pescas têm sido afectadas por choques climáticos, pragas agrícolas, escassez de combustível 
e energia. Este problema afecta também a economia em geral, juntamento com atrasos nos 
pagamentos por parte do governo aos fornecedores locais e a redução da capacidade de 
financiamento interno. 
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A pandemia afectou gravemente a economia de STP ao nível da actividade turística, a qual tem 
sido um dos motores da economia e do emprego, e que parou quase totalmente, sendo 
previsível uma forte contracção do PIB nos anos de 2020 e 2021. 
 
As consequências sociais desta situação podem ser muito profundas e negativas com 
agravamento e aumento das vulnerabilidades e dos processos e situações de exclusão social. 
 
Neste contexto, o apoio dos parceiros internacionais é fundamental. O Banco Mundial está a 
apoiar STP fornecendo assistência financeira rápida e financiamento adicional para programa 
de protecção social. 
 
O Governo, com o apoio de parceiros e agências internacionais e a participação da sociedade 
civil, tem vindo a desenvolver significativos esforços no sentido da satisfação de necessidades 
básicas, da promoção do bem-estar das populações e do desenvolvimento do país. 
 
Muitos indicadores têm vindo a melhorar, ao nível da educação, saúde, assistência social. No 
entanto, muito permanece por concretizar. 
 
Como amplamente referido e explicitado na Secção 3 deste documento, o Governo dispõe de 
um vasto corpo legislativo e de instrumentos estratégicos, adequados e de grande importância, 
para a promoção do bem-estar das populações e o desenvolvimento sustentável, em geral, e 
para o desenvolvimento educativo, em particular. 
 
Contando com a continuidade do apoio dos parceiros internacionais, os principais desafios 
colocam-se, assim, ao nível do prosseguimento e aprofundamento da concretização e 
implementação das políticas, orientações, planos e programas de acção, com o envolvimento e 
mobilização da sociedade santomense e das suas forças vivas, bem como ao nível da 
mobilização dos recursos financeiros e humanos necessários para essa implementação. 

4.5 Principais desafios e responsabilidades que se colocam ao PEREQT 

No contexto descrito, o PEREQT assume uma inegável importância, enquanto oportunidade e 
enquanto meio de acção e promoção de mudança e transformação, por forma a dar respostas 
a algumas das carências e necessidades anteriormente identificadas, particularmente ao nível 
da capacitação e empoderamento dos jovens, em particular das meninas. 
 
O Projecto tem um conjunto de objectivos amplo, embora centrado na promoção, capacitação 
e valorização dos jovens e do seu enorme potencial de capital humano, o recurso mais valioso 
do país. Nesse sentido, o Projecto propõe-se intervir nas diversas dimensões, factores e espaços 
que impedem, obstaculizam ou condicionam a capacitação e empoderamento dos jovens, em 
particular das raparigas, bem como ao nível do reforço dos factores que promovem essa mesma 
capacitação e empoderamento. 
 
Alguns dos principais obstáculos e condicionamentos à capacitação e empoderamento dos 
jovens residem em estruturas, processos e práticas, de ordem cultural e social, que constituem 
factores de vulnerabilização, de subalternização e de exclusão. 
 
É o caso particular das meninas e jovens mulheres, nomeadamente em aspectos relacionados 
com o papel na família, o assédio, exploração e abuso sexual, o casamento e gravidez precoces, 
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as dificuldades de acesso à escola, à formação profissional e ao emprego. Daí o facto de as 
meninas e jovens mulheres serem um dos focos principais do Projecto. 
 
Mas é também o caso de todas as pessoas e grupos em situações de vulnerabilidade, como a 
pobreza extrema, a deficiência, a residência em zonas rurais mais remotas e de difícil acesso, 
algumas especificidades ao nível de minorias étnicas e linguísticas, como é o caso da 
comunidade angolar, em Caué, entre outros, que não podem ser excluídos do Projecto. 
 
Outra das dimensões centrais para a capacitação e empoderamento dos jovens é, naturalmente, 
a escola e o sistema de ensino, a qualidade do ensino e da gestão escolar, e o apoio ao nível da 
saúde, que constituem o outro foco do Projecto. 
 
Neste contexto, embora tendo como eixo a escola, enquanto espaço físico, social, pedagógico e 
formativo, a implementação do projecto exige a articulação estreita com as famílias, as 
comunidades, as autoridades locais, as organizações da sociedade civil, as instituições públicas 
e serviços de saúde, formação profissional e promoção da empregabilidade e do auto-emprego 
nos diversos sectores de actividade económica. 
 
O PEREQT é, portanto, um projecto ambicioso, de abrangência multidimensional e 
multissectorial, que coloca grandes exigências ao nível da planificação, programação, 
coordenação, implementação e controlo de execução. 
 
As diversidades geográficas, a escassez de meios e de recursos humanos, algumas estruturas 
sociais e normas culturais enraizadas colocam dificuldades particulares à implementação do 
Projecto. 
 
A implementação do projecto em ambiente de pandemia de COVID-19 veio criar maiores 
dificuldades e problemas suplementares e necessidade de desenvolver e implementar 
respostas adequadas. 
 
Num contexto de grandes carências e escassez de recursos, entre os grandes desafios que se 
colocam ao Projecto, o principal será, talvez, a capacidade de aplicação de cada unidade 
monetária de investimento, da forma mais rigorosa, eficaz e eficiente, na perspectiva da 
concretização dos objectivos do projecto, canalizando os recursos financeiros afectos ao 
projecto da forma mais adequada e para onde são, efectivamente, mais necessários e 
produtivos. 
 
A articulação com outros programas e projectos, públicos e privados, nomeadamente projectos 
financiados pelo Banco Mundial e outros parceiros internacionais, com os quais seja possível 
estabelecer sinergias, seria também de grande importância. 
 
A planificação, programação e operacionalização rigorosa das actividades, o estabelecimento 
de prioridades, o cabimento orçamental de cada actividade, a adequada implementação e 
monitorização assumem, portanto, particular importância. 
 
A necessária dotação e reforço em meios e recursos humanos, indispensáveis para a 
planificação, programação, coordenação, implementação e monitorização de um projecto com 
esta amplitude e ambição, constitui, assim, um factor essencial para o êxito do PEREQT. 
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5 RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

5.1 Perspectiva adoptada na análise de riscos e impactos 

Na presente secção são identificados e analisados os principais riscos e impactos do Projecto, 
e identificadas e definidas as principais medidas para mitigar os impactos negativos e 
aumentar os impactos positivos. 
 
A análise de riscos e impactos é realizada com base na configuração, estruturação, objectivos e 
actividades previstas no Projecto, tal como se encontram definidos no seu actual estado de 
desenvolvimento. A análise tem também em consideração as características, carências, 
necessidades, dificuldades e obstáculos existentes no contexto ambiental e social em que se 
desenvolve o projecto e que foram apresentadas na secção anterior. 
 
Tendo essa base como ponto de partida, a análise é estruturada e orientada por uma 
perspectiva de sustentabilidade ambiental e social, em função dos princípios de 
sustentabilidade definidos na Secção 3.6, de acordo com a visão e compromisso do Banco 
Mundial, tal como definidos e estabelecidos no QAS e operacionalizados nas NAS. 
 
A avaliação é também orientada pelos princípios gerais de desenvolvimento sustentável, 
expressos no quadro estratégico nacional santomense, bem como no quadro estratégico 
internacional, no âmbito do qual a República Democrática de São Tomé e Príncipe assumiu 
compromissos. Estes quadros estratégicos foram sumariados nas Secções 3.1 e 3.2. 
 
Em suma, a análise efectuada incorpora, e procura aplicar, os seguintes princípios e 
orientações: 
 
• A avaliação ambiental e social não é necessária apenas para os projectos e actividades que 

têm intervenção física no território, como, por exemplo, a construção de infra-estruturas 
ou exploração de recursos naturais. A avaliação ambiental e social é também necessária 
para os projectos que têm como objectivo a mudança social e comportamental, porque têm, 
necessariamente, impactos sociais, mas também podem ter impactos ambientais, na 
medida em influenciem a interacção das pessoas com o meio ambiente e os recursos 
naturais. 

• A avaliação ambiental e social não deve preocupar-se apenas com a avaliação dos impactos 
negativos e sua mitigação. É necessário dar igual importância aos impactos positivos e 
respectiva maximização. Os impactos positivos não estão adquiridos à partida. Se não 
forem concretizados ou se forem insuficientemente concretizados podem ter efeitos 
negativos por frustração de expectativas. Por outro lado, as actividades de concretização 
dos objectivos dos projectos, podem ter efeitos não pretendidos, de natureza negativa, que 
é necessário prevenir ou gerir. 

• O desenvolvimento social e a inclusão social são essenciais para a concretização do 
desenvolvimento sustentável. 

• Inclusão significa capacitar todos os indivíduos para que participem e beneficiem do 
processo de desenvolvimento, e implica políticas de promoção da igualdade de 
oportunidades, de melhoria e não discriminação no acesso de todos, incluindo pobres e 
desfavorecidos, a serviços e benefícios, como a educação, saúde, protecção social, infra-
estruturas, energia, emprego, serviços financeiros e activos produtivos.  
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• A inclusão implica também eliminar barreiras impostas aos que são excluídos do processo 
de desenvolvimento, como acontece muitas vezes com os grupos vulneráveis, incluindo 
mulheres, crianças, jovens, pessoas com deficiências e minorias. 

• Nesta perspectiva de sustentabilidade social, o valor da Educação é considerado com um 
âmbito mais amplo do que a formação de capital humano para a empregabilidade e 
competitividade. É considerada como um meio e um processo de desenvolvimento integral, 
de empoderamento e florescimento, no qual ninguém deve ser deixado para trás. 

• Ter em especial atenção as situações, processos e actividades relacionados ou que possam 
provocar VBG, incluindo VBGRE. 

• Realização dos direitos humanos expressos na declaração Universal de Direitos Humanos. 
• Assegurar a equidade, a justiça e a igualdade de oportunidades, em função das 

necessidades, respeitar as diferenças, a dignidade e a identidade, promover o 
empoderamento. 

• Promover a saúde e a segurança dos trabalhadores e das comunidades. 
• Certificar-se de que não há preconceitos ou discriminação em relação aos indivíduos ou 

comunidades afectadas pelo projecto e prestar atenção especial às comunidades 
tradicionais, minorias e indivíduos desfavorecidos ou vulneráveis, especialmente nos casos 
em que possam surgir impactos adversos ou os benefícios de desenvolvimento devam ser 
partilhados. 

• Abordar os impactos do projecto nas alterações climáticas e as vulnerabilidades do 
projecto às alterações climáticas. 

• Maximizar o envolvimento das partes interessadas por meio de consultas alargadas, 
participação e responsabilização, e disponibilizando mecanismos de reclamação e 
seguimento. 

 
À medida que o projecto for sendo consolidado e detalhado, a análise dos respectivos riscos e 
impactos ambientais e sociais, bem como as medidas de mitigação propostas, devem ser 
reaferidas, confirmadas, alteradas ou aprofundadas, em conformidade. 
 
Nas secções seguintes são analisados os principais riscos e impactos potencialmente gerados 
pelas actividades propostas no âmbito das componentes e subcomponentes do Projecto e 
definidas as principais medidas e recomendações para mitigar os riscos e impactos negativos 
e maximizar os impactos positivos. 
 
Na Sessão 5.2 são analisados os riscos e impactos ambientais e sociais potencialmente gerados 
pela reabilitação/construção de infra-estruturas WASH em escolas seleccionadas previstas na 
Subcomponente 1.2. 
 
A Sessão 5.3 foca-se na análise dos riscos e impactos potencialmente gerados pelas actividades 
destinadas a causar mudança cultural, comportamental, organizacional e social previstas no 
âmbito de cada subcomponente do projecto. A análise incide sobre os objectivos positivos 
pretendidos com essas actividades, na medida em que a sua concretização não está adquirida, 
à partida, e, que a sua não concretização ou insuficiente concretização, pode ter efeitos 
negativos, inclusivamente por frustração de expectativas, para além de não se aproveitarem os 
recursos aplicados e de se perderem oportunidades. Na prossecução dos objectivos positivos 
podem também ocorrer impactos negativos não esperados ou pretendidos, os quais são 
também analisados. Esta análise visa contribuir para o sucesso do projecto, identificando ou 
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alertando para riscos que podem ocorrer, obstáculos e dificuldades que podem surgir, e 
sugerindo medidas e recomendações.  
 
Considerando que este projecto apresenta riscos de EAS/AS, incluindo riscos de VBGRE, 
apresenta-se na subsecção 5.4 uma avaliação desses riscos considerando determinantes 
relacionados com o contexto sociocultural e político do país e determinantes relacionados com 
a implementação do projecto. No Anexo 2 do presente documento apresenta-se um plano de 
acção para prevenir e responder aos riscos de EAS/AS. 
 
Tendo por base a análise de impactos apresentada nas subsecções 5.2 a 5.4, na subsecção 5.5 
procede-se à classificação do risco ambiental e social do projecto. 

5.2 Potenciais riscos e impactos ambientais e sociais da reabilitação/construção de 
infra-estruturas WASH 

A reabilitação/construção de instalações sanitárias e pontos de água em escolas seleccionadas, 
apoiada pela Subcomponente 1.2, gerará potencialmente riscos e impactos ambientais 
negativos, incluindo riscos relacionados com a saúde e segurança dos trabalhadores e das 
comunidades envolventes, que se identificam e descrevem sumariamente na Tabela 7, na qual 
são também apresentadas as medidas de mitigação propostas. 
 
Esses riscos e impactos ambientais ocorrerão sobretudo durante a construção (incluindo as 
fases de preparação e planeamento, execução e desmobilização das obras), resultando das 
seguintes actividades principais: 
 

 Implantação e funcionamento dos estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra; 
 Desmatação e limpeza de terreno; 
 Demolição de estruturas existentes (edifícios, infra-estruturas, muros, entre outros); 
 Operações de movimentação de terras e terraplenagem; 
 Obtenção de materiais extractivos para uso na obra; 
 Trabalhos de construção diversos (tais como, betonagem, serralharia, soldagem, 

marcenaria, pinturas, entre outros); 
 Circulação e funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra; 
 Circulação e presença de pessoas em obra; 
 Desmobilização da obra, incluindo a remoção de todas as infra-estruturas, 

equipamentos e materiais utilizados na obra;  
 Recuperação das áreas afectadas por trabalhos construtivos. 

 
Finalizada a construção, o funcionamento das infra-estruturas WASH a reabilitar/construir 
poderá também gerar riscos e impactos ambientais negativos, os quais estarão relacionados 
essencialmente com o consumo de energia e água, geração de resíduos e efluentes, e realização 
de trabalhos de manutenção das infra-estruturas. Esses riscos e impactos, bem como as 
respectivas medidas de mitigação são também apresentados na Tabela 7. 
 
Não se prevê que as infra-estruturas WASH a construir/reabilitar venham a ser desmanteladas 
num futuro próximo. Contudo, caso tal ocorra, por exemplo devido ao encerramento e 
desactivação das unidades escolares por se encontrarem em zonas de risco ou por outros 
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motivos, os trabalhos de demolição e desmantelamento dessas infra-estruturas (assim como 
das restantes estruturas que integram as unidades escolares) poderão originar alguns dos 
riscos e impactos ambientais negativos identificados na Tabela 7 para a fase de construção, 
designadamente, erosão e contaminação dos solos, afectação da qualidade dos recursos 
hídricos, geração de ruído e vibração, alteração da qualidade do ar, geração de resíduos sólidos 
e líquidos e riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades envolventes, 
aplicando-se as medidas de mitigação identificadas na Tabela 7. 
 
Além dos riscos e impactos ambientais, prevê-se que as obras de construção planeadas gerem 
também riscos e impactos sociais, tanto positivos como negativos. A contratação de mão-de-
obra e a aquisição de bens e serviços a nível local terão impactos positivos associados à criação 
de emprego e ao incentivo às actividades económicas locais nas comunidades envolventes às 
escolas beneficiadas. Contudo, poderão também ocorrer riscos e impactos negativos 
associados, essencialmente, à frustração de expectativas e discriminação na contratação de 
mão-de-obra local durante a preparação e planeamento da obra e a actos ou comportamentos 
relacionados com VBG durante a execução da obra. Os riscos e impactos sociais previstos e 
respectivas medidas são identificados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Potenciais riscos e impactos ambientais e sociais da reabilitação/construção de infra-estruturas WASH e medidas de mitigação propostas 

Reabilitação/construção de infra-estruturas WASH (Subcomponente 1.2) 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
Construção 
• Criação de oportunidades de emprego ao nível local. 
• Promoção da actividade económica ao nível local. 
Operação 
• Melhorar as condições de higiene e salubridade das escolas, com disponibilidade de água e instalações sanitárias adequadas, para 
alunos, professores e funcionários não docentes. 
 
Riscos e impactos negativos: 
Construção 
 Frustração de expectativas de emprego na obra por parte das comunidades locais (no caso de não ser dada preferência ao 
recrutamento local de mão-de-obra ou de serem geradas expectativas irrealistas). 
 Discriminação de grupos vulneráveis (como por exemplo mulheres) no recrutamento de mão-de-obra. 
 Erosão dos solos: A desmatação e movimentação de terras deixam os solos expostos à acção dos agentes climatéricos (chuva e vento), 
podendo induzir processos erosivos ou agravar processos pré-existentes. A extracção não controlada de materiais inertes para a 
construção (por exemplo, areias, terras, etc.) pode também gerar ou agravar processos erosivos nas áreas de empréstimo.  
 Contaminação dos solos: O manuseio e armazenamento desadequado de materiais perigosos usados na obra resultando em derrames 
acidentais no solo, a descarga não controlada no solo de efluentes domésticos produzidos no estaleiro, ou a deposição não controlada de 
resíduos gerados durante a construção gerarão contaminação do solo, a qual, poderá atingir potencialmente os recursos hídricos. 
 Alteração da qualidade dos recursos hídricos: Os trabalhos de construção poderão afectar a qualidade dos recursos hídricos existentes 
na área de implantação dos projectos, devido i) à libertação e arrastamento de sedimentos que aumentarão a turbidez do meio hídrico, e 
ii) a problemas de contaminação originados por derrames acidentais de poluentes (em particular produtos perigosos), descargas não 
controladas de efluentes domésticos produzidos no estaleiro, e gestão inadequada dos resíduos produzidos em obra. 
 Consumo de água: O consumo de água decorrente da realização de obras de construção civil depende da extensão e tipologia dos 
trabalhos a realizar. Tipicamente, em obras de pequena escala, como as preconizadas pelo projecto, não se antecipam consumos relevantes 
de água. A significância do impacto do consumo de água pela obra dependerá da fonte de água utilizada e das disponibilidades hídricas 
existentes. Em áreas em situações de seca ou com disponibilidades reduzidas de água, o consumo de água pela obra poderá ter um impacto 
negativo significativo a muito significativo para as populações locais, em particular em zonas onde o acesso a água potável para consumo 
humano é limitado. 
 Perturbação do ambiente sonoro: As actividades de mobilização, construção e de desmobilização da obra poderão gerar níveis sonoros 
significativos que perturbarão o ambiente sonoro local. Esses níveis sonoros resultaram do funcionamento e circulação de veículos, 
máquinas e equipamentos afectos à obra, bem como da presença dos trabalhadores da obra.  
 Alteração da qualidade do ar: As actividades de mobilização, construção e de desmobilização da obra poderão gerar emissão de poeiras 
devido à circulação e operação de veículos e máquinas em vias não pavimentadas (podendo resultar em concentrações elevadas de PM10) 
e aumento da concentração de poluentes atmosféricos emitidos pelos motores de combustão a diesel dos veículos e máquinas afectos à 
obra, incluindo material particulado, NOx e SOx. Assinala-se também como potencial fonte secundária a queima a céu aberto de resíduos 
da obra. A emissão destes poluentes afectará a qualidade do ar ambiente e causará incómodos aos receptores sensíveis existentes na área 
de intervenção e na envolvente das vias percorridas pelo tráfego de passagem gerado pelas obras, em particular vias não pavimentadas. 
A eventual demolição de estruturas existentes contendo amianto durante os trabalhos de limpeza da área de intervenção poderá originar 
a libertação de fibras de amianto para a atmosfera, caso não seja efectuada segundo procedimentos adequados. Considerando que as 
diferentes variedades de amianto são agentes cancerígenos, a inalação de qualquer tipo de fibra de amianto (cuja dimensão é 
microscópica) pode ter riscos graves para a saúde dos trabalhadores da obra e outras pessoas afectadas. Estas fibras microscópicas podem 
depositar-se nos pulmões e aí permanecer por muitos anos, podendo vir a provocar doenças, vários anos ou décadas mais tarde. A 
exposição ao amianto pode causar as seguintes doenças: asbestose, mesotelioma, cancro do pulmão e ainda cancro gastrointestinal. O 
nível de concentração das fibras de amianto em suspensão no ar deverá ser inferior a 0,01 fibra/cm3, valor considerado pela OMS como 
indicador de área limpa. 
 Contaminação ambiental e riscos para a saúde dos trabalhadores e das comunidades envolventes associados aos resíduos produzidos: 
Durante as actividades de construção serão produzidas diversas tipologias de resíduos perigosos e não perigosos, incluindo: resíduos 
orgânicos; vidro; papel/cartão; plásticos; madeira; metais ferrosos e não ferrosos; óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados; pilhas 
e acumuladores; resíduos de construção e demolição; resíduos verdes; efluentes domésticos gerados pelo funcionamento do estaleiro; 
efluentes gerados pelas betoneiras. A deposição não controlada dos resíduos gerados, em particular os classificados como perigosos, 
constituirá um foco de contaminação ambiental, afectando os solos e podendo atingir os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
comportando ainda riscos para a saúde humana (trabalhadores e comunidades envolventes). Considerando as lacunas e constrangimentos 

Medidas de potenciação dos impactes positivos: 
Construção 
 Priorizar a contratação de mão-de-obra local para a realização das obras (em particular para a realização de trabalhos não qualificados). 
 Priorizar a aquisição de bens e serviços para as obras (por exemplo, vigilância, alimentação, limpeza, actividades diversas de 
manutenção e compra de materiais de construção) junto das comunidades locais. 
Operação 
 Garantir a adequada manutenção das infra-estruturas WASH após a conclusão do projecto. 
 
Medidas de mitigação dos riscos e impactes negativos: 
Construção 
 Não discriminar grupos vulneráveis na contratação de trabalhadores para a obra. 
 Na selecção da localização das infra-estruturas de apoio à obra (estaleiro, acessos provisórios, áreas de depósito, manchas de 
empréstimo), durante a fase de preparação, evitar zonas declivosas ou com processos erosivos instalados, áreas na proximidade a linhas de 
água (onde possível considerar uma distância mínima de 30 m) e zonas com aquíferos superficiais. 
 Elaborar e implementar um Plano de Prevenção e Controle de Processos Erosivos que inclua, entre outras, as seguintes medidas: 
 Para obtenção de material inerte para a obra privilegiar áreas de empréstimo já existentes em detrimento de novas áreas. Interditar o 
recurso a áreas de empréstimo não licenciadas. 
 Implementar medidas de protecção contra a contaminação dos solos e recursos hídricos e medidas remediadoras para eventuais 
situações de contaminação que ocorram. 
 Elaborar e implementar Plano de Gestão de Materiais Perigosos. 
 Elaborar e implementar um Plano de Preparação e Resposta a Derrames Acidentais. 
 Identificar a(s) fonte(s) de abastecimento de água para a obra, avaliar as respectivas disponibilidades hídricas e identificar potenciais 
conflitos com usos pré-existentes, em particular consumo humano. Se forem identificados conflitos é necessário consultar os potenciais 
afectados para definir e acordar as necessárias medidas de gestão e compensação.  
 Utilizar, sempre que possível, água proveniente dos sistemas de abastecimento público existentes. A utilização dessa água deve ser 
licenciada junto a entidade gestora competente. 
 Elaborar e implementar um Plano de Gestão do Consumo de Água em obra. 
 Limitar a realização das actividades de construção ao período diurno, e se possível, dias úteis. 
 Planear os trabalhos de construção mais ruidosos em colaboração com os directores das escolas beneficiadas com infra-estruturas 
WASH, de forma a identificar os períodos em que provoquem menos perturbação aos alunos. 
 Adoptar métodos construtivos e utilizar máquinas e equipamentos que minimizem os níveis sonoros e a vibração gerados pelas 
actividades de construção. As máquinas e equipamentos utilizados devem apresentar homologação acústica e estarem em bom estado de 
conservação/manutenção. 
 Desligar os motores das máquinas e veículos afectos à obra quando estes não estiverem a ser usados. 
 Adoptar medidas de controlo de ruído e vibração, tais como barreiras acústicas temporárias e dispositivos de abafamento de 
escapamento para motores de combustão, em casos de comprovada necessidade. 
 Na definição das rotas de transporte de pessoas e materiais de e para as obras evitar ou minimizar o atravessamento de comunidades. 
 Implementar medidas de controle das emissões de poluentes atmosféricos, tais como velocidades de circulação moderadas junto a 
receptores sensíveis, cobertura de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado durante o transporte, cobertura de pilhas 
temporárias de terra ou sedimentos, aspersão regular de água nas zonas de trabalho e vias de acesso durante os períodos secos e ventosos, 
proibir queima de resíduos a céu aberto em obra. 
 Previamente à realização de quaisquer trabalhos de demolição, proceder a uma análise das estruturas a demolir para determinar se 
integram amianto. Em alguns casos, a confirmação da presença de amianto só é possível através da realização de análises laboratoriais a 
amostras retiradas de estruturas suspeitas. 
 Confirmada a presença de amianto, implementar as necessárias medidas para prevenir ou minimizar os riscos adversos gerados pela 
libertação e inalação de amianto. 
 Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, que considere todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, 
defina os procedimentos para a sua classificação, recolha, triagem, armazenamento em obra e transporte para destino final, bem como as 
responsabilidades dos vários intervenientes. O Plano deve identificar as possibilidades de reutilização dos resíduos em obra, e quando tal 
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Reabilitação/construção de infra-estruturas WASH (Subcomponente 1.2) 

associados à gestão de resíduos em STP, prevê-se que a gestão adequada dos resíduos gerados na maioria das obras a realizar constituirá 
uma tarefa complexa e plena de desafios. A prevenção da produção de resíduos e a maximização da sua reutilização em obra serão 
estratégias fundamentais para evitar e minimizar os quantitativos produzidos, bem como os eventuais problemas de contaminação 
ambiental e riscos para a saúde humana decorrentes da sua gestão. 
 Riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores, incluindo:  
 Esforço físico excessivo e lesões decorrentes do levantamento e manuseamento de cargas pesadas (materiais, equipamentos e 

ferramentas usados na obra); 
 Escorregamentos e quedas ao nível do solo provocados por materiais derramados ou obstáculos deixados nas zonas de circulação; 
 Quedas em altura de escadotes, andaimes, ou outros dispositivos; 
 Atingimento por objectos devido à queda de materiais ou ferramentas ou projecção de materiais abrasivos (por exemplo, fagulhas 

de soldagem); 
 Atropelamento por veículos e maquinaria afectos à obra; 
 Exposição a poeira, produtos químicos, materiais perigosos (incluindo amianto, caso esteja presente em estruturas a demolir no 

âmbito das obras), materiais inflamáveis, e resíduos. 
As potenciais consequências dos riscos acima enumerados podem variar significativamente desde lesões ligeiras até à perda de 
vidas. A significância desses riscos dependerá em larga medida da implementação de adequadas medidas de mitigação e do 
cumprimento das mesmas pelos trabalhadores. 

 Riscos para a saúde e segurança das comunidades: Considerando a reduzida pegada das obras previstas no âmbito do projecto e o 
facto de parte significativa da mão-de-obra ser contratada localmente, não se prevê a ocorrência dos impactos adversos normalmente 
associados ao influxo temporário de mão-de-obra, em particular os seguintes: i) aumento da procura e da pressão sobre serviços sociais 
e serviços locais de saúde; ii) inflação local dos preços; iii) pressão sobre o alojamento; iv) conflitos sociais; v) maior risco de 
comportamento ilícito ou crime; vi) trabalho infantil e abandono escolar associados ao fornecimento de bens e serviços pelas comunidades 
locais aos trabalhadores da obra. No que concerne à incidência de doenças transmissíveis ou doenças transmitidas por vectores, desde 
que sejam implementadas medidas de mitigação adequadas, não se prevê que as obras a realizar comportem riscos acrescidos relevantes. 
O facto de os trabalhos de construção ocorrerem no interior das escolas constitui um risco significativo dos alunos e dos funcionários das 
escolas (docentes e outro pessoal) sofrerem acidentes e lesões decorrentes de: i) circulação de veículos e máquinas afectos às obras; ii) 
escorregamentos e quedas ao nível do solo provocados por materiais derramados ou obstáculos deixados nas zonas de circulação; iii) 
atingimento por objectos; e iv) exposição a poeira, produtos químicos, materiais perigosos (incluindo amianto, caso esteja presente em 
estruturas a demolir no âmbito das obras), materiais inflamáveis, e resíduos. O tráfego gerado pelas obras poderá igualmente gerar riscos 
adversos para a saúde e segurança das comunidades envolventes. 
 Riscos de VBG/EAS/AS decorrentes das mudanças induzidas pelas obras nas comunidades envolventes, nomeadamente: 
 Presença de trabalhadores vindos de fora das comunidades e de trabalhadores contratados localmente; 
 Alterações na vida quotidiana e nas relações de poder no seio das comunidades e das famílias, como consequência da contratação 

de membros da família para trabalhar na obra, particularmente no caso da contratação de mulheres. 
É expectável que o tipo de obras previsto mobilize menos de uma dezena de trabalhadores e se prolongue apenas por algumas 
semanas. Nestas condições não é provável que o influxo de trabalhadores e de pessoas exteriores às comunidades venha a ser elevado, 
o que contribui para reduzir os riscos de VBG/EAS/AS. 

Operação 
 Contaminação dos solos e dos recursos hídricos: A descarga/deposição não controlada dos efluentes e resíduos gerados pelo 
funcionamento das instalações sanitárias constituirá um foco de contaminação ambiental, afectando os solos e podendo atingir os recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. O mesmo ocorrerá com derrames acidentais de produtos perigosos durante a realização de trabalhos 
de manutenção. 
 Consumo de água: O consumo de água em instalações sanitárias pode assumir quantitativos relevantes caso não seja adequadamente 
gerido e monitorizado. Em áreas em situações de seca ou com disponibilidades hídricas reduzidas, esse consumo de água pode constituir 
um impacto relevante. 
 Consumo de energia: O consumo de energia decorrente do funcionamento das instalações sanitárias não se prevê assinalável. 

não for possível, os destinos finais mais adequados. Na elaboração do plano devem ser observadas as disposições da legislação nacional 
referente à gestão de resíduos (Decreto n.º 36/99, de 30 de Novembro). 
 Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos gerados em obra enquanto aguardam o seu transporte para destino final. 
 Não permitir a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens e leitos de linhas de água ou na proximidade de comunidades 
 Obter as licenças necessárias para a gestão dos resíduos gerados. 
 Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Saúde e Segurança dos Trabalhadores que observe os requisitos da legislação 
santomense (constantes no Código do Trabalho, Lei n.º 6/2019, de 11 de Abril), bem como os requisitos definidos nas Directrizes Gerais de 
Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial. As empresas de construção contratadas serão responsáveis pela correta implementação 
deste plano e fiscalização interna do seu cumprimento (em particular junto de eventuais empresas subcontratadas). A UGP será responsável 
pela fiscalização externa do cumprimento do Plano, incluindo identificação de situação de não cumprimento e das respectivas medidas 
correctivas. 
 Garantir que empresas de construção contratadas dispõem de funcionários devidamente qualificados em Saúde e Segurança 
Ocupacional. 
 Garantir adequadas condições de habitabilidade, higiene e segurança nas áreas sociais do Estaleiro, em particular na zona de refeitório 
e casas-de-banho. Assegurar instalações sanitárias e vestiários separados para homens e mulheres. 
 Assegurar que todos os trabalhadores envolvidos nas obras recebem formação adequada sobre os seguintes aspectos antes do início 
dos trabalhos: a) potenciais riscos associados às actividades que irão desenvolver; b) medidas de segurança; c) primeiros socorros; d) 
cuidados específicos a ter para prevenir ou minimizar o risco de acidentes com população, em particular com crianças; e) comportamentos 
de risco para a saúde e cuidados preventivos para evitar a transmissão de doenças infecciosas; f) condutas inadmissíveis relacionadas com 
VBG/EAS/AS. 
 Assegurar que todos os trabalhadores têm acesso a EPIs (que deverão ser fornecidos gratuitamente pelas empresas de construção) e os 
usam continuamente durante a sua permanência em obra. 
 Garantir que todos os trabalhadores, no momento da sua contratação, subscrevem o Código de Conduta, descrevendo os respectivos 
direitos e obrigações em termos de saúde e segurança ocupacional e do comportamento em relação às comunidades locais (em particular a 
comunidade escolar). Este código de conduta terá que incluir disposições sobre VBG/EAS/AS. 
 Em caso de acidentes e ou incidentes com os trabalhadores, as empresas construtoras deverão notificar a UGP no menor período de 
tempo possível, com um limite máximo de 48 h, informando as circunstâncias da ocorrência do acidente/incidente, as consequências para 
a integridade do(s) trabalhador(es), e as medidas correctivas adoptadas ou a adoptar e o respectivo planeamento temporal. 
 Delimitar e sinalizar todas as áreas afectas às obras, incluindo, estaleiro, áreas de trabalho, áreas de empréstimo e depósito de materiais, 
e acessos. 
 Interditar ou condicionar a circulação de pessoas estranhas à obra em zonas intervencionadas. 
 Seleccionar os percursos mais adequados para a circulação de veículos e máquinas afectas à obra, minimizando a passagem no interior 
dos aglomerados populacionais. Nos casos em que não seja possível evitar a passagem no interior de aglomerados, a circulação deve ser 
feita a baixa velocidade e com os cuidados necessários. 
 Assegurar que os caminhos ou acessos na envolvente da área de intervenção não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando 
a sua normal utilização por parte das comunidades locais e outros utilizadores. 
 Facultar informação às comunidades afectadas (em particular à comunidade escolar) sobre o cronograma de execução das obras e áreas 
sujeitas a interdição ou condicionamento. 
 Elaborar e implementar um plano de preparação e resposta a situações de emergência. 
 Eliminar de forma sistemática quaisquer acumulações de água que propiciem a multiplicação de vectores de doença, nomeadamente 
mosquitos. 
 Desenvolver e implementar um MFRR que garanta a recolha e o tratamento de eventuais reclamações dos trabalhadores e comunidades 
locais relativamente a questões de saúde e segurança na obra e situações de VBG/EAS/AS de forma confidencial, segura e culturalmente 
apropriada, dando resposta às mesmas em tempo útil. 
 Realizar acções de sensibilização junto das comunidades locais relativamente aos impactos do projecto, incluindo VBG/EAS/AS, e 
informar sobre a existência e disponibilidade de um MFRR para receber e gerir reclamações, incluindo as relacionadas com VBG/EAS/AS, 
de forma confidencial, segura e culturalmente apropriada. 
Operação 
 Definir e implementar medidas de gestão dos efluentes e resíduos produzidos nas instalações sanitárias. 
 Implementar medidas de prevenção e contenção de derrames acidentais de produtos perigosos durante os trabalhos de manutenção. 
 Localizar as instalações sanitárias a pelo menos 30 metros das fontes de água subterrânea. 
 Definir e implementar medidas de gestão do consumo de água nas instalações sanitárias, incluindo monitorização do consumo, recolha 
e utilização de águas pluviais, reparação de fugas, instalação de mecanismos de controlo do uso de água (por exemplo, temporizadores, 
mecanismos de controlo do fluxo. etc.). 
 Monitorizar o consumo energético. 
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5.3 Potenciais riscos e impactos das actividades destinadas a causar mudança cultural, comportamental, organizacional e social 

Com excepção de parte da subcomponente 1.2 que inclui a reabilitação/construção de casas de banho nas escolas, o abastecimento de água e infra-estruturas de saneamento, as subcomponentes do Projecto têm como objectivos 
centrais o desenvolvimento do acesso ao ensino e da qualidade do ensino, bem como a mudança cultural, comportamental, organizacional e social, seja através de acções directas e direccionadas, seja através da definição de 
orientações, criação e/ou fornecimento de manuais e materiais educativos, elaboração de códigos de conduta, criação e utilização de meios e canais de comunicação, publicitação de mensagens, e outras acções. 
 
Nas Tabelas 8 a 11 descrevem-se os potenciais impactos sociais das várias componentes do projecto, identificando-se as medidas de mitigação propostas. 

Tabela 8 – Potenciais riscos e impactos sociais da Componente 1 (Empoderamento de raparigas através de competências para a vida e de um ambiente escolar seguro) e medidas de mitigação propostas 

Subcomponente 1.1: Transmitir às raparigas competências para a vida e educação sexual e reprodutiva 

Objectivos e actividades propostas: 
- Apoiar as seguintes actividades em 63 escolas, com alunos da 7ª à 12ª classes: 
- Criação de programas de clubes de raparigas e rapazes adaptados a cada contexto com o objectivo de proteger as raparigas em risco de gravidez precoce, evitar que as raparigas grávidas fiquem para trás ou abandonem a escola, prevenir a VBG/VBGRE, e promover a 
masculinidade positiva. 
- Reforço do programa educativo de saúde sexual e reprodutiva existente e apoio psicossocial através de materiais lúdicos e educativos sensíveis ao género.  
- Estratégias de sensibilização da comunidade escolar sobre o valor da educação para todos e os efeitos negativos do abandono escolar, com ênfase no combate aos estereótipos de género e na proibição da criação de regulamentos escolares internos que impeçam as raparigas 
grávidas de frequentarem o ensino diurno. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Melhorar as competências de estudo de raparigas e rapazes. 
• Melhorar a educação de raparigas e rapazes em SSR. 
• Melhorar a formação de professores em SSR, VBG e VBGRE. 
• Promover a mudança comportamental, ao nível dos jovens, da escola, das famílias e comunidades, no sentido de prevenir e reduzir a 
VBG/EAS/AS e a VBGRE. 
• Aumentar a consciencialização das famílias e comunidades relativamente ao valor da educação para todos e, em particular para as 
raparigas, bem como reduzir os estereótipos discriminatórios de género. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Riscos de insuficiente e ineficiente abrangência dos professores na prevenção de EAS/AS e VBGRE, bem como na implementação de 
SSR, devido a falta de supervisão do pessoal masculino e feminino no sistema educativo e falta de mecanismos de queixa das vítimas, no 
âmbito da escola. 
 Risco de continuação da exclusão das meninas grávidas do ensino diurno, apesar da recente alteração das orientações oficiais, com 
consequências ao nível do aumento de risco de VBGRE, no contexto nocturno, e abandono escolar. 
 Risco de não inclusão ou insuficiente inclusão de zonas mais remotas e grupos vulneráveis. 
 Risco de não considerar as necessidades específicas de cada grupo vulnerável. 
 Risco de as estratégias de sensibilização das comunidades para o valor da educação para todos, com ênfase nas raparigas, não serem 
eficientes, caso não abordem, de forma articulada, as diversas questões em causa, como o valor da educação, a VBG, o casamento e a 
gravidez precoces, os estereótipos de género e a posição de subalternidade de mulheres e meninas na família. 
 Risco de introdução de conflitualidade, e até de algumas formas de VBG, ao nível da família e das comunidades, caso as actividades a 
nível comunitário não sejam conduzidas adequadamente, com envolvimento contínuo e participação activa das famílias e dos líderes 
comunitários, e tendo em consideração a estrutura, normas sociais e práticas culturais das comunidades. A mudança comportamental tem 
que partir da compreensão das bases sociais, culturais e normativas que sustentam os comportamentos que se pretende alterar. 
 Risco de a utilização de determinado tipo de “modelos de sucesso femininos” para realçar o valor da educação, criarem outro tipo de 
estereótipos (estereótipos de sucesso) que não têm aderência à realidade e às dificuldades concretas da vida das pessoas, nem são 
motivadores e empoderadores, sobretudo para os segmentos da população mais carenciados. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão. 
 Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 
 Desagregação dos programas, em função das necessidades de cada grupo vulnerável identificado como alvo. 
 Reforço de competências para o pessoal do projecto no que respeita aos riscos relacionados com VBG/EAS/AS/VBGRE, incluindo código 
de conduta, mecanismos de queixas e seguimento ou outro mecanismo de feedback receptivo às queixas do VBG/EAS/AS. 
 Criar mecanismos de recepção de queixas e denúncias de VBG/EAS/AS no âmbito das escolas, assegurando a protecção dos 
denunciantes, em especial as meninas, e o seu adequando encaminhamento para serviços de apoio. 
 As escolas não deverão discriminar as meninas grávidas e relegá-las para o ensino nocturno, mas sim apoiá-las e mantê-las nos horários 
mais adequados e seguros. 
 Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes do Projecto, de modo a criar sinergias e evitar intervenções sucessivas 
e/ou repetidas, ao nível das famílias e comunidades. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão, de modo a contrariar e a minimizar os efeitos de dupla exclusão resultantes do ambiente COVID-19. 
 Criar e/ou dinamizar Centros Comunitários, respeitando a cultura e organização social local, como centros de informação e apoio aos 
jovens, de prevenção de VBG/EAS/AS, dinamizadores de discussão colectiva e de mudança sobre o valor do ensino, estereótipos de género 
e papel subalterno das meninas e mulheres na família, e que sejam nós de articulação de várias medidas e tipos de intervenção, no âmbito 
do programa. 
 As actividades ao nível das famílias e comunidades devem ser desenvolvidas por organizações e pessoas com conhecimento das 
comunidades, experiência de intervenção comunitária e suficiente formação, nomeadamente ao nível de organização social, línguas e 
cultura locais. 
 Ter particular cuidado na escolha do tipo de “modelos de sucesso femininos” utilizados para realçar o valor da educação, por forma a 
evitar ou minimizar o risco de criar outro tipo de estereótipos (estereótipos de sucesso) que não têm aderência à realidade e às dificuldades 
concretas da vida das pessoas, nem são motivadores e empoderadores, sobretudo para os segmentos da população mais carenciados. 
 Envolver ONG e outros parceiros sociais, após avaliar da sua capacidade. 
 Envolvimento de partes interessadas, a nível local. 
 Desenvolvimento e implementação de Planos de VBG/EAS/AS, nas situações em que se justifique. 
 Estabelecer um Programa de Informação e Comunicação que abranja todas as subcomponentes, defina os canais e plataformas, os meios 
e órgãos de comunicação a utilizar e mobilizar. 
 Monitorizar a implementação do projecto. 
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Subcomponente 1.2: Apoiar um ambiente escolar mais seguro 

Objectivos e actividades propostas: 
- Desenho e construção de casas de banho com sistemas adequados de saneamento e de fornecimento de água, seguras e acessíveis a pessoas portadoras de deficiência. 
- Apoiar a institucionalização da gestão e manutenção sistemáticas das casas de banho escolares. 
- Reabastecimento eficiente de casas de banho escolares com produtos de higiene (papel higiénico, sabão, produtos de higiene menstrual, etc.). 
- Formação em higiene e mudança de comportamento entre os beneficiários do projecto e sensibilização dos alunos e respectivas famílias, incluindo GHM, comportamentos de lavagem de mãos, aceitação social da menstruação e garantia de um ambiente respeitoso e seguro. 
- Implementar programa e acções de protecção de crianças e adolescentes contra o assédio, exploração e abuso sexual como parte da abordagem inequívoca de tolerância zero do MEES em relação à VBGRE. Actividades fundamentais incluem: 

a) Concepção e implementação de um Código de Conduta para professores e outro pessoal educativo; 
b) Intervenção(ões) de sensibilização para a prevalência da VBG e o seu impacto; 
c) Programa de orientação para prevenir VBG e VBGRE; 

- Explorar a introdução de medidas para acomodar as raparigas grávidas nas salas de aula, através de consultas com as partes interessadas ao nível da comunidade. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Reduzir o absentismo feminino nas escolas. 
• Melhorar as condições de higiene e salubridade das escolas, com disponibilidade de água e instalações sanitárias adequadas, para 
alunos, professores e funcionários não docentes. 
• Melhorar as condições de salubridade, higiene e segurança para as meninas e raparigas, com instalações sanitárias separadas das 
instalações dos meninos e rapazes, com condições e infraestruturas que permitam uma adequada higiene menstrual. 
• Assegurar uma escola segura, a protecção infantil, e eliminar das escolas a violência baseada no género, em particular o assédio, 
exploração e abuso sexual, implementando códigos de conduta para professores e outro pessoal educativo, acções de sensibilização e 
mudança comportamental, e implementando mecanismos de queixa, resposta, monitorização e sanção do abuso. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Riscos de insuficiente e ineficiente abrangência dos professores na prevenção de EAS/AS e VBGRE, bem como na implementação de 
SSR, devido a falta de supervisão do pessoal masculino e feminino no sistema educativo. 
 Risco de ausência de sansão ou inadequada sansão dos perpetradores, por parte da escola e dentro do seu âmbito de jurisdição e 
actuação. 
 Risco de os mecanismos de queixa e resposta a VBGRE serem insuficientes, caso não haja uma adequada articulação entre a escola e 
os serviços de apoio médico, jurídico, psicossocial e social, para um adequado encaminhamento das vítimas.  
 Risco de não abranger os riscos de VBGRE existentes no exterior da escola e no percurso entre casa e escola, caso não haja uma 
adequada articulação entre a escola, as comunidades e as autoridades locais. 
 Ausência de objectivos de sensibilização das famílias e comunidades sobre VBG, complementarmente com as questões de VBGRE. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão. 
 Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 
 Desagregação dos programas, em função das necessidades de cada grupo vulnerável identificado como alvo. 
 Reforço de competências para o pessoal do projecto no que respeita aos riscos relacionados com VBG/EAS/AS, incluindo código de 
conduta, mecanismos de queixas e seguimento ou outro mecanismo de feedback receptivo às queixas do VBG/EAS/AS. 
 Os mecanismos de recepção de queixas e denúncias de VBG/EAS/AS no âmbito das escolas, devem assegurar a protecção dos 
denunciantes, em especial as meninas, e o adequado encaminhamento das vítimas de VBG/EAS/AS, para apoio psicossocial, de saúde e 
jurídico. 
 Estes mecanismos devem abranger as situações de VBGRE no exterior da escola e no caminho casa-escola, em articulação com as 
autoridades policiais e as lideranças comunitárias. 
 Regulamentar e efectivar a sansão dos perpetradores, por parte da escola e dentro do seu âmbito de jurisdição e actuação. 
 As escolas não deverão discriminar as meninas grávidas e relegá-las para o ensino nocturno, mas sim apoiá-las e mantê-las nos 
horários mais adequados e seguros. 
 Estabelecer objectivos realizáveis, no que respeita a número de jovens a incluir nos benefícios do projecto, em função dos recursos de 
financiamento disponíveis. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão, de modo a contrariar e a minimizar os efeitos de dupla exclusão resultantes do ambiente COVID-19. 
 Criar e/ou dinamizar Centros Comunitários, respeitando a cultura e organização social local, como centros de informação e apoio aos 
jovens, de prevenção de VBGVBGRE/EAS/AS, dinamizadores de discussão colectiva e de mudança sobre o valor do ensino, estereótipos 
de género e papel subalterno das meninas e mulheres na família, e que sejam nós de articulação de várias medidas e tipos de intervenção, 
no âmbito do programa. 
 Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes do Projecto, de modo a criar sinergias e evitar intervenções sucessivas 
e/ou repetidas, ao nível das famílias e comunidades. 
 Envolver ONG e outros parceiros sociais, após avaliar da sua capacidade. 
 Envolvimento de partes interessadas, a nível local. 
 Monitorizar a implementação do Projecto. 
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Tabela 9 – Potenciais riscos e impactos sociais da Componente 2 (Combater a pobreza na aprendizagem) e medidas de mitigação propostas 

Subcomponente 2.1: Desenvolvimento profissional de docentes e fornecimento de MEA 

Objectivos e actividades propostas: 
- Actualização do programa de ensino à distância para professores do pré-escolar e do ensino básico em colaboração com outros PD (incluindo o UNICEF e a Cooperação Portuguesa), tendo por base as lições aprendidas no Projecto QEFA (P146877). 
- Provisão de MEA associados à formação pedagógica estruturada de professores do ensino pré-escolar e básico, - Fornecer materiais lúdicos e didácticos para crianças do pré-escolar e materiais complementar para alunos da 1ª à 6ª classe. 
- Promoção da formação e do uso de tecnologias digitais, tais como livros energizados, tablets e software educativo, para melhorar as competências de professores e de alunos (amostra de 30 escolas) 
- Criação e distribuição de materiais de comunicação para a rádio e televisão alinhados com o EEP-COVID19 
- Apoio à compra de ferramentas para um call-center (computadores, headsets e software) e provisão de serviços de comunicação. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Actualização do programa de ensino à distância. 
• Melhorar as práticas de ensino, interacção aluno-professor. 
• Melhorar as práticas de ensino e os resultados da aprendizagem no ensino pré-escolar. 
• Melhorar as práticas de ensino e os resultados da aprendizagem no ensino básico, nomeadamente ao nível da literacia e numeracia. 
• Melhorar as competências digitais de professores e alunos e melhorar a utilização de tecnologias digitais. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Risco de exclusão ou insuficiente inclusão de zonas, grupos e segmentos vulneráveis. 
 Risco de exclusão ou insuficiente inclusão de áreas rurais com baixa cobertura de internet. 
 O recurso ao ensino à distância é importante, num contexto de escassez de recursos, e é fundamental como resposta aos 
condicionamentos criados pela pandemia de COVID-19. No entanto é também um factor de exclusão para todos os que não dispõem de 
meios para aceder a esse tipo de ensino ou não têm condições familiares de apoio e suporte, ou seja, os mais vulneráveis que, em 
consequência, sofrem uma dupla exclusão. Esta situação não pode ser encarada como uma fatalidade inevitável, pelo que, apesar da 
COVID-19, devem ser desenvolvidos mecanismos de apoio e feedback, directo e presencial, direccionados a estes grupos. 
 Risco de baixa eficiência do ensino à distância, considerando as situações de frequente quebra de fornecimento de energia eléctrica e 
de rede de internet. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão. 
 Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 
 Desagregação dos programas, em função das necessidades de cada grupo vulnerável identificado como alvo. 
 Desenvolver mecanismos de apoio e feedback, directo e presencial, direccionados a crianças e jovens que não dispõem de meios para 
acesso ao ensino à distância, como entrega de materiais didácticos nas habitações, formação de monitores, nas comunidades, para 
visitação, apoio às crianças e feedback, deslocação de professores às habitações. 
 Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes do Projecto, de modo a criar sinergias e evitar intervenções sucessivas 
e/ou repetidas, ao nível das famílias e comunidades. 
 Envolver ONG e outros parceiros sociais, após avaliar da sua capacidade. 
 Envolvimento de partes interessadas, a nível local. 
 Monitorizar a implementação do Projecto. 

 

Subcomponente 2.2: Fortalecer a gestão de docentes e a liderança escolar 

Objectivos e actividades propostas: 
Para melhorar a gestão e responsabilização dos docentes o projecto irá apoiar as seguintes actividades: 
- Concepção e implementação de políticas de recrutamento e colocação de professores baseadas no mérito e nas necessidades. 
- Revisão das políticas de recursos humanos do MEES para definir requisitos de contratação, qualificação (certificação) e projectar a estrutura de carreira dos educadores. 
- Desenvolvimento de um programa de premiação não monetária para professores do ensino básico com base nos resultados das observações em sala de aula e das avaliações da aprendizagem dos alunos, desenvolvidas no âmbito da Subcomponente 2.3, e no progresso na 
redução da taxa de chumbo. 
Para fortalecer a liderança, a governação e a gestão das escolas o projecto irá apoiar as seguintes actividades: 
- Desenvolvimento e implementação de um sistema de selecção meritocrática, formação e certificação em liderança escolar para gestores (directores e responsáveis das escolas satélites), supervisores e inspectores. Em conformidade com os esforços para abordar a VBGRE, o 
programa de formação para professores, directores escolares e inspectores integrará módulos sobre prevenção de EAS e AS. 
- Reforço da responsabilidade através da promoção do estabelecimento de CGE. Os CGE fornecerão supervisão nas escolas para assegurar o alcance dos resultados, o cumprimento dos requisitos e a participação activa da comunidade escolar. 
- Desenvolvimento do código de conduta para professores e outros profissionais da educação. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Aumentar o grau de responsabilização dos professores, directores e supervisores pelo desempenho dos alunos. 
• Melhorar a qualificação dos professores. 
• Definir a estrutura da carreira dos educadores. 
• Reduzir as taxas de reprovação. 
• Melhorar a liderança, governação e a gestão das escolas. Melhorar o apoio pedagógico aos professores. 
• Implementar uma gestão participativa, envolvendo a comunidade escolar. 
• Aumentar a sensibilização e formação de professores, directores e supervisores em VBGRE/EAS/AS. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 Envolvimento de organizações representativas dos professores, 
 Definição do tipo de compensações não monetárias a atribuir aos professores do ensino básico, para evitar a sua ‘fuga’ para outros 
níveis de ensino. 
 Reforço de competências para o pessoal do projecto no que respeita aos riscos relacionados com VBG/EAS/AS, incluindo código de 
conduta, mecanismos de queixas e seguimento ou outro mecanismo de feedback receptivo às queixas do VBG/EAS/AS. 
 Incluir nos programas de formação sobre VBGRE para professores, directores e inspectores, os riscos de VBGRE no exterior da escola 
e no percurso entre casa e escola. 
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Subcomponente 2.2: Fortalecer a gestão de docentes e a liderança escolar 

• Fazer das escolas pontos de partida para reclamações sobre VBGRE/EAS/AS e para sensibilização constante da comunidade escolar. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Não definição do tipo de compensações não monetárias a atribuir aos professores do ensino básico, para evitar a sua ‘fuga’ para 
outros níveis de ensino. 
 As políticas de selecção, em função da qualificação, motivação, vocação, e as políticas de avaliação de desempenho tendem a afastar 
do sistema de ensino alguns professores e candidatos a professores, correndo-se o risco de agravar a insuficiência de recursos humanos 
no ensino. 
 Estes riscos podem ter potenciais consequências mais graves nas zonas rurais, mais remotas, pior acesso e piores condições das 
infraestruturas escolares e de apoio aos professores destacados. 
 Riscos de baixo êxito das políticas para melhorar a cobertura de áreas do país em que o destacamento de professores é mais 
problemático, caso não sejam dadas condições e incentivos suficientes para motivar os professores a assumir as dificuldades das 
situações de destacamento. 
 Risco de os programas de formação sobre VBGRE para professores, directores e inspectores, não abrangerem os riscos de VBGRE 
existentes no exterior da escola e no percurso entre casa e escola. 
 Riscos de insuficiente e ineficiente abrangência dos professores na prevenção de EAS e VBGRE, bem como na implementação de SSR, 
devido a falta de supervisão do pessoal masculino e feminino no sistema educativo. 
 Risco de os códigos de condutas serem ineficientes caso não existam mecanismos e medidas de sansão dos perpetradores, por parte 
da escola e dentro do seu âmbito de jurisdição e actuação. 
 Fazer das escolas pontos de partida para reclamações sobre VBGRE/EAS/AS pode não ser suficiente para enfrentar, resolver e punir 
os casos de VBGRE. Os casos de VBGRE devem ter mecanismos de reclamação e resposta dentro da escola, com encaminhamento das 
vítimas para os serviços, públicos ou privados, de apoio especializado (médico, jurídico, psicossocial, entre outros). 
 Risco de o âmbito de acção dos CGE não incluir questões de género, VBG e VBGRE. 

 Os mecanismos de recepção de queixas e denúncias de VBG/EAS/AS, a criar no âmbito das escolas, devem assegurar a protecção dos 
denunciantes, em especial as meninas, a confidencialidade das informações prestadas e o anonimato das queixosas, caso o requeiram, e o 
seu adequado encaminhamento para os diversos serviços de apoio. 
 Estes mecanismos devem abranger as situações de VBGRE no exterior da escola e no caminho casa-escola, em articulação com as 
autoridades policiais e as lideranças comunitárias. 
 Regulamentar e efectivar a sansão dos perpetradores, por parte da escola, dentro do seu âmbito de jurisdição e actuação. 
 Incluir as questões de género, VBG e VBGRE no âmbito de acção dos CGE. 
 Os casos de VBGRE devem ter mecanismos de reclamação e resposta dentro da escola, com encaminhamento das vítimas para os 
serviços, públicos ou privados, de apoio especializado (médico, jurídico, psicossocial, entre outros), sempre que necessário. Não obstante 
a existência destes mecanismos baseados na escola, importa informar os alunos, famílias e comunidade que existem alternativas externas 
às escolas para aceder a esses serviços de apoio. 
 Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes do Projecto, de modo a criar sinergias. 
 Envolvimento de partes interessadas. 
 Acompanhamento e monitorização. 

 

Subcomponente 2.3: Sistemas de observação da sala de aula e de avaliação de aprendizagem 

Objectivos e actividades propostas: 
- Desenvolvimento de um sistema digital de observação da sala de aula baseado na ferramenta de observação da sala de aula TEACH para fornecer feedback imediato para apoiar o ensino e a aprendizagem. 
- Apoiar o MEES na realização, análise, divulgação e utilização de três tipos de avaliações de aprendizagem dos alunos: avaliações internacionais (PASEC), avaliações nacionais (AALEB e AALES) e avaliações formativas. 
- Actualização do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) que foi desenvolvido no âmbito do Projecto QEFA (P146877). 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Fortalecer a observação de sala de aula. 
• Fortalecer o sistema de avaliação da aprendizagem. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Risco de as avaliações sumativas terem um efeito de reforço do insucesso, penalizando os alunos física, psicológica, económica, 
territorial, social e culturalmente mais vulneráveis, por não considerarem a multiplicidade de factores que influenciam o insucesso e criam 
maior susceptibilidade de reprovação. 

 Envolvimento de professores e organizações representativas. 
 Envolvimento de associações de pais. 
 Envolvimento de parceiros nacionais e internacionais com intervenção na área do ensino. 
 Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes do Projecto, de modo a criar sinergias. 
 Acompanhamento e monitorização. 
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Tabela 10 – Potenciais riscos e impactos sociais da Componente 3 (Alcançar os mais vulneráveis) e medidas de mitigação propostas 

Componente 3: Alcançar os mais vulneráveis 

Objectivos e actividades propostas: 
- Desenvolvimento de um sistema de alerta precoce para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem e em risco de chumbarem ou abandonarem a escola, tendo por base a informação constante nos relatórios de avaliação formativa. 
- Realização de actividades de reforço escolar para estudantes de baixo desempenho e em risco de insucesso escolar através de programas de aprendizagem adaptável com tablets, alinhado a estratégia do EEP-COVID-19. 
- Desenvolvimento e implementação de instrumentos e legislação para a Política de Progressão Continuada. 
- Realização de uma campanha de comunicação para professores e pais para mitigar os riscos de resistência da implementação da Política de Progressão Continuada. 
- Cooperação técnica entre o MEES e o MTSFFP para implementar o Programa de Famílias Vulneráveis, que dá apoio económico às famílias pobres, através de transferências de dinheiro bimestrais condicionadas à frequência escolar dos membros da família em idade escolar. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Reduzir o número de crianças que estão fora da escola, devido a atraso escolar, repetência, e consequente abandono da escola, dando-
lhes apoio e aumentando as suas probabilidades de sucesso escolar. 
• Reduzir o número de crianças que estão fora da escola devido a pobreza das famílias. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Risco de o sistema de alerta precoce, ao basear-se nos resultados da avaliação formativa, não ser suficientemente precoce, não 
identificando, à partida, condições socioculturais e socioeconómicas, de origem, das crianças, e/ou de estado (desnutrição, atraso de 
crescimento) potencialmente indutoras de menor rendimento e aproveitamento escolares. 
 Risco de não considerar a diversidade de causas que estão subjacentes ao atraso e insucesso escolar, entre as quais situações de 
violência, abuso e excesso de trabalho no âmbito familiar, 
 aplicando medidas de remediação iguais para situações e casos diferentes.  
 Ausência de objectivos relativamente a crianças portadoras de deficiência. 
 Ausência de objectivos relativamente a crianças não alfabetizadas. 
 Ausência de objectivos de elaboração e utilização de materiais de ensino em línguas locais. 
 Risco de não abranger zonas rurais mais remotas. 
 Risco de discriminação (social, étnica, cultural, de género, ou outra) na atribuição de incentivos a estudantes e às famílias. 
 Risco de reduzir a intervenção à questão dos incentivos, não intervindo em factores determinantes para o não acesso ou abandono da 
escola, como o casamento a gravidez precoce, e a falta de condições do ambiente escolar, no caso das meninas, e a necessidade de 
trabalhar para apoiar a família, no caso dos meninos e também das meninas. 
 Risco de não ter em atenção situações resultantes do ambiente COVID-19, como a necessidade de apoio dos jovens, sobretudo 
meninas, a familiares doentes e de reforço das responsabilidades e tarefas domésticas. Nestes casos, e em ambiente COVID-19, em geral, 
a interrupção do apoio económico às famílias, devido a ausência dos alunos da escola teria um impacto muito negativo e duplamente 
negativo. 
 Risco de não ter em atenção outras situações resultantes do ambiente COVID-19, como sejam as situações de orfandade decorrentes 
da pandemia. 
 Risco de a não inclusão de meninas e meninos, e respectivas famílias, entre os beneficiários de apoios, poder resultar em 
culpabilização e em formas de violência exercidas, nas famílias, sobre as meninas e meninos. 
 Risco de a inclusão de umas famílias para apoio social e a exclusão de outras poder gerar alguns conflitos na comunidade. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 A definição de prioridades deve ter em consideração as zonas com maiores necessidades e as situações de maior vulnerabilidade e 
exclusão. 
 Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 
 Desagregação dos programas, em função das necessidades de cada grupo vulnerável identificado como alvo. 
 Desenvolver e incluir outros indicadores de risco potencial de baixo rendimento escolar, como a origem e as condições 
socioeconómicas e socioculturais, os problemas de desnutrição, insuficiências de desenvolvimento psicofisiológico, entre outras. 
 Diferenciar as medidas de remediação do atraso e insucesso escolar, considerando a diversidade de causas subjacentes, 
nomeadamente as relacionadas com VBG e VBGRE. 
 Estabelecer objectivos relativamente a crianças portadoras de deficiência. 
 Estabelecer objectivos relativamente a crianças não alfabetizadas. 
 Prevenir e evitar situações de discriminação (social, étnica, cultural, de género, ou outra) na atribuição de incentivos a estudantes e às 
famílias, e explicitar e explicar, claramente, às famílias os critérios de atribuição e as razões de não atribuição. 
 Ter em atenção situações resultantes do ambiente COVID-19, como a necessidade de apoio dos jovens, sobretudo meninas, a 
familiares doentes e de reforço das responsabilidades e tarefas domésticas. Nestes casos, e em ambiente COVID-19, em geral, a 
interrupção do apoio económico às famílias, devido a ausência dos alunos da escola teria um impacto muito negativo e duplamente 
negativo, pelo que deve ser evitada. 
 Ter em atenção outras situações resultantes do ambiente COVID-19, como sejam as situações de orfandade decorrentes da pandemia 
e prestar apoio a estas crianças. 
 Envolvimento de partes interessadas. 
 Acompanhamento e monitorização. 
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Tabela 11 – Potenciais riscos e impactos sociais da Componente 4 (. Coordenação do Projecto, Monitorização e Avaliação, e Desenvolvimento de Capacidades) e medidas de mitigação propostas 

Subcomponente 4.1: Coordenação do Projecto e Monitorização e Avaliação 

Objectivos e actividades propostas: 
- Apoiar a criação e manutenção de uma Unidade de Gestão de Projecto.  
- Capacitação da equipa do governo que irá coordenar acções (gestão do projecto, planeamento, orçamentação e M&A) e formações a distância em linha com o EEP-COVID-19. 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Proporcionar condições adequadas de coordenação e implementação do projecto. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 Envolvimento de partes interessadas. 
 Acompanhamento e monitorização. 

Subcomponente 4.2: Desenvolvimento de capacidades, pesquisa e análise de políticas 

Objectivos e actividades propostas: 
- Assistência técnica para o desenvolvimento de capacidades em áreas chave da educação e para financiar estudos/investigações sobre tópicos críticos, incluindo:  

(a) A eficácia das estratégias de literacia fonética e construtivista;  
(b) Os efeitos da repetição nas competências sócio-emocionais;  
(c) O impacto dos programas na mudança de mentalidade dos professores no que diz respeito ao insucesso e repetição dos alunos; 
(d) A revisão da legislação relativamente ao pagamento de horas extraordinárias aos professores, condições de trabalho, requisitos de tempo de trabalho e perfis de tarefas. 

- Desenvolvimento de um sistema de M&A ao nível pré-escolar baseado no instrumento de Measuring Early Learning Quality and Outcomes (MELQO). 
- Desenvolver e avaliar o piloto de dois tipos alternativos de prestação de serviços pré-escolares que irão orientar futuras intervenções educativas, parceria comunitária e parceria público-privada. 
- Actualização da Carta Escolar. 
- Desenvolver um currículo para a vida com informações sobre o retorno educacional ao mercado de trabalho e o valor da educação. 
- Promover a educação de segunda oportunidade para jovens e adultos fora da escola no 2º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. 
- Promover a educação inclusiva através de: (i) inclusão de indicadores no SIGE que permitam identificar a(o)s alunas(os) portadores de deficiência para melhorar a tomada de decisões sobre educação inclusiva; (ii) assistência técnica ao Governo para reforçar a actual 
Estratégia de Desenvolvimento do Ensino Especial; e (iii) reforço das capacidades do pessoal do MEES em matéria de ensino inclusivo 

Impactos potencialmente gerados Medidas, orientações e recomendações 

Impactos positivos: 
• Reforço da capacidade institucional do MEES, em várias áreas-chave da educação. 
• Desenvolvimento de estudos/investigações sobre tópicos críticos para a educação. 
• Implementação de um sistema de monitorização e avaliação no pré-escolar. 
• Melhoria da educação de segunda oportunidades para adolescentes e adultos. 
• Melhor detecção e inclusão de crianças portadoras de deficiência. 
• Melhorar a implementação da Educação Especial. 

Riscos e impactos negativos: 
 Risco de não concretizar ou concretizar de forma insuficiente os objectivos, não aproveitando recursos e frustrando expectativas. 
 Insuficiente clarificação e definição de alguns objectivos e metas, e de actividades a desenvolver. 

 Definir prioridades na aplicação dos recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 
 Envolvimento de partes interessadas. 
 Acompanhamento e monitorização. 
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5.4 Avaliação global do risco de VBG/EAS/AS 

Considerando tudo o que foi dito nas subsecções anteriores, e tendo como linha de base o 
contexto descrito na secção 4.3.2.2 do presente QGAS, a avaliação do nível de risco de 
VBG/EAS/AS deve ter em conta o nível de ocorrência e as formas de conjugação de vários 
determinantes, conforme indicado na Tabela 14, no qual é feito um exercício qualitativo de 
avaliação do risco potencial. 
 
São considerados determinantes de nível de risco relacionados com o contexto sociocultural e 
político do país, e determinantes relacionados com a implementação do projecto. 
 
São considerados os seguintes níveis de risco: 
 

 1: Risco Baixo 
 2: Risco Moderado 
 3: Risco Substancial 
 4: Risco Elevado 

 
Em função da análise qualitativa apresentada na Tabela 12, abaixo, pode concluir-se que o 
risco de VBG/EAS/AS/VBGRE, será moderado, podendo ser substancial em determinadas 
circunstâncias e condições sociais, culturais e de localização geográfica. 

Tabela 12 – Factores determinantes do nível de risco de VBG 

Factores determinantes do nível de VBG/EAS/AS/VBGRE Nível de risco potencial de ocorrência 
de VBG/EAS/AS/VBGRE 

Factores relacionados com o contexto sociocultural e político 

Prevalência de VBG em STP Moderado  

Prevalência de VBGRE em STP Moderado  

Contexto COVID-19 Substancial 

Prevalência de estereótipos de género e praticas tradicionais ou de 
tolerância de casamento infantil Moderado a Substancial 

Prevalência de violência, abuso e exploração de crianças Moderado 

Prevalência de gravidez precoce Moderado a Substancial 

Prevalência de pobreza, baixos níveis de educação, e outras 
situações de vulnerabilidade Moderado a Substancial 

Capacidade de intervenção das lideranças comunitárias em 
questões de violência baseada no género Moderado a Substancial 

Existência e conteúdo de legislação sobre violência contra as 
meninas e mulheres em STP; existência e conteúdo de políticas e 
programas contra a violência sobre as meninas e mulheres em STP 

Baixo 

Existência e capacidade de acção e resposta de organizações e 
instituições do Estado Santomense e da sociedade civil para a 
prevenção da violência contra as meninas e mulheres e de apoio às 
vítimas de violência 

Moderado 

Existência de programas e actividades sobre SSR e estruturas de 
atendimento e apoio Moderado 
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Factores determinantes do nível de VBG/EAS/AS/VBGRE Nível de risco potencial de ocorrência 
de VBG/EAS/AS/VBGRE 

Acesso a sistemas e equipamentos de saúde Moderado 

Factores relacionados com a implementação do projecto 

Duração prevista para as obras de reabilitação e construção (infra-
estruturas WASH) Baixo a Moderado 

Afluxo previsível de trabalhadores e outras pessoas vindas de fora 
das comunidades, relacionado com as obras de reabilitação e 
construção 

Baixo a Moderado 

Existência previsível de condições de trabalho adequadas, códigos 
de conduta de trabalhadores, transporte adequado e seguro das 
mulheres trabalhadoras entre a casa e as obras 

Baixo a Moderado 

Nível de risco de VBG do Projeto 

Nível de risco de VBG baseado nos factores relacionados com o 
contexto sociocultural e político e com a implementação do projeto Moderado/Substancial 

 
No Anexo 2 do presente documento é apresentado um Plano de Acção de Prevenção e Resposta 
à VBG/EAS/AS para a globalidade do Projecto. 

5.5 Risco Ambiental e Social do Projecto 

Tendo por base a análise de impactos apresentada nas Secções 5.2 a 5.4, considera-se que o 
risco ambiental e social do projecto é Moderado. 
 
O risco ambiental é considerado moderado pois embora as obras civis a serem financiadas no 
âmbito do Projecto (Subcomponente 1.2) sejam de pequena escala e ocorram no espaço físico 
de escolas existentes, não se prevendo, por isso, que gerem impactos e riscos ambientais 
adversos significativos, o Mutuário tem reduzida capacidade de gestão ambiental e para grande 
parte da equipa envolvida na implementação do projecto esta é a primeira experiência com o 
QAS do BM. 
 
O risco social do projecto é também classificado como moderado, não obstante os impactos 
sociais positivos que se espera que o projecto tenha tanto a nível individual como comunitário. 
Esta classificação é fundamentada pelos seguintes factores: i) a falta de experiência do 
Mutuário na gestão de questões sociais de acordo com o QAS do BM; ii) o facto de ser a primeira 
experiência do Mutuário em algumas áreas específicas previstas no projecto, tais como 
empoderamento de meninas, gravidez precoce e deficiência/incapacidade, o que pode 
comportar diversos desafios em termos de apropriação, coordenação e implementação; iii) os 
riscos de VBG/EAS/AS/VBGRE associados ao projecto. 
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6 DIRECTRIZES PARA A GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJECTO 

Na presente fase do projecto não se encontram ainda definidos os subprojectos a financiar, 
designadamente, os subprojectos a desenvolver no âmbito da Subcomponente 1.2, para 
implementação do Programa de Água, Saneamento e Higiene (WASH) em 40 escolas 
seleccionadas, o que incluirá o desenho e construção de casas-de-banho com sistemas de 
saneamento e fornecimento de água adequados, seguras e acessíveis a pessoas portadoras de 
deficiência. 
 
Quando esses subprojectos forem definidos, e previamente à sua execução, o MEES/UGP terá 
de identificar e avaliar os seus potenciais riscos e impactos ambientais e sociais, e definir e 
implementar as necessárias medidas de mitigação e monitorização. Esta secção descreve os 
procedimentos de gestão ambiental e social que o MEES/UGP terá de seguir na preparação e 
implementação desses subprojectos, incluindo a descrição das responsabilidades dos 
intervenientes envolvidos. 

6.1 Gestão ambiental e social dos subprojectos 

A preparação e implementação dos diferentes subprojectos do ponto de vista ambiental e 
social deverá contemplar sete etapas, nomeadamente: i) a verificação da elegibilidade dos 
subprojectos para financiamento no âmbito do projecto; ii) triagem ambiental e social; iii) 
classificação do risco ambiental e social; iv) elaboração dos instrumentos A&S e aprovação; v) 
envolvimento da partes interessadas e divulgação; vi) monitorização; e vii) auditoria. 

6.1.1 Verificação da elegibilidade dos subprojectos para financiamento 

Antes de iniciar a triagem ambiental e social de qualquer subprojecto será necessário verificar 
a sua elegibilidade para financiamento no âmbito do Projecto, de forma a confirmar que não 
apresenta características de exclusão face aos requisitos da Política Ambiental e Social do 
Banco Mundial No Anexo 3 apresenta-se uma lista indicativa dos subprojectos ou actividades 
cujo financiamento não será admissível no âmbito do Projecto (lista negativa de subprojectos). 

6.1.2 Triagem ambiental e social 

A triagem ambiental e social é uma etapa fundamental para uma identificação inicial dos riscos 
e impactos ambientais e sociais dos subprojectos a financiar, devendo ocorrer assim que os 
subprojectos são definidos e previamente à sua execução. 
 
Os principais objectivos da triagem são (i) identificar preliminarmente os potenciais riscos e 
impactos adversos de cada subprojecto no meio ambiente e nas pessoas e avaliar sua 
significância relativa; e (ii) garantir que sejam aplicados a cada subprojecto os métodos e 
ferramentas de avaliação ambiental e social mais adequados, dando indicações sobre o âmbito 
dessa avaliação. 
 
Apesar da triagem ser uma ferramenta de análise preliminar é fundamental que a informação 
dela resultante seja o mais significativa e útil possível. Para este efeito, devem ser observados 
os seguintes aspectos na sua realização: 
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• Envolver o especialista ambiental e social (ESAS) da UGP de forma a minimizar a 
subjectividade e as disparidades que podem surgir de decisões tomadas por uma única 
pessoa, e se beneficiar das perspectivas combinadas, experiência e conhecimento 
(julgamento profissional) de diferentes membros da equipa. 

• A alocação de tempo e nível de esforço para realizar a triagem de cada subprojecto deve 
ser proporcional ao tipo de intervenções previstas, contexto ambiental e social da área de 
implantação e grau de compreensão dos potenciais riscos e impactos. Considerando, que 
as obras previstas são de pequena escala e ocorrerão no espaço físico de escolas existentes 
em terrenos públicos confinados, é expectável que a triagem seja realizada apenas em 
algumas horas e sem necessitar de visita ao local. 

• Reunir e integrar informação relevante sobre: (i) as características do subprojecto e da 
respectiva área de implantação (considerando aspectos geográficos, ambientais, sociais e 
contextuais); (ii) os potenciais riscos e impactos do subprojecto; e (iii) a capacidade local 
da agência implementadora (incluindo o MEES e outras entidades envolvidas na 
implementação do subprojecto) para identificar esses riscos e impactos e geri-los de forma 
consistente com os requisitos do QGAS do projecto. No Anexo 4 apresenta-se uma lista 
indicativa de informação relevante para a triagem, salvaguardando-se que dependendo do 
estádio de desenvolvimento em que se encontre o subprojecto no momento da sua triagem, 
nem toda a informação listada poderá estar disponível. Desde que as lacunas de informação 
existentes não inviabilizem a triagem, esta deve realizar-se. As eventuais lacunas de 
informação existentes devem ser devidamente assinaladas, e os aspectos com elas 
relacionados deverão ser alvo de análise posterior assim que a informação necessária 
esteja disponível. Para a obtenção da informação necessária para a triagem podem ser 
utilizadas inúmeras fontes, incluindo relatórios, bases de dados online e dados de detecção 
remota. Uma listagem de possíveis fontes de informação a considerar é apresentada no 
Anexo 4. 

 
A triagem deverá ser realizada através da aplicação do formulário constante no Anexo 5. Este 
formulário foi elaborado tendo como referencial as directrizes estabelecidas na Nota Técnica 
Screening and Risk Classification under the ESF preparada pelo BM, focando-se apenas nas NAS 
consideradas relevantes para o Projecto (de acordo com a análise de relevância constante na 
Secção 3.6.2 do presente QGAS). 
 
O formulário de triagem é composto por um conjunto de perguntas sobre: (i) as características 
do projecto (tipo de intervenção, dimensão, principais actividades previstas, tecnologia 
utilizada, potenciais riscos e impactos e sua complexidade); (ii) a sensibilidade da área de 
implantação (localização, as condições de linha de base ambientais e sociais prevalecentes, e 
os receptores susceptíveis de serem afectados); (iii) o envolvimento com partes interessadas; 
(iv) a capacidade institucional da agência implementadora ao nível da área de implantação do 
subprojecto; e (v) aspectos contextuais que possam exacerbar os potenciais riscos e impactos 
ambientais e sociais do projecto bem como o seu desempenho ambiental e social geral (por 
exemplo, instabilidade política, altos níveis de criminalidade, riscos relacionados ao clima e 
desastres naturais, etc.). 
 
As perguntas constantes no formulário ajudam a identificar o tipo e o nível de significância dos 
riscos e impactos ambientais e sociais do subprojecto, a atribuir-lhe uma classificação de risco 
correcta, e a determinar se o presente QGAS é suficiente para mitigar os seus riscos e impactos 
ou se será necessário desenvolver instrumentos A&S específicos para o subprojecto. Para 
apoiar a avaliação da significância dos riscos e impactos, no final do formulário são 
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apresentados alguns critérios indicativos retirados da Nota Técnica Screening and Risk 
Classification under the ESF preparada pelo BM. O formulário final de triagem será enviado ao 
BM para análise e aprovação. 
 
De acordo com o Regulamento sobre Processo de AIA em vigor em STP (Decreto-Lei n.º 37/99), 
os projectos que pela sua natureza, dimensão ou localização possam causar impactos 
significativos sobre o ambiente estão sujeitos à avaliação de impacto ambiental antes da 
respectiva execução, devendo o respectivo Proponente submetê-los à pré-avaliação da 
Autoridade de AIA (DJACAEIA) com vista à definição dos TdR para a elaboração do EIAS. Este 
diploma apresenta uma lista indicativa dos projectos sujeitos a AIA. A construção e reabilitação 
de infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento previstas no âmbito do Projecto 
não está sujeita a licenciamento ambiental, pelo que não será necessário submeter os 
subprojectos previstos à pré-avaliação da Autoridade de AIA. 

6.1.3 Classificação dos subprojectos 

A UGP classificará o risco ambiental e social de cada subprojecto com base nos resultados da 
triagem, utilizando uma das seguintes quatro classificações (definidas na Política Ambiental e 
Social do Banco Mundial para o Financiamento de Projectos de Investimento): 
 

 Alto Risco – No caso de subprojectos com potencial para gerarem riscos e impactos 
adversos significativos nas populações humanas ou no meio ambiente, ou que afectem 
recursos/receptores com elevada sensibilidade ou valor (incluindo, ecossistemas ou 
habitats sensíveis e valiosos, terras e direitos de minorias vulneráveis, património 
cultural, áreas que requeiram processos complexos e extensos de aquisição de terras e 
reassentamento, e áreas densamente povoadas). 

 Risco Substancial – No caso de subprojectos que embora possam gerar alguns riscos e 
impactos adversos significativos, são menos complexos do que os subprojectos de Alto 
Risco, apresentam uma escala menor e não afectam recursos/receptores com 
sensibilidade ou valor tão elevado. 

 Risco Moderado – No caso de subprojectos cujos potenciais riscos e impactos adversos 
sobre as populações humanas ou o meio ambiente provavelmente não sejam 
significativos em virtude de não serem complexos ou de elevada dimensão, não 
envolverem actividades que tenham elevado potencial para prejudicarem pessoas ou o 
meio ambiente e estarem localizados longe áreas sensíveis do ponto de vista ambiental 
e social. Os riscos e impactos do Projecto podem ser facilmente mitigados. 

 Baixo Risco – No caso de subprojectos cujos potenciais riscos e impactos adversos 
sobre as populações humanas ou o meio ambiente são provavelmente mínimos ou 
insignificantes. Esses subprojectos não requerem avaliação ambiental adicional após a 
triagem inicial. 

 
Considerando que as obras de construção civil planeadas são de pequena dimensão e que, 
previsivelmente, todas se restringirão ao espaço físico das escolas beneficiadas em terrenos 
públicos confinados, não é expectável que gerem riscos ou impactos ambientais e sociais 
adversos significativos. Neste contexto, prevê-se que todos os subprojectos previstos no 
âmbito da Subcomponente 1.2 sejam de Risco Moderado ou de Baixo Risco. 
 
Na eventualidade de algum subprojecto ser classificado como de Alto Risco ou Risco 
Substancial de acordo com a NAS 1, a equipa A&S do Projecto irá reavaliar a localização e 
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características desse subprojecto para identificar alternativas que possam evitar, eliminar ou 
minimizar os riscos e impactos que fundamentaram tal classificação para garantir um nível de 
risco moderado a baixo. Se tal alternativa não for encontrada o subprojecto não deve ser 
implementado. 

6.1.4 Elaboração dos instrumentos de A&S para os subprojectos e sua aprovação 

Em função da classificação atribuída a cada subprojecto, a UGP definirá o tipo de instrumentos 
de A&S a elaborar, conforme premissas descritas abaixo. 
 
Para os subprojectos de Risco Moderado terão de ser elaborados Estudos Ambientais 
Simplificados (EAS), incluindo Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) com medidas para 
prevenir e responder à exploração e abuso sexual ou assédio sexual. Estes estudos deverão ser 
realizados por consultores independentes (preferencialmente registados na DGA como 
Consultores Ambientais) contratados pela UGP ou pelo especialista ambiental e social do 
projecto. Tendo por base os requisitos da NAS 1, no Anexo 6 apresenta-se uma descrição 
indicativa dos conteúdos que os EAS e PGAS devem apresentar. Salienta-se que a figura de EAS 
não é contemplada no Regulamento de AIA em vigor em STP, o qual apenas prevê a obrigação 
de elaborar EIAS para projectos com impactos significativos, sendo omisso em relação aos 
estudos a elaborar para projectos com impactos moderados ou baixos. 
 
No caso dos subprojectos de Baixo Risco não será necessária a elaboração de estudos de 
avaliação ambiental e social adicionais além do presente QGAS. Contudo, deverão ser 
preparadas listas de verificação dos respectivos impactos ambientais e sociais com indicação 
das medidas de mitigação aplicáveis e Cláusulas Ambientais e Sociais compatíveis com os 
requisitos das NAS e as Boas Práticas Internacionais do Sector (BPIS) para incluir nos 
contractos com os Empreiteiros seleccionados para a execução das obras referentes a esses 
subprojectos. As listas de verificação de impactos e as cláusulas ambientais e sociais poderão 
ser preparadas pelo ESAS da UGP. 
 
Se os subprojectos envolverem afectação de elementos do património cultural, a UGP 
promoverá a elaboração de Planos de Gestão do Património Cultural, contratando para o efeito 
consultores independentes qualificados. 
 
Os instrumentos A&S supracitados serão enviados para revisão e aprovação (No Objection) do 
BM, de forma a garantir que todos os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais foram 
identificados e que medidas de mitigação eficazes foram propostas, incluindo os arranjos 
institucionais e orçamento para a sua implementação Os instrumentos que não atendam aos 
requisitos do Banco serão rejeitados e será solicitada a sua revisão com base nos comentários 
da equipa de salvaguardas A&S do Banco. 
 
O BM não irá aprovar nem financiar qualquer subprojecto até que os instrumentos A&S 
necessários sejam preparados, aprovados e divulgados. 
 
No Processo de Concurso relativo à empreitada de construção civil de cada subprojecto serão 
incluídos os respectivos instrumentos A&S, incluindo o presente QGAS e os restantes 
instrumentos específicos preparados e aprovados, além dos CdC a serem subscritos pelo 
Empreiteiro e respectivos trabalhadores e empresas subcontratadas e fornecedoras. Esses 
documentos serão também integrados nos contractos celebrados com os Empreiteiros 
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seleccionados para executarem as obras. Os Empreiteiros irão elaborar um C-PGAS específico 
com base nos instrumentos A&S do projecto. 

6.1.5 Envolvimento com partes interessadas e divulgação de informação 

Para garantir uma abordagem participativa, inclusiva e culturalmente apropriada durante o 
ciclo de vida do projecto, o MEES promoveu a elaboração de um PEPI compatível com os 
requisitos da NAS 10, o qual foi divulgado no país e no site do Banco Mundial antes da avaliação 
e aprovação do Projecto. 
 
Durante todo o ciclo de vida do projecto, o MEES/UGP terá de consultar continuamente as 
partes interessadas e fornecer-lhes informação suficiente, de forma adequada à natureza dos 
seus interesses e potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projecto, mas também de 
forma a reconhecer as normas sociais que podem limitar a participação de alguns grupos 
(como mulheres, meninas, pessoas com deficiência, minorias éticas ou sexuais, etc.). Portanto, 
as consultas com eles devem ser organizadas em pequenos grupos divididos por sexo e idade 
e facilitados por uma pessoa do mesmo sexo. 
 
Durante a elaboração dos EAS para subprojectos de risco Moderado será necessário garantir o 
envolvimento com as pessoas afectadas, seus representantes e outras partes interessadas, de 
forma integrar os seus contributos (opiniões, preocupações e expectativas) na avaliação dos 
potencias riscos e impactos dos subprojectos e na definição das necessárias medidas de 
mitigação. 
 
Estes estudos depois de revistos e validados pela UGP e BM deverão ser sujeitos a consulta 
pública promovida pela UGP, no âmbito da qual deve ser realizada uma reunião de consulta 
pública na área do subprojecto. 
 
As reuniões de consulta pública terão de ser anunciadas através de um aviso público que 
identifique a data, hora e local da reunião, o qual será divulgado através de um meio de 
comunicação com ampla cobertura (jornal, rádio, TV) com uma antecedência de 5 a 10 dias. 
 
Toda a informação relevante para a realização da reunião de consulta, em particular o sumário 
executivo do EAS, deverá ser disponibilizada às partes interessadas antes da consulta, ser 
redigida numa linguagem compreensível e acessível aos grupos a serem consultados e 
traduzida para as línguas locais. Todos os estudos elaborados devem ser disponibilizados 
online, no site dedicado ao projecto e no site do BM, e em formato impresso em locais públicos 
facilmente acessíveis por todas as partes interessadas (os quais devem estar claramente 
identificados nos avisos públicos sobre as reuniões de consulta). 

6.1.6 Monitorização 

Durante a execução das obras dos subprojectos a financiar, os Empreiteiros contratados terão 
de monitorizar o desempenho ambiental, social e de saúde e segurança dos seus trabalhadores 
e de todas as suas subcontratadas durante as diferentes fases da obra, incluindo a mobilização, 
construção e desmobilização. Para este efeito terão de preparar e submeter mensalmente à 
UGP relatórios de monitorização, conforme previsto no PCAS, que incluam (i) a descrição do 
status de implementação das medidas de mitigação estabelecidas nas Cláusulas Ambientais e 
Sociais do seu contracto e integradas no PGAS elaborado para a obra (C-PGAS), (ii) a 
identificação de eventuais problemas ou ocorrências e do modo como foram resolvidas, e (iii) 
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a proposta de eventuais medidas de mitigação adicionais que sejam necessárias. Esses 
relatórios mensais serão ser fornecidos pela UGP ao Banco sempre que tal seja solicitado, 
conforme definido no PCAS. 
 
Por seu lado, a UGP terá de monitorizar o desempenho ambiental e social dos Empreiteiros, de 
forma a garantir o cumprimento das medidas de mitigação definidas nos instrumentos A&S 
elaborados para os diferentes subprojectos. Esta monitorização de conformidade será 
realizada através de inspecções periódicas in loco das actividades de construção de cada 
subprojecto. Durante essas inspecções, cuja periodicidade deverá ser acordada, caso a caso 
com o Empreiteiro em virtude da reduzida duração expectável de cada obra, o técnico 
responsável (ESAS) preencherá uma lista de verificação do cumprimento das medidas de 
mitigação preconizadas para o subprojecto, assinalando as não-conformidades, para as quais 
deverá definir medidas correctivas. No Anexo 7 apresenta-se um exemplo de uma lista de 
verificação para monitorização. 
 
Os resultados destas monitorizações periódicas deverão ser sumarizados no relatório de 
monitorização geral do projecto que semestralmente a UGP deverá preparar e submeter à 
apreciação do Banco Mundial, conforme previsto no PCAS. No Anexo 8 apresenta-se, a título 
indicativo, um modelo que poderá ser adoptado na elaboração deste relatório. 

6.1.7 Auditoria 

Uma auditoria ambiental, social, de saúde e segurança será realizada anualmente por uma 
entidade externa independente para avaliar a adequação da implementação do QGAS e se as 
medidas de mitigação dos potenciais riscos e impactos do projecto estão a ser identificadas e 
implementadas. A equipa da auditoria reportará ao MEES/UGP e ao Banco Mundial, o qual 
assegurará a implementação de quaisquer medidas correctivas que sejam necessárias. 

6.2 Responsabilidades na gestão ambiental e social do Projecto 

O MEES, através da UGP, tem a responsabilidade geral de preparação e implementação do 
Projecto, incluindo a execução e supervisão das acções necessárias para a gestão ambiental e 
social dos subprojectos, descritas nas subsecções acima. 
 
Embora o PEREQT não seja o primeiro projecto do sector da Educação financiado pelo Banco 
Mundial em STP5, o MEES, e especificamente a DPIE (onde está sedeada a UGP), não tem 
experiência na aplicação do QAS do Banco Mundial em vigor desde Outubro de 2018, conforme 
evidenciado por uma avaliação da capacidade institucional do Mutuário realizada pelo Banco 
na fase de identificação do projecto. 
 
Para garantir a adequada supervisão e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais do 
projecto, foi contratado para a UGP um ESAS, o qual receberá apoio técnico de dois pontos 
focais nomeados pela UGP (um para São Tomé e outro para a RAP). À equipa da UGP, e em 
particular a estes três elementos, será dada a formação/capacitação suficiente para garantir a 
sua familiaridade com os requisitos do QAS e capacidade para assegurar a adequada integração 
desses requisitos na implementação do projecto. A UGP receberá assistência técnica e 

 
5 O Banco Mundial financiou o Projecto STP - Quality Education for All (QEFA) (P146877) recentemente encerrado. 
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consultiva contínua do BM durante toda a implementação do projecto no que concerne à 
identificação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais. 
 
Adicionalmente, durante a implementação do projecto deverão ser contratados pontualmente 
consultores externos independentes para darem apoio à UGP em questões ambientais e sociais 
mais complexas, como seja a VBG/EAS/AS. 
 
No que concerne o arranjo institucional para a implementação do QGAS importa ainda referir 
o apoio que a equipa da AFAP (aquisições, gestão financeira e salvaguardas A&S) dará à UGP 
durante toda a implementação do Projecto. Esta equipa está familiarizada com o QAS do BM e 
tem experiência relevante na implementação de outros projectos financiados pelo Banco. 
 
Na implementação das actividades de salvaguarda ambiental e social participarão também os 
especialistas de aquisições e gestão financeira da AFAP e o especialista de M&A integrado na 
UGP. O especialista de aquisições terá como missão garantir que os documentos de licitação e 
os contractos de prestação de serviços integram, conforme aplicável, as disposições 
necessárias para obrigar as empresas adjudicatárias a cumprirem os requisitos do QGAS e de 
outros instrumentos A&S preparados para os subprojectos. No planeamento e gestão dos 
pagamentos às empresas adjudicatárias, o especialista de gestão financeira deverá considerar, 
entre outros critérios, o desempenho ambiental e social dessas empresas no que concerne ao 
projecto, desde que tal esteja explicitamente contemplado nos respectivos contractos (por 
exemplo, condicionar o pagamento mensal aos empreiteiros à entrega dos relatórios de 
monitorização que eles deverão preparar e submeter mensalmente à UGP). O especialista de 
M&A verificará que todos os requisitos de monitorização subjacentes ao projecto estão a ser 
cumpridos, seja das adjudicatárias em relação ao MEES/UGP, seja deste em relação ao Banco. 
 
Na Tabela 13 abaixo são identificados os papéis e responsabilidades dos diversos 
intervenientes na gestão ambiental e social do projecto, considerando o arranjo institucional 
acima descrito, bem como a distribuição de responsabilidades na preparação e implementação 
dos subprojectos do ponto de vista ambiental e social descrita na Secção 6.1. 

Tabela 13 – Papeis e responsabilidades na gestão ambiental e social do projecto 

Ref.º Actividades / Etapas Responsável 

Outros agentes 
intervenientes 

(incluindo fornecedores 
de serviços) 

1 Identificação e localização dos 
subprojectos e verificação da 
elegibilidade para financiamento 

MEES/UGP 
 

NA 

2 Triagem ambiental e social dos subprojectos 

2.1 Recolha de informação de base para a 
triagem através da consulta a fontes de 
informação secundária 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

NA 

2.2 Preenchimento do formulário de triagem 
para cada subprojecto 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

NA 
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Ref.º Actividades / Etapas Responsável 

Outros agentes 
intervenientes 

(incluindo fornecedores 
de serviços) 

3 Classificação dos subprojectos 

3.1 Classificação do risco ambiental e social de 
cada subprojecto com base nos resultados 
da triagem e usando os níveis de 
classificação definidos na Política 
Ambiental e Social do BM para o 
Financiamento de Projectos de 
Investimento (Alto Risco; Risco 
Substancial; Risco Moderado; Baixo Risco) 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

Coordenador do Projecto - 
Validação da classificação 
de risco atribuída 

3.2 Definição dos instrumentos A&S adicionais 
a desenvolver para cada subprojecto: 
- Subprojectos de Risco Moderado - 

EAS/PGAS 
- Subprojectos de Baixo Risco – Listas de 

verificação dos respectivos impactos 
ambientais e sociais com indicação das 
medidas de mitigação aplicáveis + 
Cláusulas Ambientais e Sociais para 
incluir nos contractos de empreitada 

- Subprojectos que afectem elementos 
do património cultural - Planos de 
Gestão do Património Cultural 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

Coordenador do Projecto - 
Validação da tipologia de 
instrumentos definida 
para cada subprojecto 
 
Banco Mundial – 
Aprovação (No Objection) 
da tipologia de 
instrumentos definida 
para cada subprojecto 

4 Elaboração dos instrumentos A&S para os subprojectos e sua aprovação 

4.1 Contratação de consultores externos 
(preferencialmente registados na DGA) 
para a elaboração dos EAS/PGAS 
necessários para os subprojectos de Risco 
Moderado, incluindo: 
- Elaboração dos TdR para contratação 

dos consultores 
- Realização do procedimento de 

concurso para selecção dos consultores 
- Avaliação e selecção dos consultores 
- Negociação e contratação dos 

consultores 

ESAS + PF de apoio 
técnico – Elaboração dos 
TdR para contratação dos 
consultores; e  
Colaboração na 
avaliação/selecção dos 
consultores 
 
Especialista de aquisições 
da AFAP – Realização do 
procedimento de concurso 
para selecção dos 
consultores; e 
Negociação/contratação 
dos consultores 

Coordenador do Projecto - 
Validação dos TdR e dos 
consultores seleccionados 
 
Banco Mundial - 
Aprovação (No Objection) 
dos TdR e dos consultores 
seleccionados 

4.2 Elaboração dos instrumentos ambientais e 
sociais necessários para os subprojectos, 
incluindo: 
- Elaboração dos instrumentos 

necessários para cada subprojecto, 
incluindo a realização das consultas 
públicas referentes aos EAS/PGAS 

- Revisão, validação e aprovação dos 
instrumentos 

- Divulgação dos instrumentos a nível 
nacional 

ESAS + PF de apoio 
técnico – Supervisão da 
elaboração dos EAS/PGAS; 
Apoio na realização das 
Consultas Públicas 
referentes aos EAS/PGAS; 
Revisão e validação dos 
EAS/PGAS; 
Preparação dos 
instrumentos para 
subprojectos de Baixo 
Risco 
 
Coordenador do Projecto 
– Promoção das Consultas 
Públicas referentes aos 
EAS/PGAS; 

Consultores externos - 
Elaboração dos EAS/PGAS, 
incluindo integração dos 
comentários dos revisores 
(UGP/BM);  
Participação nas consultas 
públicas referentes aos 
EAS/PGAS 
 
Banco Mundial – Revisão e 
aprovação (No Objection) 
dos instrumentos A&S; 
divulgação dos 
instrumentos A&S no site 
oficial 
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Ref.º Actividades / Etapas Responsável 

Outros agentes 
intervenientes 

(incluindo fornecedores 
de serviços) 

Divulgação nacional dos 
instrumentos 

Partes Interessadas – 
Participação nas consultas 
públicas 

5 Integração dos requisitos ambientais e 
sociais aplicáveis a cada subprojecto 
(incluindo os instrumentos ambientais 
e sociais desenvolvidos) nos Processos 
de Concurso para realização das 
respectivas obras de construção e nos 
Contractos a celebrar com as 
Construtoras seleccionadas para 
realização dessas obras 

Especialista de aquisições 
da AFAP como apoio do 
ESAS da UGP 

Banco Mundial – 
Aprovação (No Objection) 
da documentação de 
concurso e dos Contractos 
de Empreitada 

6 Acompanhamento e supervisão da implementação das medidas de mitigação aplicáveis a cada 
subprojecto 

6.1 Revisão e aprovação dos PGAS elaborados 
pelos empreiteiros para a fase de obra (C-
PGAS) 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

Banco Mundial - 
Aprovação (No Objection) 
dos C-PGAS 

6.2 Monitorização do desempenho ambiental, 
social e de saúde e segurança dos 
trabalhadores (incluindo empresas 
subcontratadas) envolvidos nos trabalhos 
de construção durante as diferentes fases 
da obra e reporte mensal ao MEES/UGP 

Empreiteiros 
responsáveis pelas obras 
de construção civil  

Especialista de M&A 
(UGP) + Especialista de 
Gestão Financeira (AFAP) 
– Verificação do 
cumprimento dos 
requisitos de 
monitorização dos 
Empreiteiros em relação 
ao MEES/UGP 

6.3 Monitorização do desempenho ambiental e 
social dos Empreiteiros através de 
inspecções periódicas in loco das 
actividades de construção de cada 
subprojecto e elaboração de relatórios 
semestrais de monitorização para reporte 
ao Banco Mundial 

ESAS + PF de apoio 
técnico 

Banco Mundial – Revisão e 
aprovação dos relatórios 
semestrais de 
monitorização 
 
Especialista de M&A da 
UGP – Verificação do 
cumprimento dos 
requisitos de 
monitorização do 
MEES/UGP em relação ao 
Banco Mundial 

7 Auditoria anual à implementação do 
QGAS 

Entidade externa 
independente 

UGP e Banco Mundial – 
Implementação de 
eventuais medidas 
correctivas necessárias 
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7 DIRECTRIZES PARA PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL E 
MONITORIZAÇÃO 

7.1 Elaboração de Planos de Gestão Ambiental e Social 

Como parte integrante dos instrumentos A&S a elaborar para os subprojectos que apresentem 
Risco Moderado serão preparados PGAS, os quais deverão ser documentos práticos que 
definam com objectividade e precisão as medidas de mitigação a serem adoptadas respeitando 
a hierarquia de mitigação, conforme preconizado na NAS 1: 
 

 prever e evitar riscos e impactos; 
 quando não for possível evitar, minimizar ou reduzir os riscos e impactos a níveis 

aceitáveis; 
 quando os riscos e impactos tenham sido minimizados ou reduzidos, mitigá-los; 
 quando permanecerem ainda impactos e riscos residuais significativos, compensá-los 

ou neutralizá-los, quando for viável do ponto de vista técnico e financeiro. 
 
Tendo por base os requisitos da NAS 1, no Anexo 6 apresenta-se uma descrição indicativa dos 
conteúdos que os PGAS devem apresentar. 
 
Para os subprojectos de Baixo Risco deverão ser preparadas i) listas de verificação dos 
respectivos impactos ambientais e sociais com indicação das medidas de mitigação aplicáveis 
e ii) Cláusulas Ambientais e Sociais compatíveis com os requisitos das NAS e as BPIS. 
 
Os instrumentos A&S preparados para os diversos subprojectos, incluindo o presente QGAS e 
restantes instrumentos específicos, bem como os CdC a serem subscritos pelo Empreiteiro e 
respectivos trabalhadores e empresas subcontratadas e fornecedoras, terão de ser incluídos 
tanto nos Processos de Concurso relativos às empreitadas de construção civil de cada 
subprojecto, como nos contractos celebrados com os Empreiteiros seleccionados para 
executarem as obras. Este código deverá ser submetido a UGP, conforme aplicável, para 
aprovação assim que o empreiteiro for seleccionado. 
 
Conforme preconizado no PCAS, os Empreiteiros deverão preparar e implementar C-PGAS e 
PGSSO (Plano de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional). Estes planos deverão incluir 
disposições para prevenir e responder aos riscos da COVID-19, bem como aos riscos 
relacionados com VBG/EAS/AS de forma ética e adequada. A UGP terá de monitorizar a 
implementação desses planos de forma a garantir o cumprimento das medidas de mitigação 
dos riscos e impactos ambientais e sociais adversos dos subprojectos. 
 
Na preparação das cláusulas ambientais e sociais a incluir nos documentos de concurso e 
contractos de empreitada referentes aos subprojectos devem ser claramente descritas as 
obrigações do Empreiteiro Principal no que concerne aos seguintes aspectos: 
 

 Planos específicos a serem preparados, aperfeiçoados e implementados pelo 
empreiteiro, e encaminhados para revisão e aprovação pela UGP, apresentando toda a 
informação relevante relacionada, incluindo os EAS/PGAS preparados pela UGP. 
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 Obtenção de todos os alvarás, licenças, autorizações e aprovações requeridos para os 
trabalhos de construção a realizar. 

 Número e qualificações dos profissionais responsáveis pelos assuntos ambientais e 
sociais que devem integrar o quadro de pessoal e estar presente na obra, identificando 
os programas de indução e treinamento que deverão ser ministrados a esse pessoal. 

 Cumprimento dos requisitos definidos nos PGMO preparados para o Projecto, 
incluindo os Códigos de Conduta que terão de ser subscritos e respeitados por todo o 
pessoal em obra. 

 Necessidade de monitorizar o desempenho ambiental, social e de saúde e segurança 
dos seus trabalhadores e de todos os subempreiteiros durante as diferentes fases da 
obra, incluindo a mobilização, construção e desmobilização. 

 Qualquer monitorização de parâmetros ambientais (tais como ruído, emissões 
atmosféricas, fluxos e qualidade da água, geração e gestão de resíduos) que deva ser 
realizada pelo empreiteiro. 

 Implementação de um mecanismo de feedback e resolução de reclamações para os 
trabalhadores (incluindo funcionários de subempreiteiros). 

 Garantia de que o mecanismo de feedback e resolução de reclamações para partes 
interessadas externas seja adoptado pelo Empreiteiro. 

 Requisitos referentes ao envolvimento com as partes interessadas para assegurar a 
consistência e conformidade com os procedimentos definidos no PEPI elaborado para 
o Projecto. 

 Criação e manutenção de registos sobre o desempenho ambiental e social da obra e 
respectivo reporte à UGP. 

 Responsabilidades do Empreiteiro quanto ao desempenho ambiental e social dos 
subempreiteiros e fornecedores. 

 Eventuais penalidades e/ou incentivos em relação ao desempenho ambiental e social 
do Empreiteiro e subempreiteiros. 

 Requisitos ambientais e sociais que deverão ser observados pelo Empreiteiro na 
desmobilização da obra, incluindo condições de restauração do local e requisitos sobre 
como lidar com a redução de pessoal, especialmente os requisitos referentes aos 
trabalhadores locais. 

 
No Anexo 9 apresenta-se um exemplo de Cláusulas Ambientais e Sociais a incluir nos 
documentos de concurso e contractos para as empreitadas dos diversos subprojectos, 
salvaguardando que as cláusulas apresentadas deverão ser ajustadas caso a caso em função 
das medidas de mitigação definidas nos instrumentos A&S elaborados para os subprojectos. 

7.2 Monitorização 

Na Subsecção 6.1.6 são descritos os requisitos de monitorização e reporte para 
acompanhamento da execução do QGAS, nomeadamente a monitorização que os Empreiteiros 
devem realizar do desempenho ambiental e social dos seus trabalhadores e empresas 
subcontratadas e fornecedoras, a monitorização que a UGP deve realizar do desempenho dos 
Empreteiros e a monitorização a realizar dos riscos de VBG/EAS/AS.  
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A presente subsecção foca-se na identificação dos indicadores de monitorização a considerar 
para aferir a adequação das medidas de mitigação propostas no QGAS e nas responsabilidades 
da avaliação desses indicadores. 
 
Monitorizar os efeitos de determinado projecto implica verificar e, quando necessário, medir e 
avaliar, quantitativa e/ou qualitativamente, as mudanças ocorridas ao longo do tempo em 
determinadas situações ou parâmetros, que resultam de acções inerentes a esse projecto. 
 
A monitorização não se limita, portanto, a verificar o que foi estabelecido e determinado na 
fase anterior do projecto. Numa perspectiva de sustentabilidade ambiental e social, as 
monitorizações constituem processos nos quais se combina a verificação do anteriormente 
previsto com a identificação e avaliação daquilo que ocorre de novo, o mesmo se verificando 
com a mitigação de impactos negativos ou potenciação dos impactos positivos. 
 
Deste modo, a monitorização baseia-se nos seguintes pressupostos e orientações gerais: 
 

 Verificar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos anteriormente; 
 Verificar e aferir a existência e o modo concreto de ocorrência de impactos (negativos 

e positivos) previstos anteriormente; 
 Aferir da eficácia e cumprimento eficiente das medidas de mitigação de impactos 

negativos e potenciação de impactos positivos, procedendo a correcções ou alterações, 
sempre que tal se considere necessário; 

 Identificar a ocorrência de impactos não previstos e/ou não esperados; 
 Contribuir para a definição e implementação de medidas mitigadoras dos impactos 

negativos e potenciadora dos impactos positivos, não previstas anteriormente. 
 
O acompanhamento e a monitorização das actividades, impactos e medidas do PEREQT 
abrangem as fases de preparação e implementação, incluindo, nesta última, as fases de 
construção e funcionamento de infra-estruturas. 
 
Nas subcomponentes técnicas (todas as preconizadas no âmbito do projecto excepto a 
Subcomponente 1.2 no que concerne à reabilitação/construção de infra-estruturas WASH), o 
acompanhamento tem como propósito verificar, entre outros aspectos: 
 

 O cumprimento de procedimentos estabelecidos no QGAS; 
 A efectiva ocorrência dos riscos e impactos identificados e a identificação das 

dificuldades e obstáculos a ultrapassar, para uma adequada planificação e 
implementação do projecto; 

 A justificabilidade e a aplicação eficiente das medidas propostas; 
 A ocorrência de impactos negativos não pretendidos ou esperados; 
 A ocorrência de impactos positivos não esperados e as oportunidades por eles criadas; 
 A definição e implementação de medidas mitigadoras dos impactos negativos não 

pretendidos ou previstos e de medidas potenciadoras dos impactos positivos, não 
esperados; 

 O desempenho geral do projecto, no que respeita à implementação das actividades e 
concretização dos objectivos. 
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No caso das obras de reabilitação/construção de infra-estruturas WASH (Subcomponente 1.2), 
a monitorização dos impactos é uma acção fundamental, uma vez que é apenas em função da 
realidade concreta das obras, da respectiva localização, da forma como são planificadas e 
decorrem no terreno, da verificação dos limites efectivos da área de intervenção, do 
conhecimento do cronograma e da tipologia das actividades de construção, e da ocorrência 
efectiva de perturbações ambientais e sociais é que será possível verificar e reavaliar os 
impactos, a justeza e adequação das medidas propostas na avaliação prévia, identificar e 
avaliar impactos não previstos anteriormente e determinar a aplicação de novas medidas. 
 
Deste modo, para além dos objectivos e procedimentos anteriormente indicados para as 
restantes subcomponentes, a monitorização da Subcomponente 1.2 implica também a 
verificação dos seguintes aspectos, em cada um dos subprojectos de construção: 
 

 Triagem de cada subprojecto de construção para verificar a necessidade de estudos de 
avaliação de impactos; 

 Definição dos parâmetros ambientais e sociais a monitorizar, incluindo resiliência às 
alterações climáticas; 

 Elaboração de programas de monitorização para as fases de construção, 
funcionamento e desactivação dos projectos. 

 
Na Subsecção 7.2.1 é definido um plano global de monitorização, para cada uma das 
dimensões acima referidas, a aprofundar e desenvolver no futuro em função da evolução da 
programação do projecto, bem como das actividades e subprojectos a implementar. 
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7.2.1 Plano Geral de Monitorização 

7.2.1.1 Monitorização das subcomponentes ‘técnicas’ 

 

Todas as Subcomponentes 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de não concretizar, ou concretizar 
de forma parcial ou insuficiente, os 
objectivos, desaproveitando recursos e 
frustrando expectativas. 

• Definir metas alcançáveis e prioridades na aplicação dos 
recursos, de modo a optimizar a concretização dos objectivos. 

Preparação e 
implementação 

- Metas definidas 
- Prioridades estabelecidas 

UGP 

• A definição de prioridades deve ter em consideração as áreas 
de intervenção ou zonas com maiores necessidades e as 
situações de maior vulnerabilidade e exclusão. 

Preparação e 
implementação 

- Zonas incluídas 
- Grupos vulneráveis incluídos 

UGP 

• Articular as acções e medidas das diversas subcomponentes 
do Projecto, de modo a criar sinergias e evitar intervenções 
sucessivas e/ou repetidas, ao nível das famílias e comunidades. 

Preparação e 
implementação 

- Aplicação / aplicação parcial / 
não aplicação UGP 

• Estabelecer um Programa de Informação e Comunicação que 
abranja todas as subcomponentes, defina os canais e 
plataformas, os meios e órgãos de comunicação a utilizar e 
mobilizar. 

Preparação e 
implementação 

- Aplicação / aplicação parcial / 
não aplicação UGP 

• Desenvolver campanhas de informação e sensibilização de 
alunos, professores, directores e comunidades. 

Preparação e 
implementação 

- Tipo de campanhas 
- Número de campanhas 
- Grupos abrangidos 

UGP 

• Desenvolver acções de reforço da capacitação dos diversos 
actores. 

Preparação e 
implementação 

- Tipo de campanhas 
- Número de campanhas 
- Grupos abrangidos 

UGP 

• Envolver as partes interessadas. Preparação e 
implementação 

- Tipo de envolvimento 
- Partes interessadas envolvidas 

UGP 

• Aplicar as medidas ambientais e sociais. Preparação e 
implementação 

- Aplicação / aplicação parcial / 
não aplicação UGP 
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Todas as Subcomponentes 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

• Acompanhamento e monitorização das medidas ambientais e 
sociais. 

Preparação e 
implementação 

- Aplicação / aplicação parcial / 
não aplicação UGP 

• Monitorizar o desempenho da implementação do projecto, 
em função dos indicadores definidos para cada fase. Implementação - Aplicação / aplicação parcial / 

não aplicação UGP 

 
 

Subcomponente 1.1: Transmitir às raparigas competências para a vida e educação sobre SSR 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Riscos de insuficiente e ineficiente 
abrangência dos professores na 
prevenção de EAS/AS/VBGRE, bem como 
na educação sobre SSR, devido a falta de 
supervisão do pessoal masculino e 
feminino no sistema educativo e falta de 
mecanismos de queixa das vítimas no 
âmbito da escola. 

• Reforço de competências para professores e supervisores, e 
atribuição de responsabilidades aos supervisores, no que 
respeita aos riscos relacionados com EAS/AS/VBGRE, incluindo 
código de conduta, mecanismos de queixas e seguimento ou 
outro mecanismo de feedback receptivo às queixas do 
EAS/AS/VBGRE. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de professores e 
supervisores com formação em 
EAS/AS/VBGRE 

UGP 
MEES 

• Criar, na escola, mecanismos de queixa, resposta e 
encaminhamento para casos de EAS/AS/VBGRE. 

Preparação e 
implementação 

- % de escolas com MFRR para 
EAS/AS/VBGRE 
- Nº de reclamações recebidas 
- N.º e % de reclamações por 
status de atendimento  
- N.º e% de reclamações 
reconhecidas e resolvidas/ 
encerradas nos prazos previstos 
- Tempo (dias) para tratamento 
de reclamações relacionadas com 
VBG 
- % de sobreviventes 
referido(a)s aos serviços de apoio 
adequados no período normal 

UGP 
MEES 
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Subcomponente 1.1: Transmitir às raparigas competências para a vida e educação sobre SSR 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de continuação da exclusão das 
meninas grávidas do ensino diurno, com 
consequências ao nível do aumento de 
risco de VBGRE, no contexto nocturno, e 
ao nível do abandono escolar. 

• As escolas não deverão discriminar as meninas grávidas e 
relegá-las para o ensino nocturno, mas sim apoiá-las e mantê-las 
nos horários mais adequados e seguros. 

Implementação - Nº e % de meninas grávidas 
nos períodos diurno e nocturno 
(desagregado por tempo de 
gravidez: 1º; 2º e 3º trimestre) 

UGP 
MEES 

Risco de não inclusão ou insuficiente 
inclusão de zonas mais remotas, 
carenciadas e excluídas e de grupos 
vulneráveis. 

• Identificar as zonas mais remotas, carenciadas e excluídas. 
• Identificar e definir os grupos vulneráveis alvo. 
• Definir prioridades e estabelecer metas alcançáveis para 
incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 

Preparação e 
implementação 

- Zonas identificadas 
- Nº de zonas identificadas 
beneficiadas pelo projecto 
- N.º de pessoas vulneráveis 
identificadas 
- Nº e % de pessoas vulneráveis 
identificadas beneficiadas pelo 
projecto 

UGP 
MEES 

Risco de não considerar as necessidades 
específicas de cada grupo vulnerável. 

• Desagregação dos programas, em função das necessidades de 
cada grupo vulnerável identificado como alvo. 

Preparação e 
implementação 

- Programas previstos por grupo 
vulnerável 

UGP 
MEES 

Risco de as estratégias de sensibilização 
das comunidades para o valor da 
educação para todos, com ênfase nas 
raparigas, não serem eficientes, caso não 
abordem, de forma articulada, as 
diversas questões em causa, como o 
valor da educação, a VBG, o casamento e 
a gravidez precoces, os estereótipos de 
género e a posição de subalternidade de 
mulheres e meninas na família. 

• Criar e/ou dinamizar programas e Centros Comunitários, 
respeitando a cultura e organização social local, como centros de 
informação e apoio aos jovens, de prevenção de EAS/AS/VBGRE, 
dinamizadores de discussão colectiva e de mudança sobre o 
valor do ensino, estereótipos de género e papel subalterno das 
meninas e mulheres na família, e que sejam nós de articulação de 
várias medidas e tipos de intervenção, no âmbito do programa. 
• Envolver ONG e outros parceiros sociais após avaliar da sua 
capacidade. 
• Envolvimento de partes interessadas a nível local. 

Preparação e 
implementação 

- Número de programas e 
Centros dinamizados 
- Número de ONG envolvidas 
- Tipo e N.º de actividades de 
envolvimento de partes 
interessadas 

UGP 
MEES 

Risco de introdução de conflitualidade, e 
até de algumas formas de VBG, ao nível 
da família e das comunidades, caso as 
actividades a nível comunitário não 
sejam conduzidas com envolvimento 
contínuo e participação activa das 
famílias e dos líderes comunitários, de 
forma culturalmente apropriada e 
respeitando as normas sociais. 

• As actividades ao nível das famílias e comunidades devem 
ser desenvolvidas por organizações e pessoas com conhecimento 
das comunidades, experiência de intervenção comunitária e 
suficiente formação, nomeadamente ao nível de organização 
social, línguas e cultura locais. 
• Envolver ONG e outros parceiros sociais após avaliar da sua 
capacidade. 
• Envolvimento de partes interessadas a nível local. 

Preparação e 
implementação 

- Tipo e N.º de actividades de 
envolvimento de partes 
interessadas 

UGP 
MEES 
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Subcomponente 1.1: Transmitir às raparigas competências para a vida e educação sobre SSR 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de a utilização de determinado tipo 
de “modelos de sucesso femininos” para 
realçar o valor da educação, criarem 
outro tipo de estereótipos (estereótipos 
de sucesso) que não têm aderência à 
realidade e às dificuldades concretas da 
vida das pessoas, nem são motivadores e 
empoderadores, sobretudo para os 
segmentos da população mais 
carenciados. 

• Ter particular cuidado na escolha do tipo de “modelos de 
sucesso femininos” utilizados para realçar o valor da educação, 
por forma a evitar ou minimizar o risco de criar outro tipo de 
estereótipos (estereótipos de sucesso) que não têm aderência à 
realidade e às dificuldades concretas da vida das pessoas, nem 
são motivadores e empoderadores, sobretudo para os segmentos 
da população mais carenciados. 

Preparação e 
implementação 

- N.º de meninas e raparigas que 
consideram inspiradores os 
modelos de sucesso femininos 
utilizados 
- % de raparigas com aspirações 
de carreira e continuação dos 
estudos para além do ensino 
secundário 

UGP 
MEES 

 
 

Subcomponente 1.2: Apoiar ambientes escolares mais seguros 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Riscos de insuficiente e ineficiente 
abrangência dos professores na 
prevenção de EAS/AS/VBGRE, bem 
como na implementação da SSR, devido a 
falta de supervisão do pessoal masculino 
e feminino no sistema educativo. 

• Reforço de competências para professores e supervisores, e 
atribuição de responsabilidades aos supervisores, no que 
respeita aos riscos relacionados com EAS/AS/VBGRE, incluindo 
código de conduta, mecanismos de queixas e seguimento ou 
outro mecanismo de feedback receptivo às queixas sobre 
EAS/AS/VBGRE, e no que respeita à educação sobre SSR. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de professores e 
supervisores com formação em 
EAS/AS/VBGRE 
- N.º e % de professores e 
supervisores com formação em SSR 

UGP 
MEES 

Risco de ausência de sansão ou 
inadequada sansão dos perpetradores, 
por parte da escola e dentro do seu 
âmbito de jurisdição e actuação. 

• Regulamentar e efectivar a sansão dos perpetradores, por 
parte da escola e dentro do seu âmbito de jurisdição e actuação. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de perpetradores 
sancionados no âmbito de 
processos de VBGRE 
- Sansões aplicadas por tipo de 
ocorrência (por exemplo, agressões 
verbais e morais, assédio sexual, 
pratica de sexo em troca de notas) 

UGP 
MEES 

Risco de os MFRR a VBGRE serem 
insuficientes, caso não haja uma 
adequada articulação entre a escola e os 
serviços de apoio médico, jurídico, 
psicossocial e social, para um adequado 
encaminhamento das vítimas. 

• Os mecanismos de recepção de queixas e denúncias de 
EAS/AS/VBGRE no âmbito das escolas, devem assegurar a 
protecção dos denunciantes, em especial as meninas, e o 
adequado encaminhamento das vítimas de EAS/AS/VBGRE, para 
apoio psicossocial, de saúde e jurídico. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de sobreviventes 
referido(a)s aos serviços de apoio 
médico, jurídico, psicossocial e 
social adequados no período 
normal 

UGP 
MEES 
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Subcomponente 1.2: Apoiar ambientes escolares mais seguros 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de não abranger os riscos de 
EAS/AS/VBGRE existentes no exterior 
da escola e no percurso entre casa e 
escola, caso não haja uma adequada 
articulação entre a escola, as 
comunidades e as autoridades locais. 

• Articulação da escola com as comunidades e autoridades 
comunitárias e policiais locais para prevenir riscos de VBGRE no 
exterior da escola e no percurso entre casa e escola. 

Preparação e 
implementação 

- Aplicação / aplicação parcial / 
não aplicação 

UGP 
MEES 

Ausência de objectivos de sensibilização 
das famílias e comunidades sobre 
EAS/AS/VBGRE. 

• Em articulação com a subcomponente 1.1 e a Componente 3., 
criar e/ou dinamizar programas e Centros Comunitários, 
respeitando a cultura e organização social local, como centros de 
informação e apoio aos jovens, de prevenção de EAS/AS/VBGRE, 
dinamizadores de discussão colectiva e de mudança sobre o 
valor do ensino, estereótipos de género e papel subalterno das 
meninas e mulheres na família, e que sejam nós de articulação de 
várias medidas e tipos de intervenção, no âmbito do programa. 

Preparação e 
implementação 

- Número de programas e 
Centros dinamizados 
- Tipo e número de actividades 
desenvolvidas 

UGP 
MEES 

Inexistência de objectivos concretos 
relativamente a adaptação das 
instalações sanitárias a utilizadores 
(alunos, docentes, pessoal educativo e 
outros) portadores de deficiência, 
incluindo mobilidade reduzida. 

• Adaptar as instalações sanitárias às necessidades de 
utilizadores portadores de deficiência, nomeadamente, 
mobilidade reduzida. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de instalações 
sanitárias reabilitadas/construídas 
no âmbito do projecto que 
respeitam os requisitos de 
acessibilidade universal 

UGP 
MEES 

Risco de não inclusão ou insuficiente 
inclusão de zonas mais remotas, 
carenciadas e excluídas e grupos 
vulneráveis. 

• Identificar as zonas mais remotas, carenciadas e excluídas. 
• Identificar e definir os grupos vulneráveis alvo. 
• Definir prioridade e estabelecer metas alcançáveis para 
incluir zonas remotas e grupos vulneráveis. 

Preparação e 
implementação 

- Zonas identificadas 
- Nº e % de zonas identificadas 
beneficiadas pelo projecto 
- N.º de pessoas vulneráveis 
identificadas 
- Nº e % de pessoas vulneráveis 
identificadas beneficiadas pelo 
projecto 

UGP 
MEES 

Risco de não considerar as necessidades 
específicas de cada grupo vulnerável. 

• Desagregação dos programas, em função das necessidades de 
cada grupo vulnerável identificado como alvo. 

Preparação e 
implementação 

- Programas previstos por grupo 
vulnerável 

UGP 
MEES 
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Subcomponente 2.1: Desenvolvimento profissional de docentes e fornecimento de MEA 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de exclusão ou insuficiente 
inclusão de zonas, grupos e segmentos 
vulneráveis, nomeadamente, crianças 
com necessidades educativas especiais. 

• Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e 
grupos vulneráveis. 
• Desagregação dos programas, em função das necessidades de 
cada grupo vulnerável identificado como alvo. 

Preparação e 
implementação 

- Zonas identificadas 
- Nº e % de zonas identificadas 
beneficiadas pelo projecto 
- N.º de pessoas vulneráveis 
identificadas 
- Nº e % de pessoas vulneráveis 
identificadas beneficiadas pelo 
projecto 
- Programas previstos por grupo 
vulnerável 

UGP 
MEES 

Risco de o ensino à distância constituir 
um factor de exclusão de todos os que 
não dispõem de meios para aceder a esse 
tipo de ensino ou não têm condições 
familiares de apoio e suporte, ou seja, os 
mais vulneráveis que, em consequência, 
sofrerão uma dupla exclusão. 

• Desenvolver mecanismos de apoio e feedback, directo e 
presencial, direccionados a crianças e jovens que têm falta de 
suporte educativo na família e não dispõem de meios para acesso 
ao ensino à distância, como entrega de materiais didácticos nas 
habitações, formação de monitores nas comunidades, para 
visitação, apoio à aprendizagem das crianças e feedback, 
deslocação de professores às habitações. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e % de crianças e jovens 
vulneráveis abrangidos pelo ensino 
à distância no âmbito do projecto 
- N.º e % crianças e jovens 
vulneráveis beneficiados com 
materiais didácticos e acesso a 
internet no âmbito do projecto 
- Tipo de mecanismos de apoio e 
feedback criados 
- N.º de visitas realizadas por 
monitores às comunidades 
- N.º de visitas realizadas por 
professores a alunos vulneráveis 

UGP 
MEES 
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Subcomponente 2.2: Fortalecer a gestão de docentes e a liderança escolar 

Potenciais riscos e impactos 
negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Indefinição quanto ao tipo de 
compensações não monetárias a atribuir 
aos professores do ensino básico para 
evitar a sua ‘fuga’ para outros níveis de 
ensino. 

• Definição do tipo de compensações não monetárias a 
atribuir aos professores do ensino básico, para evitar a sua ‘fuga’ 
para outros níveis de ensino. 
• Envolvimento de organizações representativas dos 
professores. 

Preparação e 
implementação 

- Tipo de compensações não 
monetárias atribuídas 
- N.º e % de professores 
beneficiados (desagregado por 
tipologia de compensação) 
- Resultados do envolvimento 
de organizações representativas 
dos professores 

UGP 
MEES  
com a 

colaboração 
das 

organizações 
representativas 

Risco de afastar do sistema de ensino 
alguns professores ou candidatos a 
professores em virtude de políticas de 
selecção em função da qualificação, 
motivação, vocação e de políticas de 
avaliação de desempenho, agravando a 
insuficiência de recursos humanos no 
ensino. 

• Envolvimento de organizações representativas dos 
professores na definição de políticas e medidas. 

Preparação e 
implementação 

- Resultados do envolvimento 
de organizações representativas 
dos professores 

UGP 
MEES  
com a 

colaboração 
das 

organizações 
representativas 

Risco de baixo êxito das políticas para 
melhorar a cobertura de áreas do país 
em que o destacamento de professores é 
mais problemático, caso não sejam 
dadas condições e incentivos suficientes 
para motivar os professores a assumir as 
dificuldades das situações de 
destacamento. 

• Definição das condições e incentivos a atribuir aos 
professores destacados para zonas mais remotas e carenciadas. 
• Envolvimento de organizações representativas dos 
professores. 

Preparação e 
implementação 

- Condições e incentivos 
atribuídos 
- N.º e % de professores 
beneficiados (desagregado por 
tipologia de condições e 
incentivos) 
- Resultados do envolvimento 
de organizações representativas 
dos professores 

UGP 
MEES  
com a 

colaboração 
das 

organizações 
representativas 
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Componente 3: Alcançar os mais vulneráveis 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de o sistema de alerta precoce, ao 
basear-se nos resultados da avaliação 
formativa, não ser suficientemente 
precoce, não identificando, à partida, 
condições socioculturais e 
socioeconómicas, de origem e/ou de 
estado das crianças, (desnutrição, atraso 
de crescimento) potencialmente 
indutoras de menor rendimento e 
aproveitamento escolares. 

• Desenvolver e incluir outros indicadores de risco potencial 
de baixo rendimento escolar, como a origem e as condições 
socioeconómicas e socioculturais, os problemas de desnutrição, 
insuficiências de desenvolvimento psicofisiológico, entre outras. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e tipo de indicadores 
socioeconómicos, socioculturais, 
de nutrição e de desenvolvimento 
psicofisiológico integrados no 
sistema ade alerta precoce 

UGP 
MEES 

Risco de não considerar a diversidade de 
causas que estão subjacentes ao atraso e 
insucesso escolar, aplicando medidas de 
remediação iguais para situações e casos 
diferentes.  

• Diferenciar as medidas de remediação do atraso escolar, em 
função das necessidades particulares de cada aluno. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e tipologia de medidas de 
remediação do atraso escolar 
implementadas com o apoio do 
projecto 
- N.º de alunos beneficiados 
com essas medidas 

UGP 
MEES 

Risco de não inclusão ou insuficiente 
inclusão de zonas mais remotas, 
carenciadas e excluídas e grupos 
vulneráveis: 
 Ausência de objectivos relativamente 
a crianças portadoras de deficiência. 
 Ausência de objectivos relativamente 
a crianças não alfabetizadas. 
 Ausência de objectivos de elaboração 
e utilização de materiais de ensino em 
línguas locais. 

• Estabelecer metas alcançáveis para incluir zonas remotas e 
os diversos grupos vulneráveis. 
• Desagregação dos programas, em função das necessidades 
de cada grupo vulnerável identificado como alvo. 
• Estabelecer objectivos relativamente a crianças portadoras 
de deficiência. 
• Estabelecer objectivos relativamente a crianças não 
alfabetizadas. 
• Estabelecer objectivos de elaboração e utilização de 
materiais de ensino em línguas locais. 

Preparação e/ou 
implementação 

- Zonas identificadas 
- Nº de zonas identificadas 
beneficiadas pelo projecto 
- N.º de pessoas vulneráveis 
identificadas (desagregado por 
tipo de vulnerabilidade, por 
exemplo, mães adolescentes, 
pobreza, portadores de 
deficiência) 
- Nº e % de pessoas vulneráveis 
identificadas beneficiadas pelo 
projecto (desagregado por tipo de 
vulnerabilidade) 
- Programas previstos por 
grupo vulnerável 

UGP 
MEES 
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Componente 3: Alcançar os mais vulneráveis 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Risco de discriminação (social, étnica, 
cultural, de género, ou outra) na 
atribuição de incentivos a estudantes e 
às famílias. 

• Prevenir e evitar situações de discriminação (social, étnica, 
cultural, de género, ou outra) na atribuição de incentivos a 
estudantes e às famílias. 

Preparação e 
implementação 

- Critérios considerados na 
atribuição de incentivos 
- Distribuição dos incentivos 
concedidos desagregada por 
tipologia de beneficiário 

UGP 
MEES 

Risco de reduzir a intervenção sobre 
abandono escolar à questão da 
atribuição de incentivos, não intervindo 
em factores determinantes para a não 
frequência ou abandono da escola, como 
sejam o casamento e a gravidez precoces, 
a falta de condições do ambiente escolar, 
no caso das meninas, e a necessidade de 
trabalhar para apoiar a família. 

• Em articulação com as Subcomponentes 1.1 e 1.2, criar 
e/ou dinamizar programas e Centros Comunitários, 
respeitando a cultura e organização social local, como centros 
de informação e apoio aos jovens, de prevenção de 
EAS/AS/VBGRE, dinamizadores de discussão colectiva e de 
mudança sobre o valor do ensino, estereótipos de género e 
papel subalterno das meninas e mulheres na família, e que 
sejam nós de articulação entre várias medidas e tipos de 
intervenção previstos no projecto. 

Preparação e 
implementação 

- Número de programas e 
Centros dinamizados 
- Tipo e número de actividades 
desenvolvidas 

UGP 
MEES 

Risco de não ter em atenção situações 
resultantes da pandemia COVID-19, que 
podem obstaculizar ou impedir as 
crianças, e, particular as meninas, de 
frequentar a escola, ou provocar o seu 
abandono.  

• Desenvolver mecanismos de detecção destas situações que 
podem estar relacionadas com:  
 Situações de orfandade decorrentes da pandemia; 
 A necessidade de as crianças e jovens, sobretudo as 

meninas, prestarem apoio a familiares doentes, e de 
verem reforçadas as suas tarefas e responsabilidades 
domésticas, incluindo actividades de obtenção de renda. 

• Não interromper, nestes casos, o apoio económico 
concedido às famílias no âmbito do PFV mesmo que a 
frequência escolar das crianças seja irregular, pois tal teria um 
impacto muito negativo e duplamente penalizador.  
• Implementar medidas de apoio complementares a essas 
crianças que viabilizem a sua permanência na escola e 
aprendizagem.  

Preparação e 
implementação 

- Número de situações 
identificadas 
- Tipo e número de actividades 
desenvolvidas 

UGP 
MEES 
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7.2.1.2 Monitorização de actividades de reabilitação/construção de infra-estruturas WASH (Subcomponente 1.2) 

Subcomponente 1.2: Apoiar ambientes escolares mais seguros 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

Os subprojectos de construção de casas 
de banho, de saneamento e fornecimento 
de água, são projectos de construção de 
pequena dimensão, não sendo expectável 
que venham a ter impactos ambientais e 
sociais muito significativos. No entanto, 
podem ter impactos em alguns dos 
diversos factores ambientais e sociais: 
 Afectação da qualidade do ar devido à 

emissão de poluentes atmosféricos e 
poeiras resultantes da circulação e 
funcionamento das máquinas e 
veículos utilizados na obra. 

 Produção de resíduos de construção e 
demolição, incluindo resíduos 
perigosos. 

 Perturbação do ambiente sonoro local 
devido à emissão de ruído gerado pela 
circulação e funcionamento dos 
veículos e equipamentos afectos às 
obras. 

 Afectação da estrutura dos solos 
(compactação, processos erosivos). 

 Potencial contaminação dos solos 
devido a derrames acidentais de 
produtos perigos ou descargas não 
controladas de efluentes produzidos 
na obra. 

 Potencial afectação da qualidade dos 
recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos por contaminantes 
resultantes de derrames acidentais de 
produtos perigos ou por descargas 

• Triagem dos subprojectos para avaliar o respectivo risco 
ambiental e social e determinar os instrumentos A&S aplicáveis 
• Elaboração e aprovação dos instrumentos A&S aplicáveis a 
cada subprojecto. 

Preparação e 
implementação 

- N.º de subprojectos 
submetidos a triagem e 
respectivo resultado 
- N.º e tipologia de 
instrumentos A&S elaborados 

UGP 
BM (revisão e No 

Objection) 

• Elaborar e implementar Planos de Gestão Ambiental e 
Social para as obras de construção (C-PGAS), onde serão 
definidos os procedimentos e as medidas necessárias para 
mitigação dos impactes ambientais e sociais negativos e 
potenciação dos impactos positivos, bem como medidas de 
acompanhamento e monitorização. 

Preparação e 
implementação 

- N.º de C-PGAS elaborados 
- Nível de implementação das 
medidas previstas nos C-PGAS 
(com base nos relatórios de 
monitorização elaborados pelos 
empreiteiros) 

UGP 
Empreiteiros 

• Envolvimento das administrações distritais e comunidades 
locais. 

Preparação e 
implementação 

- Tipo e formas de 
envolvimento das partes 
interessadas; 
- N.º actividades desenvolvidas 

UGP 

• Sensibilização das comunidades localizadas na envolvente 
das escolas beneficiadas com obras de construção civil 
relativamente aos potenciais impactos A&S adversos 
resultantes dessas obras, incluindo riscos relacionados com 
VBG/EAS/AS, e às medidas de mitigação previstas, incluindo os 
MFRR disponíveis para o projecto. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e tipo de actividades 
desenvolvidas 

UGP 

• Elaboração e implementação de Planos de Acção para 
Prevenção e Resposta à VBG/EAS/AS associada obras.  

Preparação e 
implementação 

- N.º de planos elaborados 
- Nível de implementação das 
medidas previstas planos (com 
base nos relatórios de 
monitorização elaborados pelos 
empreiteiros) 

UGP 
Empreiteiros 

• Formação e sensibilização dos trabalhadores das obras 
sobre higiene, saúde e segurança, relacionamento com as 
comunidades locais e VBG/EAS/AS. 

Implementação - Conteúdo formativo 
- Número de acções de 
formação realizadas 

UGP 
Empreiteiros 
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Subcomponente 1.2: Apoiar ambientes escolares mais seguros 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 
controladas de efluentes produzidos 
na obra. 

 Potencial afectação de elementos do 
património cultural. 

 Impactos associados ao influxo de 
mão-de-obra vinda de fora das 
comunidades locais, com potencial 
ocorrência de conflitualidade social e 
cultural com as comunidades locais, 
risco de EAS/AS, risco de propagação 
de doenças transmissíveis. 

 Potencial afectação da saúde e 
segurança de trabalhadores e 
comunidades locais. 

 Vulnerabilidade a alterações 
climáticas. 

- N.º e % de trabalhadores 
abrangidos 

• Estabelecimento de Códigos de Conduta para os 
trabalhadores, os quais deverão ser subscritos por todos 
trabalhadores. 
• Acções de formação sobre os códigos de conduta. 

Implementação - % de trabalhadores que 
subscreveram os CdC 
- Número de acções de 
formação realizadas 

UGP 
Empreiteiros 

• Estabelecimento de MFRR no local de trabalho e para as 
populações, com atenção particular aos casos de VBG/EAS/AS. 

Preparação e 
implementação 

- N.º e foco dos MFRR 
estabelecidos 
- N.º de reclamações registadas 
- Nº de reclamações 
relacionadas com VBG/EAS/AS 
- Tempo (dias) para tratamento 
de reclamações relacionadas com 
VBG/EAS/AS 
- % de sobreviventes 
referido(a)s aos serviços 
adequados no período normal 

UGP 
Empreiteiros 

• Priorização da contratação de jovens e adultos das 
comunidades locais para a realização de trabalhos de 
construção, sem discriminação de mulheres. 

Preparação e 
implementação 

- Número de trabalhadores 
locais contratados 
- Proporção de trabalhadores 
locais no número total de 
trabalhadores 

UGP 
Empreiteiros 

• Dar prioridade à aquisição de bens e serviços para as obras 
(por exemplo, vigilância, alimentos, limpeza, manutenção, 
materiais de construção) nas comunidades locais. 

Implementação - Tipo de bens e serviços 
adquiridos nas comunidades 
locais 
- Valor dos bens e serviços 
adquiridos nas comunidades 
locais 

UGP 
Empreiteiros 

• Monitorização dos impactos das actividades de construção 
na qualidade do ar e aplicação de medidas de mitigação. 

Implementação - Parâmetros de monitorização 
definidos no C-PGAS 

UGP 
Empreiteiros 
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Subcomponente 1.2: Apoiar ambientes escolares mais seguros 

Potenciais riscos e impactos negativos Medidas e recomendações Fase do projecto Indicadores Responsáveis 

• Monitorização dos impactos das actividades de construção 
no ambiente sonoro e aplicação de medidas mitigação. 

Implementação - Parâmetros de monitorização 
definidos no C-PGAS 

 

• Monitorização da produção de resíduos, em particular 
resíduos perigosos, pelas actividades de construção e aplicação 
de medidas de gestão. 

Implementação - Parâmetros de monitorização 
definidos no C-PGAS 

UGP 
Empreiteiros 

• Monitorização dos impactos das actividades de construção 
nos recursos hídricos e aplicação de medidas. 

Implementação - Parâmetros de monitorização 
definidos no C-PGAS 

UGP 
Empreiteiro 

• Monitorização dos impactos das actividades de construção 
no património cultural e aplicação de medidas de mitigação. 

Implementação - Parâmetros de monitorização 
definidos no C-PGAS 

UGP 
Empreiteiro 

• Monitorizar a adaptação e resiliência das infra-estruturas 
construídas às mudanças climáticas 

Implementação - N.º e tipologia de infra-
estruturas reabilitadas/ 
construídas no âmbito do 
projecto afectadas por fenómenos 
climáticos extremos 
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8 MECANISMO DE FEEDBACK E RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES 

Com o objectivo de criar um canal de comunicação entre o projecto e as partes interessadas de 
forma a receber os seus feedbacks e tratar as eventuais reclamações relacionadas com as 
actividades do projecto, foi desenvolvido e implementado um mecanismo de feedback e 
resolução de reclamações geral para o projecto. Além deste, será desenvolvido e implementado 
um MFRR independente e direccionado para tratar das reclamações dos trabalhadores do 
projecto. Ambos os mecanismos terão que integrar disposições específicas que garantam a sua 
acessibilidade por sobreviventes de incidentes de VBG/EAS/AS e a segurança dessas(es) 
sobreviventes para relatarem tais incidentes, incluindo para tal aspectos centrados nas(os) 
sobreviventes, bem como garantir relatórios confidenciais desses casos e resposta ética e 
confidencial às (aos) sobreviventes. 
 
Os dois mecanismos desenvolvidos para o projecto deverão ser amplamente divulgados entre 
as partes interessadas, incluindo beneficiários directos e indirectos do projecto, 
pessoas/grupos vulneráveis, trabalhadores afectos ao projecto, entidades com 
responsabilidades na implementação do projecto (entidades governamentais, organizações da 
sociedade civil, agências internacionais), entre outras. Na divulgação dos mecanismos podem 
ser utilizados diversos meios, incluindo os seguintes: 
 

 exibição de pósteres informativos em locais públicos, como escritórios 
governamentais, centros comunitários, etc.; 

 distribuição de brochuras; 
 realização de acções de divulgação e conscientização mediadas por facilitadores e com 

tradução para línguas locais; 
 grupos focais; 
 divulgação através de meios de comunicação social (jornais, rádios e TV) e das redes 

sociais. 
 
O adequado funcionamento dos MFRR desenvolvidos para o Projecto requer a nomeação de 
pessoal que assumirá responsabilidades específicas na recolha e gestão das reclamações. Para 
o efeito a UGP estabelecerá uma Comissão de Resolução de Reclamações e definiu já o ponto 
focal (PF-UGP) que terá a responsabilidade de gerir todas as actividades relacionadas com o 
MFRR (Ana Varela (DPIE), annavarela112@gmail.com). Este PF terá o apoio técnico de dois 
outros elementos da UGP (Uraca Cotrim (GEE), marisacris1@hotmail.com, para São Tomé e 
Maria Vaz (DGEF-RAP), para a RAP). Na medida do possível, os PF e os membros da Comissão 
deverão ser definidos em consulta com as partes interessadas relevantes do projecto. 
 
As reclamações poderão ser feitas anonimamente através múltiplos canais de recepção, e a 
confidencialidade deverá ser garantida em todas as circunstâncias respeitando os princípios 
orientadores quanto à gestão dos casos de VBG/EAS/AS. Será desenvolvido um formulário 
para registar as reclamações recebidas, garantindo em todos os casos a confidencialidade 
relativamente à(ao) sobrevivente, independentemente do canal usado para apresentar a 
reclamação. Todos os formulários de reclamações, independentemente do canal de recepção, 
serão registados e guardados num lugar segurado e fechado à chave com um acesso muito 
limitado. 
 

mailto:annavarela112@gmail.com
mailto:marisacris1@hotmail.com
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O Projecto incentivará as pessoas vulneráveis a apresentar reclamações e comprometer-se-á a 
tratá-las de forma adequada e no menor tempo possível, dando respostas oportunas aos 
reclamantes. As pessoas vulneráveis serão informadas com antecedência sobre o MFRR 
disponível no projecto, para que possam usá-lo sempre que necessário. 
 
As subsecções seguintes descrevem os diversos passos inerentes ao funcionamento dos MFRR 
disponíveis para o projecto, desde a recepção de uma reclamação até ao seu encerramento. 
Salienta-se que todos os passos abaixo descritos serão adaptados no caso de reclamações 
relacionadas com VBG/EAS/AS, de forma a assegurar um tratamento ético e confidencial 
dessas reclamações e dos dados associados, seguindo os princípios orientadores para a gestão 
desses casos e um processo centrado na(o) sobrevivente. 

8.1 Passo 1 – Recepção, registo e classificação das reclamações 

Todas as partes interessadas poderão comunicar as suas reclamações e feedbacks recorrendo 
a diversos canais, nomeadamente: email (disponibilização de um endereço para o efeito); 
telefone (disponibilização de uma linha telefónica dedicada); correio (disponibilização de um 
endereço para o efeito); site de internet (específico para o projecto); reclamações verbais ou 
por escrito, recorrendo a formulários específicos (ver exemplo apresentado no Anexo 10), 
apresentadas à equipa do projecto ou aos PF que serão nomeados nas escolas designadas para 
receber reclamações ; reclamações via terceiros (por exemplo, através dos líderes tradicionais 
das comunidades, intermediários), entre outros. 
 
A segurança e acessibilidade dos canais disponibilizados deverão ser confirmadas através de 
consultas a mulheres/meninas, às quais deverão ser solicitadas sugestões sobre outros 
canais/pontos de entrada que considerem seguros e confortáveis para apresentarem 
reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS. Salienta-se que estas consultas devem ser 
realizadas com mulheres / meninas em geral e NÃO com sobreviventes. 
 
As reclamações anónimas são admissíveis. Para o efeito o reclamante poderá apresentar a sua 
reclamação por escrito através de um formulário específico para reclamações anónimas que 
estará disponível no site de internet dedicado ao MFRR ou enviá-la por correio. Reclamações 
anónimas podem ser usadas para analisar eventuais lacunas nas medidas de mitigação e 
proceder a melhorias. O projecto pode aumentar a sua conscientização sobre EAS/AS e sobre 
maneiras de relatar abusos, mas não deve tentar encontrar sobreviventes individuais. 
 
No caso de reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS, a(o) sobrevivente poderá registar uma 
reclamação através de um canal confortável e confidencial, incluindo, por exemplo, os canais 
referidos acima, um fornecedor de serviços, ou uma consulta na comunidade, entre outros. Em 
todos os casos, a(o) sobrevivente mantém o direito de escolher a pessoa ou a estrutura em 
que(m) ela/ele pode confiar e deve dar a sua aceitação clara antes de registar uma reclamação. 
 
Imediatamente depois do registo da reclamação, e com a sua aceitação clara, a(o) sobrevivente 
deverá ser encaminhada(o) para serviços de acompanhamento e apoio, tais como médicos, 
psicossociais, e legais, que possam ajudá-la(o) de maneira ética e confidencial. O apoio para 
a(o) sobrevivente será sempre assegurado independentemente da eventual ligação do 
presumível agressor ao projecto. Uma vez referida(o) aos serviços de apoio, se quiser e se der 
a sua aceitação clara, a(o) sobrevivente pode registar uma reclamação através desses serviços. 
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O formulário de registo, e todos os documentos relacionados com o caso, serão guardados num 
lugar seguro com um acesso muito limitado. 
 
Uma vez recebidos, todos os feedbacks e as reclamações serão classificadas pelo PF do MFRR 
em procedente e não procedente, sendo registados na plataforma do MFRR, numa tabela que 
servirá para acompanhar os casos até ao respectivo encerramento. A elegibilidade de uma 
reclamação para tratamento será aferida com base na sua relação com o projecto. Reclamações 
que não estejam relacionadas com o projecto serão encerradas e o reclamante será informado 
do facto e da respectiva justificação. 
 
Além da classificação em procedente e não procedente, as reclamações serão também 
classificadas de acordo com as seguintes categorias: Meio Ambiente, Social, VBG, Desempenho 
do Projecto. 
 
Adicionalmente, as reclamações sobre questões graves e sensíveis devem ser sinalizadas como 
“lista vermelha” e prontamente informadas à coordenação da UGP. 
 
Todas as reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS serão consideradas sensíveis, devendo a 
UGP e o BM serem notificados da sua recepção num período máximo de 24 horas. Salienta-se 
que as informações a partilhar na notificação não devem conter qualquer identificação do 
sobrevivente, devendo apenas contemplar os seguintes aspectos: i) tipo de violência; ii) idade 
do sobrevivente (se conhecida, basta indicar se é menor ou adulto); iii) ligação ao projecto (se 
conhecido e conforme relatado pelo sobrevivente); e iv) identificação dos serviços de apoio 
para os quais o sobrevivente foi encaminhado. 

8.2 Passo 2 – Confirmação da recepção 

A equipa que recebe a reclamação deverá fornecer ao reclamante um comprovativo da sua 
recepção e registo, o que em condições normais deverá ocorrer num período de 3 a 5 dias após 
o recebimento da reclamação. 
 
Nos casos relacionados com VBG/EAS/AS, o comprovativo pode ser enviado à(ao) 
sobrevivente pelo fornecedor de serviços, dependendo da maneira pela qual a reclamação foi 
recebida. Em todos os casos, a identidade da(o) sobrevivente será protegida. 
 
Nos casos de reclamações anónimas não poderá haver interacção directa com o reclamante 
para confirmação da recepção da reclamação, sua investigação e comunicação da respectiva 
resolução, a menos que, ou até que, o reclamante renuncie ao seu anonimato, ou se a 
reclamação tiver sido apresentada através de um intermediário. Em todos os outros aspectos, 
as reclamações anónimas serão processadas da mesma forma que as restantes. Reclamações 
anónimas apresentadas através do formulário específico disponível no site do MFRR gerarão 
uma notificação/recibo de recepção bem-sucedida no momento do seu envio pelo reclamante. 
 
Em função da elegibilidade da reclamação, aferida no momento da sua classificação, o PF do 
MFRR informará o reclamante sobre as seguintes situações: 
 

 Reclamação não válida: O PF informará o reclamante sobre as razões da inelegibilidade 
da sua reclamação e, caso seja pertinente, sugerirá outros canais de resolução. Nesta 
situação a reclamação será encerrada na plataforma do MFRR. 
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 Reclamação válida: O PF informará o reclamante que a sua reclamação foi bem recebida 
e registada e descreverá sumariamente os passos seguintes para investigação e 
resolução da reclamação, identificando os prazos previstos para o reclamante obter 
uma resposta (contribuindo para a previsibilidade e transparência do processo). Esses 
prazos devem ser realistas, sem serem demasiado alargados, o que poderia frustras as 
expectativas do reclamante em relação a uma resolução expedita. Nas situações em que 
exista um claro senso de urgência em relação a uma reclamação (por exemplo, devido 
ao clamor público ou percepções de danos contínuos), esses prazos poderão ter de ser 
mais abreviados. Nos casos em que não seja possível cumprir os prazos definidos, 
deverá ser fornecida ao reclamante uma resposta provisória, explicando quais as 
acções que estão a ser desenvolvidas para investigar e resolver a reclamação, 
fundamentar a necessidade de tempo adicional e estabelecer uma nova data para envio 
da resposta final. 

 
Nos casos em que sejam recebidas sugestões, consultas ou pedido de esclarecimento através 
do MFRR, o PF contactará os respectivos autores para agradecer as sugestões ou esclarecer as 
dúvidas/questões apresentadas. Se necessário, o PF definirá as eventuais acções de 
seguimento aplicáveis, acordando com o autor e os actores relevantes do projecto o 
desenvolvimento dessas acções e os respectivos prazos. As sugestões ou questionamentos 
recebidos através do MFRR serão registados pelo PF na respectiva plataforma como 
encerrados (se tiverem sido totalmente atendidos/respondidos) ou com a indicação das acções 
de seguimento acordadas e os actores responsáveis. 

8.3 Passo 3 – Verificação, investigação e desenvolvimento de uma resposta 

Após a confirmação da recepção da reclamação, o PF responsável pela sua análise e resolução 
realizará junto do reclamante e das outras partes envolvidas (empreiteiros, fornecedores de 
serviços, gestores do projecto, etc.) uma investigação para verificar a validade da reclamação, 
documentá-la e definir uma solução amigável. Se necessário, o PF convocará um encontro entre 
as partes envolvidas. 
 
As reclamações deverão, na medida do possível, ser resolvidas de forma amigável, a nível local, 
e em conformidade com os regulamentos e critérios definidos no MOP. Se a resolução de uma 
reclamação implicar compensações adicionais significativas, medidas correctivas complexas 
ou a imposição de sanções, estas devem estar em linha com as regras operacionais do projecto, 
a legislação nacional, e as políticas do Banco Mundial (particularmente os instrumentos de 
salvaguardas ambientais e sociais). 
 
O mecanismo de resolução de reclamações gera tipicamente três tipos de resposta: 
 

• Acção directa para resolver a reclamação; 
• Avaliação e envolvimento adicional com o reclamante e outras partes interessadas 

para, em conjunto, determinarem a melhor forma de resolver a reclamação. 
• Determinação de que a reclamação não é elegível para o MFRR, porque não se relaciona 

com o projecto, ou porque outro mecanismo (dentro ou fora do projecto, incluindo o 
processo judicial) é o canal mais apropriado para o reclamante usar. 

 
As reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS serão tratadas através de um procedimento 
específico que incluirá a convocação de uma estrutura ou um comité de verificação da 
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reclamação, o qual analisará o incidente, confirmará a ligação do presumível agressor ao 
projecto, e sugerirá uma acção disciplinar em conformidade com o CdC do Projecto, se 
necessário. Este procedimento faz parte do Nível 2 de resolução de reclamações descrito 
abaixo como parte do Passo 4 do MFRR.  
 
Os membros da estrutura de verificação podem ser escolhidos, por exemplo, da equipa do 
projecto, de organizações que trabalham na área de VBG/EAS/AS, ou do empreiteiro, se 
relevante. Se for possível, e se tal for solicitado ou aceite pela(o) sobrevivente, um(a) 
representante do fornecedor de serviços de apoio da(o) sobrevivente, assim como o defensor 
da(o) sobrevivente, poderão participar no processo de verificação. Todos os membros do 
comité receberão formação a VBG/EAS/AS, o procedimento específico para garantir o 
tratamento ético e confidencial das reclamações de VBG/EAS/AS, e os princípios orientadores 
relacionados com o cuidado com sobreviventes e a gestão da informação. 
 
A(o) sobrevivente deve receber assistência jurídica e informações sobre o seu direito de 
accionar meios legais paralelamente ao MFRR, mas nunca deve ser pressionada(o) a prosseguir 
com um processo legal ou a abandoná-lo. 

8.4 Passo 4 – Comunicação da resposta proposta ao reclamante e estabelecimento de 
um acordo 

O PF do MFRR é responsável por comunicar atempadamente e por escrito a resposta proposta 
ao reclamante, utilizando uma linguagem acessível. O reclamante pode ou não concordar com 
a resposta proposta. Caso haja acordo, a equipa poderá prosseguir com a resposta proposta.  
 
Os casos de VBG/EAS/AS serão tratados através de um procedimento específico, em paralelo 
através do qual a(o) sobrevivente deve receber o apoio adequado (psicossocial, médico, etc.), 
sendo necessário salvaguardar a sua segurança quando a resposta à reclamação for 
comunicada às partes envolvidas, em particular ao agressor. Além disso, os casos de 
VBG/EAS/AS nunca serão tratados ou resolvidos através um processo de mediação. 
 
Nos casos de reclamações anónimas, em que não é possível comunicar directamente a solução 
proposta ao reclamante, a alternativa poderá ser divulgá-la publicamente através do site do 
MFRR ou de uma nota informativa escrita afixada em vários locais de referência situados na 
área geográfica a que se refere a reclamação. Essa nota deve ser escrita numa linguagem clara, 
acessível e tanto em português como nas línguas locais mais faladas. 
 
Nível 1: Local 
 
O primeiro nível para resolver uma reclamação é ao nível comunitários, onde Pontos Focais 
Comunitários do MFRR (PFC) serão designados para ouvir, discutir e potencialmente resolver 
uma reclamação. Os PFC serão seleccionados directamente nas comunidades e nas escolas 
durante as consultas e confirmado como seguro e acessível para mulheres e meninas. O PF-
UGP apoiará os PFC na busca de uma solução para a reclamação. Os PFC manterão sempre o 
PF-UGP actualizado sobre a evolução do caso e informá-lo-ão assim que for encontrada uma 
solução. Os PFC e o PF-UGP tentarão solucionar a reclamação de forma amigável e alcançar 
uma solução dentro de um prazo de 15 dias úteis ou outro prazo acordado pelas partes.  
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Se o reclamante aceitar a solução proposta pelos pontos focais, o PF-UGP elabora um relatório 
com a resolução do caso, o qual é assinado pelas partes e regista o caso como resolvido. Caso 
contrário, o PF-UGP elabora um relatório explicando os motivos que obstaculizaram uma 
solução, carrega o relatório no sistema de registo do MFRR, e encaminha o caso para o segundo 
nível de resolução. 
 
As reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS não devem ser tratadas ao nível comunitário, 
pois será difícil manter a confidencialidade e a imparcialidade, devendo a sua resolução ser 
remetida para o Nível 2 descrito abaixo. 
 
Nível 2: Nacional 
 
Se o caso não foi resolvido ao nível local, passa para um segundo nível de resolução, nível 
nacional. O ESAS integrado na UGP ficará responsável pelo tratamento de reclamações que 
sejam encaminhadas para este segundo nível de resolução.  
 
Após a análise de toda a informação disponível sobre a reclamação, o ESAS, se considerar 
necessário ou por solicitação do reclamante, organizará uma visita ao terreno para ouvir as 
partes envolvidas. As conclusões sobre a análise da reclamação e respectiva proposta de 
solução deverão ser apresentadas num prazo máximo de 20 dias. 
 
Se o reclamante aceitar a solução proposta, o ESAS elabora um relatório com a resolução do 
caso, o qual é assinado pelas partes. Caso contrário, o ESAS elabora um relatório explicando os 
motivos pelos quais não foi alcançada uma solução, carrega o relatório no sistema de registo 
do MFRR, e encaminha o caso para o terceiro nível de resolução. 
 
Como referido acima, as reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS serão tratadas através de 
um procedimento específico que incluirá a convocação de uma estrutura ou um comité de 
verificação da reclamação, o qual analisará o incidente, confirmará a ligação do presumível 
agressor ao projecto, e sugerirá uma acção disciplinar em conformidade com o CdC do Projecto, 
se necessário. Este procedimento integra-se neste Nível 2. 
 
Depois da verificação e resolução da reclamação, o resultado será comunicado em primeiro 
lugar à(ao) sobrevivente, assegurando sempre a confidencialidade e a segurança dela(e), antes 
de informar o agressor. Se quiserem, os indivíduos envolvidos têm direito a apelar a decisão 
do comité. 
 
Nível 3: Independente 
 
As reclamações que atinjam o terceiro nível de resolução são tratadas por um mediador 
independente (MI) que será seleccionado e pago pelo PEREQT. Neste caso, o ESAS elaborará 
um relatório resumindo a informação disponível sobre a reclamação (incluindo a origem da 
reclamação, os resultados das investigações e etapas anteriores), o qual enviará ao mediador 
independente. O mediador analisará estas informações e proporá uma solução. Se considerar 
necessário, o mediador poderá chamar ou fazer visitas às partes envolvidas para um encontro 
ou solicitar documentação ou investigações adicionais. O mediador independente terá um 
prazo máximo de 20 dias úteis para pronunciar-se. 
 
Se o reclamante aceitar a solução proposta pelo mediador, o ESAS elabora um relatório com a 
resolução do caso, o qual é assinado pelas partes. Caso contrário, o ESAS elabora um relatório 
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explicando os motivos pelos quais não foi alcançada uma solução, carrega o relatório no 
sistema de registo do MFRR, e informa o reclamante sobre os seus direitos e a via de apelação 
da decisão do mediador. 
 
Embora o recurso judicial não faça parte do MFRR, é uma opção disponível que os reclamantes 
devem conhecer desde o início do processo. A sua utilização deve ser evitada na medida do 
possível devido aos atrasos que imputa na resolução dos casos. 

8.5 Passo 5 – Implementar a resposta para resolver a reclamação 

Quando houver um acordo entre um reclamante e a equipa do MFRR para avançar com a 
resposta proposta, tal resposta deve ser implementada num prazo definido que se sugere seja 
de um mês. 
 
No caso de reclamações relacionadas com VBG/EAS/AS, caso a(o) sobrevivente concorde com 
as acções/sanções propostas para resolver a reclamação, o Empreiteiro empregador do 
perpetrador será responsável por implementar tais acções/sanções. Nestes casos o contacto 
com a(o) sobrevivente pode ser mantido através do fornecedor de serviços de apoio para o 
qual a(o) sobrevivente foi referenciado ou pelo através do ponto focal que registou a 
reclamação / recebeu o consentimento inicial para prosseguir com o processo de reclamação. 

8.6 Passo 6 – Rever a resposta se não for bem-sucedida 

Em alguns casos pode não ser possível fornecer ao reclamante uma resposta satisfatória e, 
apesar dos esforços de boa-fé, não ser possível resolver as reclamações. Em tais situações, a 
equipa do MFRR deve rever a resposta com o reclamante e explorar a possibilidade de uma 
modificação nessa resposta que possa atender às suas preocupações. 
 
A impossibilidade de resolução pode também ocorrer no caso de reclamações de VBG/EAS/AS 
se as informações fornecidas pela(o) sobrevivente sobre o perpetrador não permitirem a 
confirmação da ligação deste ao projecto (por exemplo, o nome do perpetrador é falso e/ou 
sua descrição não é conclusiva). Esses casos deverão ser encerrados e a(o) sobrevivente deverá 
ser informada(o) sobre seus direitos de prosseguir com um procedimento legal. 

8.7 Passo 7 – Encerramento da reclamação 

O passo final é encerrar a reclamação. Caso a resposta seja satisfatória, a equipa do MFRR deve 
documentar a resolução satisfatória em consulta com o reclamante. Em situações de 
reclamações mais complexas e incomuns, pode ser útil documentar as principais lições 
aprendidas. Feedback escrito do reclamante indicando a sua satisfação com a resolução 
alcançada deve ser obtido. 

8.8 Monitorização do MFRR 

Durante a vida do projecto será necessário garantir a monitorização do MFRR a fim de verificar 
o cumprimento do procedimento de tratamento das reclamações recebidas, em particular das 
referentes a VBG/EAS/AS e no que concerne aos princípios orientadores relacionados com o 
apoio ético e confidencial a sobreviventes.  
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Esta monitorização será garantida pela UGP. No caso da monitorização dos aspectos 
relacionados com reclamações de VBG/EAS/AS, a UGP deverá ter o apoio de um especialista 
de VBG externo contratado pontualmente. O ESAS da UGP acompanhará o funcionamento do 
MFRR e as actividades do comité de verificação. 
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9 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO 

A falta de experiência do MEES e restantes entidades envolvidas na implementação do projecto 
na aplicação do novo QAS do BM, combinada com a diversidade e complexidade do próprio 
projecto (resultante da diversidade de actividades propostas, âmbito geográfico do projecto, e 
características sociais e diversidade sociocultural de STP), determinam a necessidade de 
realizar capacitação e formação do pessoal com responsabilidades na implementação do 
projecto. As acções de capacitação e formação deverão incidir sobre os seguintes temas e 
aspectos: 
 

 Enquadramento ambiental e social do Banco Mundial. 
 Identificação de riscos e impactos ambientais e sociais e medidas e instrumentos para 

os enfrentar, incluindo a triagem ambiental e social dos subprojectos e o 
monitoramento das medidas acordadas. 

 Desenho, implementação e supervisão do MFRR do Projecto, incluindo o MFRR para 
casos de VBG/EAS/AS. 

 Procedimentos de mão-de-obra e o MFRR pelo trabalhadores e questões relativas ao 
influxo de trabalho. 

 Saúde e segurança das comunidades. 
 Riscos e impactos ambientais e sociais relacionado a infra-estruturas civis, incluindo 

questões do património cultural. 
 Coordenação entre os diferentes actores envolvidos na gestão e supervisão dos riscos 

e impactos ambientais e sociais. 
 VBG/EAS/AS/VBGRE, incluindo a temática LGBTI, sobre direitos individuais e direitos 

humanos, legislação, discriminação, causas culturais e socialmente estruturais de 
discriminação e violência, riscos do projecto, mecanismos e procedimentos de 
reclamação, resposta, encaminhamento e seguimento, e outras medidas de mitigação. 

 Noções sobre impactos sociais e avaliação e gestão de impactos de projectos de 
intervenção social: diferenças entre objectivos/efeitos pretendidos dos projectos e 
efeitos não pretendidos e/ou não esperados das intervenções/acções/actividades; 
compreensão dos contextos (geográficos, políticos, socioculturais e socioeconómicos) 
de intervenção; sensibilização para as características socioculturais e sua diversidade, 
modos de vida, direitos (incluindo direitos humanos), necessidades e aspirações dos 
grupos e comunidades alvo; ética de intervenção; respeito pelo Outro, sua dignidade, 
identidade, direito à diferença e direito a deliberar sobre a sua própria vida; 
comunicação, interacção e envolvimento dos grupos e populações alvo no âmbito do 
projecto e dos seus objectivos; gestão de efeitos pretendidos, promoção e gestão da 
mudança; prevenção e mitigação de efeitos negativos; gestão de conflitos. 

 
Estas acções ganharão em ser desenvolvidas de forma articulada e em dias sucessivos, devendo 
ser conduzidas/orientadas por especialistas em cada uma das áreas referidas, com 
conhecimento da realidade santomense. 
 
Na Tabela 14 são definidos os timings (quando), duração e destinatários das acções formativas 
supracitadas. 
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Tabela 14 – Plano de Formação 

Acções Formativas/Temas Destinatários Timing de realização Duração 

- Todos os temas identificados ESAS + PF de apoio 
técnico da UGP 

Após contratação do ESAS 
e nomeação dos PF 5 dias 

Anualmente deve ocorrer 
uma formação de 
actualização sobre estes 
temas e outros que, 
entretanto, se considerem 
relevantes 

2 dias 

- Enquadramento ambiental e social do 
Banco Mundial 
- Identificação de riscos e impactos 
ambientais e sociais e medidas e 
instrumentos para os gerir 
- Coordenação entre os diferentes 
actores envolvidos na gestão e supervisão 
dos riscos e impactos ambientais e sociais 

Outros especialistas da 
UGP envolvidos nas 
actividades de 
salvaguardas A&S 

Após contratação dos 
especialistas 1 dias 

Anualmente deve ocorrer 
uma formação de 
actualização sobre estes 
temas e outros que, 
entretanto, se considerem 
relevantes 

0,5 dias 

- Enquadramento ambiental e social do 
Banco Mundial 
- Identificação de riscos e impactos 
ambientais e sociais e medidas e 
instrumentos para os gerir 
- VBG/EAS/AS, incluindo a temática 
LGBTI 
- Desenho, implementação e supervisão 
do MFRR, incluindo o MFRR-VBG 
- Procedimentos de mão-de-obra e o 
MFRR pelo trabalhadores e questões 
relativas ao influxo de trabalho 
- Saúde e segurança das comunidades 
- Riscos e impactos ambientais e sociais 
relacionado a infra-estruturas civis, 
incluindo questões do património cultural 
- Coordenação entre os diferentes 
actores envolvidos na gestão e supervisão 
dos riscos e impactos ambientais e sociais 

Todos os Empreiteiros 
adjudicatários de 
contractos de 
construção 
(destinatários 
específicos: Gerente da 
Obra e Técnico(s) 
Responsável(eis) pela 
Gestão Ambiental e 
Social da Obra) 

Após a adjudicação do 
Contracto de Empreitada 
e antes do início das obras 

3 dias 

- Enquadramento ambiental e social do 
Banco Mundial 
- Identificação de riscos e impactos 
ambientais e sociais e medidas e 
instrumentos para os gerir 
- VBG/EAS/AS, incluindo a temática 
LGBTI 
- Coordenação entre os diferentes 
actores envolvidos na gestão e supervisão 
dos riscos e impactos ambientais e sociais 
- Noções sobre impactos sociais e 
avaliação e gestão de impactos dos 
projectos de intervenção social 

Entidades 
governamentais (aos 
níveis central, distrital 
e local) e outros 
parceiros com 
responsabilidades na 
execução e 
acompanhamento do 
QGAS do Projecto 

Após a efectivação do 
Projecto e à medida que 
essas entidades forem 
sendo envolvidas 

3 dias 
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10 CONSULTA A PARTES INTERESSADAS 

Durante a preparação do projecto foram realizadas diversas actividades de consulta a PI, com 
especial foco nas partes afectadas pelo projecto e nas PI com responsabilidades na 
implementação do projecto. As consultas realizadas abrangeram as seguintes PI: 
 
• Beneficiários do projecto: 

 Ministério da Educação e Ensino Superior (MEES) 
 Adolescentes em idade escolar; 
 Jovens que estão fora do sistema de ensino e procuram uma segunda oportunidade de 

educação e formação profissional; 
 Professores do ensino pré-escolar e do ensino básico (1º e 2º ciclos); 

 
• Pessoas e grupos vulneráveis: 

 Crianças e jovens em situação de risco; 
 Crianças órfãs; 
 Meninas grávidas e/ou em casamento precoce ou forçado; 
 Mães solteiras; 
 Mulheres, meninas em risco de VBG/EAS/AS; 
 Jovens potenciais gays, lésbicas, transgéneros e intersexos; 
 Pessoas portadoras de deficiência; 
 Famílias pobres ou com dificuldades financeiras; 
 Famílias residentes em áreas mais remotas e com dificuldades de acesso a serviços; 

 
• Entidades com responsabilidades na implementação do projecto: 

 Direcção Geral de Ambiente (DGA); 
 Direcção de Obras Públicas (DOPU); 
 Empresa de Electricidade e Água (EMAE); 
 Direcção da Protecção, Segurança Social e Família (DPSSF); 
 Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género (INPG); 
 Centro de Aconselhamento Contra a Violência Doméstica (CACVD); 
 Instituto da Juventude (IJ); 
 Gabinete de Saúde Escolar; 
 Delegações Distritais de Educação; 
 Sindicatos dos Professores; 

 
• Organizações da Sociedade Civil (OSC) que trabalham com grupos vulneráveis: 

 Associação para a Reinserção das Crianças Abandonadas e em Situação de Risco 
(ARCAR); 

 Cáritas de São Tomé e Príncipe; 
 Fundação da Criança e da Juventude (FCJ); 
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 Fundação Novo Futuro (FNF); 
 Associação do Instituto Socioeducativo da Criança (AISEC); 
 Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe (ADSTP); 
 Associação de Cegos e Amblíopes de São Tomé e Príncipe (ACASTEP); 
 Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Género (PDHEG); 
 Fórum da Mulher Santomense (FMS); 
 Associação Santomense Para a Promoção Familiar (ASPF); 
 Associação São-Tomense de Mulheres Juristas (ASMJ); 

 
• Agências Internacionais: 

 Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP); 
 Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

 
Os métodos de consulta utilizados foram condicionados pelo surto e propagação da COVID-19. 
Assim, no momento anterior à pandemia foram adoptados os métodos normalmente aplicados 
a projectos em preparação financiados pelo BM: reuniões de consulta independentes com 
pessoas vulneráveis, entrevistas e grupos focais. Posteriormente, foi privilegiado o uso de 
ferramentas de comunicação à distância, incluindo telefone, comunicação online e redes 
sociais, bem como o recurso a questionários enviados por correio electrónico. 
 
No Anexo 11 apresenta-se um resumo das actividades de consulta realizadas durante a 
preparação do projecto e do QGAS e resumem-se os principais comentários/contributos 
obtidos. 
 
Durante essas consultas, o Mutuário forneceu informações às partes interessadas sobre os 
potenciais riscos e impactos ambientais e sociais. Os contributos obtidos das partes 
interessadas foram incorporados no presente QGAS e reflectidos na concepção do projecto e 
subsequentes medidas de mitigação. 
 
O QGAS e restantes instrumentos ambientais e sociais desenvolvidos para o projecto serão 
divulgados e disponibilizados para consulta das PI a nível nacional e no site do BM. 
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11 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O orçamento estimado para a execução e acompanhamento do QGAS é de $ 693.000,00 
dólares americanos, conforme Tabela 15, abaixo. 
 
A estimativa de custos apresentada é preliminar e deverá ser revista quando houver 
informação mais concreta sobre o n.º de subprojectos que apresentarão Risco Moderado e 
necessitarão da elaboração de EAS/PGAS por consultores externos, e sobre os custos 
associados ao envolvimento de PI e monitorização/auditoria da implementação do QGAS. 

Tabela 15 – Orçamento estimado para a execução e acompanhamento do QGAS 

Ref.ª Item 
Custos (USD) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1 
Custos associados à equipa de 
Salvaguardas Ambientais e Sociais da UGP 
(Remuneração e Despesas) 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

2 Preparação de instrumentos ambientais e 
sociais para subprojectos (EAS/PGAS) (a) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

3 Implementação das medidas de mitigação 
durante as actividades de construção (b) (b) (b) (b) (b) 

4 
Envolvimento com partes interessadas e 
divulgação de informação (conforme 
estimativa constante no PEPI) 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

5 Monitorização  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

6 Auditoria 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

7 Capacitação e Formação 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 
Subtotal 130.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

Contingência 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500 

Total 143.000 137.500 137.500 137.500 137.500 

Notas: 
(a) – Para a estimativa do valor referente à elaboração de EAS/PGAS assumiu-se como premissa que 25% dos subprojectos 
previstos, isto é, 10 subprojectos (considerando que serão realizadas obras de construção em 40 escolas) apresentarão Risco 
Ambiental e Social Moderado e necessitarão de EAS/PGAS. Assumiu-se ainda que a execução desses projectos distribuir-se-á de 
forma equitativa ao longo dos 5 anos de duração do Projecto. 
(b) – Incluído nos custos dos Empreiteiros adjudicatários das obras de construção civil previstas no âmbito da Subcomponente 
1.2. 
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Anexo 1 – Quadro Estratégico para a Gestão Ambiental e Social do 
Projecto 

 
Quadro Estratégico Internacional 
 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
 
São Tomé e Príncipe é um dos 193 países que adoptaram a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 25 de 
Setembro de 2015. 
 
A Agenda 2030 estabelece 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e metas a 
atingir até 2030. Os ODS são integrados e indivisíveis. Não são dissociáveis e cada um contribui 
para a concretização dos restantes. Os 17 ODS são os seguintes: 
 

1. Erradicação da pobreza 
2. Fome zero e agricultura sustentável 
3. Saúde e bem-estar 
4. Educação de qualidade 
5. Igualdade de género 
6. Água potável e saneamento 
7. Energia limpa e acessível 
8. Trabalho decente e crescimento económico 
9. Indústria, inovação e infra-estrutura 
10. Redução das desigualdades 
11. Cidades e comunidades sustentáveis 
12. Consumo e produção responsáveis 
13. Acção contra a mudança global do clima 
14. Vida na água 
15. Vida terrestre 
16. Paz, justiça e instituições eficazes 
17. Parcerias e meios de implementação 

 
Os ODS desagregam-se em múltiplas e numerosas metas, a atingir até 2030, entre as quais a 
erradicação da pobreza extrema e a redução, pelo menos para metade, do número de pessoas 
que vivem na pobreza; a erradicação da fome e de todas as formas de desnutrição; a redução 
das taxas de mortalidade materna e infantil; garantir que todas as meninas e todos os meninos 
completam o ensino primário e secundário, que deve ser livre, equitativo e de qualidade e que 
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; eliminar as disparidades de 
género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação 
profissional para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas e 
crianças em situação de vulnerabilidade; construir e melhorar instalações físicas para 
educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e à igualdade de género, e que 
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para 
todos; acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas; eliminar 
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todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, nas esferas públicas e privadas; 
eliminar todas as práticas nocivas, como os casamento prematuros, forçados e envolvendo 
crianças, bem como as mutilações genitais femininas; assegurar o acesso universal saúde 
sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos; alcançar o acesso universal e equitativo à água 
potável para todos. 
 
Muitos dos ODS e metas da Agenda 2030 encontram-se em linha com as aspirações e objectivos 
da Agenda 2063 – A África que queremos, a qual se aborda de seguida. 
 
 
Agenda 2063 – A África que queremos 
 
A Agenda 2063 foi adoptada na 24ª Assembleia Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana, realizada em 31 de Janeiro de 2015. 
 
A Agenda 2063 estabelece um quadro estratégico para o desenvolvimento sustentável de 
África, estruturado em torno de 7 grandes aspirações: 
 

1. Uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento 
sustentável; 

2. Um continente integrado, politicamente unido com base nos ideais do Pan-africanismo 
e na visão de renascimento de África; 

3. Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e 
o estado de direito; 

4. Uma África pacífica e segura; 
5. Uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e ética comuns; 
6. Uma África onde o desenvolvimento seja orientado para as pessoas, confiando 

especialmente no potencial da mulher e da juventude; 
7. África como um actor forte e influente e parceiro a nível mundial. 

 
A cada uma das aspirações correspondem vários objectivos. Entre os objectivos da Aspiração 
1, incluem-se o fim da pobreza e das desigualdades de rendimento e oportunidades; a criação 
de emprego, com especial foco no emprego jovem; a satisfação das necessidades básicas, ao 
nível do abastecimento de água, saneamento, electricidade, segurança alimentar; protecção e 
segurança social, expansão do acesso e qualidade dos cuidados de saúde, em particular para as 
mulheres e raparigas. 
 
Entre os objectivos da Aspiração 6, incluem-se o fortalecimento do papel das mulheres, 
assegurando a igualdade de género e a paridade em todas as esferas da vida, e eliminando todas 
as formas de discriminação contra as mulheres e meninas. Assegurar a segurança e o 
desenvolvimento das crianças e a criação de oportunidades para a auto-realização dos jovens, 
acesso à saúde, educação e emprego. 
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Modalidades Aceleradas de Acção para Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (SAMOA - SIDS Accelerated Modalities of Action) – Roteiro de SAMOA 
 
O Roteiro de SAMOA apresenta os compromissos resultantes da 3ª Conferência de Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) realizada entre 1 e 4 de Setembro de 2014 em 
Apia, Samoa. Este documento articula os caminhos de desenvolvimento sustentável e as 
aspirações dos PEID, definindo um quadro de acção para os 10 anos subsequentes. 
 
O Roteiro de SAMOA reconhece os impactos adversos das mudanças climáticas e do aumento 
do nível do mar nos esforços dos PEID para alcançarem o desenvolvimento sustentável, bem 
como para a sua sobrevivência e viabilidade. Apela ao reforço da parceria global para apoiar a 
implementação dos compromissos inscritos no seu quadro de acção e aos PEID para criarem 
resiliência e se apropriarem do seu desenvolvimento sustentável. 
 
O quadro de acção desenvolvido identificou e acordou uma base para a acção nas seguintes 
áreas prioritárias: 
 

1. Crescimento económico sustentado e sustentável, inclusivo e equitativo com trabalho 
decente para todos; 

2. Mudanças climáticas; 
3. Energia sustentável; 
4. Redução do risco de desastres; 
5. Oceanos e mares; 
6. Segurança alimentar e nutrição; 
7. Água e saneamento; 
8. Transporte sustentável; 
9. Consumo e produção sustentáveis; 
10. Gestão de produtos químicos e resíduos, incluindo resíduos perigosos; 
11. Saúde e doenças não transmissíveis; 
12. Igualdade de género e empoderamento das mulheres; 
13. Desenvolvimento social; 
14. Biodiversidade; 
15. Espécies forasteiras invasivas; 
16. Meios de implementação, inclusive parcerias. 

 
O Roteiro de SAMOA reconhece que a igualdade de género, o empoderamento das mulheres e 
a plena realização dos direitos humanos das mulheres e meninas têm um efeito transformador 
e multiplicador no desenvolvimento sustentável, além de constituir um impulsionador do 
crescimento económico nos PEID. As mulheres podem ser agentes poderosos de mudança. 
Nesse sentido apoia os esforços dos PEID para: 
 

a. Eliminar todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas; 
b. Integrar a perspectiva de género nas áreas prioritárias para o desenvolvimento 

sustentável; 
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c. Fortalecer o empoderamento económico das mulheres e garantir a igualdade de acesso 
ao emprego pleno e produtivo e ao trabalho decente; 

d. Acabar com todas as formas de violência contra mulheres e meninas; 
e. Continuar a tomar medidas para garantir a participação plena, igual e efectiva das 

mulheres em todos os campos e liderança em todos os níveis de tomada de decisão nos 
sectores público e privado por meio de políticas e acções como medidas especiais 
temporárias, conforme apropriado, e estabelecendo e trabalhar para atingir objectivos, 
metas e padrões de referência concretos; 

f. Garantir a igualdade de acesso a educação e saúde de boa qualidade; 
g. Garantir nos PEID a promoção e protecção dos direitos humanos de todas as mulheres 

e de sua saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos, de acordo com o Programa 
de Acção da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, A 
Plataforma de Acção de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de 
revisão; 

h. Enfrentar as desigualdades estruturais e socioeconómicas e as múltiplas formas de 
discriminação que afectam mulheres e meninas, inclusive aquelas com deficiência, que 
impedem o progresso e o desenvolvimento; 

i. Dar às mulheres direitos iguais aos dos homens aos recursos económicos, incluindo 
acesso, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, crédito, 
herança, recursos naturais e novas tecnologias apropriadas. 

 
 
Plano de Acção para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem 
 
O Plano de Acção para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem deriva da 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos, adoptada pela Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos (realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de Março de 1990), da qual 
participaram representantes de governos, organismos internacionais e bilaterais de 
desenvolvimento, e organizações não-governamentais.  
 
Fundamentado no conhecimento colectivo e no compromisso dos participantes, o Plano de 
Acção foi concebido como uma referência e um guia para governos, organismos internacionais, 
instituições de cooperação bilateral, organizações não-governamentais (ONG), e todos aqueles 
comprometidos com a meta da educação para todos. Este plano compreende três grandes 
níveis de acção conjunta: 
 

(i) acção directa em cada país; 
(ii) cooperação entre grupos de países que compartilhem certas características e 

interesses; e 
(iii) cooperação multilateral e bilateral na comunidade mundial. 

 
Sumarizam-se abaixo as directrizes definidas para cada um destes níveis de acção. 
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Acção prioritária em nível 

nacional 
Acção prioritária ao nível regional 

(continental, subcontinental e 
intercontinental) 

Acção prioritária em nível 
mundial 

1.1 Avaliar necessidades e 
planejar acções 

1.2 Desenvolver um contexto 
político favorável 

1.3 Definir políticas para a 
melhoria da educação básica 

1.4 Aperfeiçoar capacidades 
gerenciais, analíticas e 
tecnológicas 

1.5 Mobilizar canais de 
informação e comunicação 

1.6 Estruturar alianças e 
mobilizar recursos 

2.1. Trocar informações, 
experiências e competências 

2.2. Empreender actividades 
conjuntas 

3.1 Cooperar no contexto 
internacional 

3.2 Fortalecer as capacidades 
nacionais 

3.3 Prestar apoio contínuo e de 
longo prazo às acções 
nacionais e regionais 
(continentais, 
subcontinentais e 
intercontinentais) 

3.4 Consultas acerca de questões 
de política 

 
 
Convenções e Acordos Internacionais 
 
STP é signatário das principais convenções e acordos estabelecidos no âmbito da Organização 
das Nações Unidas, da União Africa e da Organização Internacional do Trabalho, identificando-
se abaixo aqueles que terão mais relevância para o Projecto. 
 
 

Convenções, Declarações, 
Acordos e Protocolos Objectivos chave / Âmbito 

Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos 

Declaração aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 
(realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de Março de 1990) que ratifica os 
seguintes objectivos para a prossecução do objectivo mais amplo de satisfazer 
as necessidades básicas de aprendizagem para todos (crianças, jovens e 
adultos): 
 Universalizar o acesso à educação e promover a equidade; 
 Concentrar a atenção na aprendizagem; 
 Ampliar os meios e o raio de acção da educação básica;  
 Propiciar um ambiente adequado à aprendizagem; 
 Fortalecer alianças. 

Define também os requisitos para alcançar os objectivos supra listados: 
 Desenvolver uma política contextualizada de apoio; 
 Mobilizar recursos; 
 Fortalecer a solidariedade internacional. 

Declaração de Salamanca 

Declaração aprovada pela Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educacionais Especiais (realizada entre 7 e 10 de Junho de 1994 em Salamanca) 
que trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas 
especiais. 
A inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 
especiais dentro do sistema regular de ensino é a questão central sobre a qual 
a Declaração discorre. 
Apresenta propostas e recomendações para acções aos níveis nacional, regional 
e internacional orientadas pelos seguintes princípios: 
 Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos; 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 138 

 

Convenções, Declarações, 
Acordos e Protocolos Objectivos chave / Âmbito 

 Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser 
considerada com necessidades educativas especiais; 

 A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não os alunos 
as especificidades da escola; 

 O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as 
crianças. 

Convenção sobre os Direitos 
da Criança 

Estabelece as obrigações dos Estados Partes em respeitar e a garantir os 
direitos previstos na Convenção, a todas as crianças que se encontrem sujeitas 
à sua jurisdição, sem discriminação alguma, independentemente de qualquer 
consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra da 
criança, de seus pais ou representantes legais, ou da sua origem nacional, étnica 
ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situação. 

Convenção Internacional para 
a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação 
Racial 

Estabelece as obrigações dos Estados Partes para prosseguir, por todos os 
meios apropriados, uma política tendente a eliminar todas as formas de 
discriminação racial e a favorecer a harmonia entre todas as raças. 

Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de 
Discriminação contra as 
Mulheres 

Estabelece as obrigações dos Estados Partes para prosseguir, por todos os 
meios apropriados, uma política tendente a eliminar a discriminação contra as 
mulheres, entendida como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no 
sexo que tenha como efeito ou como objectivo comprometer ou destruir o 
reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado 
civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos do homem 
e das liberdades fundamentais nos domínios, político, económico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro domínio. 

Convenção sobre a Protecção 
e Assistência às Pessoas 
Deslocadas Internamente em 
África (Convenção de 
Kampala) 

Aborda as deslocações internas de população em África provocadas por 
conflitos armados, desastres naturais e projectos de desenvolvimento através 
de: 
 Promoção e reforço de medidas regionais e nacionais para evitar e mitigar 

causas de deslocações internas; e 
 Estabelecimento de um enquadramento jurídico africano que evite as 

deslocações internas e auxilie pessoas deslocadas internamente. 
Apela aos estados signatários a cooperarem com as organizações da sociedade 
civil na prestação de apoio e protecção às pessoas deslocadas internamente, e a 
permitirem e facilitarem o papel das organizações da sociedade civil no sentido 
de prestarem tal apoio e protecção. 

Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) 

Fundamentais: 
 C029 - Convenção sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório 
 C087 - Convenção sobre Liberdade Sindical e Protecção ao Direito de 

Organização 
 C098 - Direito de Organização e Convenção Colectiva de Trabalho 
 C100 - Convenção de Igualdade de Remuneração 
 C105 - Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado 
 C111 - Convenção sobre Discriminação (Emprego e Ocupação) 
 C138 - Convenção de Idade Mínima 
 C182 - Convenção das Piores Formas de Trabalho Infantil 
Governança: 
 C081 - Convenção de Inspecção do Trabalho 
 C144 - Convenção Relativa às Consultas Tripartidas Destinadas a Promover 

a Execução das Normas Internacionais do Trabalho 
Técnicas: 
 C017 - Convenção de Acidentes de Trabalho (Acidentes) 
 C018 - Convenção sobre Acidentes de Trabalho (Doenças Profissionais) 
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Convenções, Declarações, 
Acordos e Protocolos Objectivos chave / Âmbito 

 C019 - Convenção sobre Igualdade de Tratamento (Compensação de 
Acidentes) 

 C088 - Convenção de Serviços de Emprego 
 C135 - Convenção relativa à Protecção e Facilidades a Conceder aos 

Representantes dos Trabalhadores na Empresa 
 C151 - Convenção sobre as Relações Laborais (Serviço Público) 
 C154 - Convenção de Negociação Colectiva 
 C155 - Convenção sobre a Segurança, a Saúde dos Trabalhadores e o 

Ambiente de Trabalho 
 C159 - Convenção relativa à Readaptação Profissional e ao Emprego de 

Deficientes 
 C183 - Convenção relativa à Protecção da Maternidade 

Convenção Quadro das 
Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas 

Conseguir a estabilização de concentrações de gases com efeito de estufa na 
atmosfera em níveis que: 
 evitem interferência antropogénica com o sistema climático; 
 permitam aos ecossistemas adaptar-se naturalmente às alterações 

climáticas; 
 assegurem que a produção de alimentos não é ameaçada; e 
 permitam que o desenvolvimento económico continue de uma maneira 

sustentável. 

Protocolo de Quioto Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa num esforço para reduzir o 
impacto nos sistemas climáticos globais. 

Convenção de Basileia sobre o 
Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e sua Deposição 

Visa proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos adversos resultantes da 
produção, movimentos transfronteiriços (travessia de fronteiras) e gestão de 
resíduos perigosos e outros resíduos.  
Regulamenta os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e outros 
resíduos, requerendo dos subscritores que assegurem a gestão e eliminação 
desses resíduos de uma forma ambientalmente correcta, de forma a: 
 reduzir ao mínimo as quantidades que são transportadas; 
 submeter a tratamento e eliminar os resíduos o mais próximo possível do 

seu local de produção; 
 prevenir ou minimizar a produção de resíduos na fonte. 

 
 
Quadro Estratégico Nacional 
 
O quadro estratégico nacional articula-se com os compromissos internacionais assumidos pela 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, nomeadamente no quadro nas Nações Unidas 
e da União Africana. Abaixo identificam-se e descrevem-se sumariamente os instrumentos do 
quadro estratégico nacional com relevância para o contexto do projecto. 
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Agenda de Transformação no Horizonte 2030 
 
A Agenda de Transformação (GRDSTP, 2015) assenta sobre a Visão «São Tomé e Príncipe 2030: 
o País que queremos construir», resultando de um amplo processo de concertação popular que 
reuniu todas as forças vivas do país, os seus parceiros de desenvolvimento e os principais 
actores económicos privados. 
 
O maior objectivo desta visão é de transformar o país de tal forma que “Os Santomenses vivam 
dignamente, num país estável, democrático e solidário, e em vias de modernização, capaz de 
oferecer serviços de qualidade ao nível da região e ao nível global”, definindo as seguintes nove 
aspirações: 
 

1. Estabilidade política; 
2. Crescimento económico sustentável; 
3. Educação de qualidade acessível a todos; 
4. Um Estado forte e moderno e uma democracia mais sólida; 
5. Infra-estruturas adequadas para a promoção do desenvolvimento nacional; 
6. Um sistema de cobertura de saúde de qualidade nacional; 
7. Empregos decentes; 
8. Justiça, funcional e acessível a todos; 
9. Uma segurança alimentar e nutricional. 

 
No que concerne a Educação, o Programa de Governo enfatiza um desenvolvimento holístico e 
equilibrado de todo o sector educacional e coloca o foco na necessidade de elevar os níveis de 
literacia e numeracia, de combater o insucesso escolar, de reduzir as disparidades existentes, 
de melhorar a oferta do ensino profissional, de qualificar os adultos em idade activa. As 
prioridades estão relacionadas com o aprimoramento da eficiência da gestão escolar, da 
formação e valorização dos docentes e na melhoria da competitividade e internacionalização 
do ensino superior. 
 
 
Programa-Quadro das Nações Unidas para Assistência ao Desenvolvimento de São Tomé 
e Príncipe (United Nations Development Assistance Framework UNDAF 2017-2021) 
 
O UNDAF 2017-2021 é uma expressão do compromisso da Equipa de País das Nações Unidas 
para apoiar o povo de STP a fazer face às aspirações de desenvolvimento plasmadas na Visão 
do País para o horizonte 2030. 
 
As orientações estratégicas do Sistema das Nações Unidas (SNU) em STP para o período de 
2017-2021 estão directamente alinhadas com os três principais eixos estratégicos nacionais, 
nomeadamente: (1) reforço da Coesão Social através do acesso aos serviços sociais de base de 
qualidade para reduzir a disparidade e a desigualdade entre os cidadãos e as comunidades; (2) 
o reforço da Credibilidade Interna e Externa do país; e (3) a promoção do crescimento 
sustentável inclusivo e resiliência. Estas três áreas têm de integrar as abordagens de Género, 
do reforço de capacidades, da gestão baseada em resultados, dos direitos humanos e juventude, 
na perspectiva de desenvolvimento sustentável e inclusivo. 
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No que concerne a Educação a prioridade do SNU é acompanhar a melhoria da qualidade do 
sistema educativo, nomeadamente o pré-escolar e primário, ao nível do acesso e da retenção, 
na base dos objectivos da escolaridade universal, assim como a melhoria da qualidade da 
educação no quadro dos planos sectoriais existentes e próximos (novo plano sectorial, para o 
início do ODS 4). 
 
Neste contexto, as acções do SNU ajudarão a reforçar capacidades de formulação e de 
implementação de estratégias adequadas. Contribuirão deste modo para (i) o crescimento, (ii) 
a extensão, (iii) a diversificação da oferta educativa (a favor, nomeadamente, das crianças e 
jovens não-escolarizados, assim como das crianças vivendo com deficiência), (iv) a redução, 
via supressão progressiva dos custos de educação que agravam o orçamento das famílias, e (v) 
a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem e da performance, a todos os níveis das 
entidades do sistema educativo. 
 
O reforço das políticas curriculares e docentes, dos sistemas de informação e de planificação, 
dos mecanismos de coordenação, dos dispositivos de formação e de certificação dos docentes, 
será objecto de uma atenção muito particular, no quadro dos apoios que serão mobilizados 
pelo SNU. 
 
 
Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de São Tomé e Príncipe 2020-2024 
 
O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) de São Tomé e Príncipe 2020-2024 
é um instrumento para implementação do Programa do Governo e das agendas internacionais 
de desenvolvimento sustentável. A sua elaboração teve por base o Programa do Governo, mas, 
sobretudo, consubstancia-se como o primeiro plano operacional de harmonização, integração 
e implementação da Visão 2030 para STP e sua Agenda de Transformação, da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2063 África que Queremos. 
 
O PNDS tem como missão primordial a operacionalização da visão para o desenvolvimento 
sustentável de STP, com base no pressuposto de ser o modelo com maior potencial de produzir 
um crescimento económico robusto, sustentável e inclusivo e, assim, acelerar a criação de 
emprego e construção de um futuro de prosperidade para todos os são-tomenses. 
 
Constitui-se como o primeiro plano de desenvolvimento elaborado em conformidade com a Lei 
de Base do Sistema Nacional de Planeamento (Lei n.º 6/2017). 
 
O PNDS inaugura um novo ciclo e modelo de planificação e gestão do desenvolvimento 
nacional, em substituição da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza 2012-2016 (ENRP II), 
com horizonte temporal até 2016, incorporando os ganhos resultantes da experiência da 
execução dessa estratégia, mas procurando colmatar as suas insuficiências e ineficácias. 
 
Enquanto ferramenta de planeamento que concretiza em termos programáticos e operacionais 
o Programa do Governo, o PNDS focaliza-se em quatro eixos estratégicos de intervenção: 
 

1. Aprofundamento do Estado de direito democrático; 
2. Crescimento económico robusto e criação acelerada de emprego; 
3. Melhoria da qualidade de saúde e protecção social; 
4. Política externa ao serviço de desenvolvimento. 
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Para o efeito define quatro objectivos estratégicos para cuja consecução são descritas 
estratégias sectoriais particulares que serão implementadas pelo Governo:  
 

 Objectivo 1 - Transformar São Tomé e Príncipe numa Economia Dinâmica de Prestação 
de Serviços; 

 Objectivo 2 - Promover Crescimento Económico Inclusivo e Sustentabilidade 
Ambiental; 

 Objectivo 3 - Garantir Inclusão e Protecção Sociais, Reduzir as Desigualdades Sociais e 
Assimetrias Regionais; 

 Objectivo 4 - Reforçar a Soberania, Aprofundar a Democracia e Renovar a Diplomacia 
para o Desenvolvimento. 

 
Estes objectivos estão alinhados com o Programa e a Visão do Governo e, de igual modo, com 
as agendas internacionais de desenvolvimento e os compromissos assumidos pelo Governo de 
STP no quadro dessas agendas. 
 
No contexto do Objectivo 3 são propostas estratégias e medidas em dois domínios 
particularmente relevantes para o Projecto: 
 

 Educação de Excelência e Formação Profissionalizante: A aposta num programa de 
educação e formação de excelência é apresentada como um instrumento fundamental 
para a valorização e transformação do capital humano e uma condição essencial para a 
empregabilidade, competitividade e desenvolvimento das pessoas em idade activa, os 
quais constituem um recurso imprescindível para o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo do País. A estratégia para a promoção de uma educação de excelência 
privilegia reformas em todas as áreas-chave do sector da educação, incluindo a 
eliminação de problemas que emperram o sistema, tais como: insucesso escolar; 
educação pré-escolar; ensino básico; ensino secundário, qualidade do ensino; gestão 
escolar; trabalho digno e formação profissional (emprego e formação estão fortemente 
conectados); educação de jovens e adultos ao longo da vida; ensino superior. 

 Igualdade de Género e Desenvolvimento Inclusivo: São identificados importantes 
desafios para alcançar a plena igualdade de género, com destaque para autonomia 
económica das mulheres, sua participação na política e na tomada de decisão, e a VBG. 
Em termos de políticas, programas e práticas institucionais, apesar de alguns 
progressos, são identificadas fragilidades na transversalização da abordagem de 
género ao nível sectorial, regional e distrital, e no empoderamento das mulheres, para 
as quais são propostas medidas que incluem: i) implementação da orçamentação 
sensível ao género; ii) implementação do programa de atenção integral às vítimas de 
VBG; iii) elaboração, aprovação e implementação da lei de paridade no contexto 
político, económico e social; iv) implementação de medidas que promovam o 
empoderamento económico das mulheres (capacitação das mulheres e criação de 
empregos dignos e permanentes, acesso ao crédito, acesso ao mercado de trabalho num 
ambiente de não discriminação, entre outras); v) implementação de programas e 
medidas que promovam a SSR; vi) elaboração e implementação de programas e 
medidas de promoção de uma cultura de igualdade, na educação e formação 
profissional (curriculum, manuais, e capacitação de professores/as), garantindo a 
transversalização da abordagem de género no sector da educação. 
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Carta de Política Educativa 2019-2023 
 
A Carta de Política Educativa 2019-2023 (CPE 2023) reflecte o compromisso do governo 
santomense com as directrizes internacionais, em especial, a Agenda 2030, a Conferência 
Mundial de Jomtien em Tailândia, o Fórum de Dakar (Educação Para Todos), a Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais de Salamanca e a Convenção dos Direitos da 
Criança da ONU. Ao nível nacional, reitera a relevância de assegurar, até 2023, uma educação 
de qualidade e excelência para todos, em todos os lugares, para que todos possam atingir o seu 
potencial e contribuir para a sociedade. 
 
A CPE 2023 resulta de um processo participativo e inclusivo que traduz a visão do Governo, 
dos parceiros de desenvolvimento e da sociedade santomense para os próximos quatro anos. 
Através de um extenso processo de consultas liderado pelo Ministério da Educação, as partes 
interessadas definiram três princípios orientadores: 
 

 Eficiência – Um sistema educacional eficiente que integre de forma efectiva e coerente 
todas as instituições de ensino e autoridades centrais e regionais e que resulte numa 
redução do insucesso escolar, que representa um desperdício enorme de recursos 
públicos por efeito da repetência, do abandono escolar e de outros pontos de 
ineficiência de gestão. 

 Qualidade – Oportunidades de aprendizagem oferecidas a todas as crianças e jovens, 
com especial atenção à educação pré-escolar e ao ensino básico. Aposta também na 
formação e valorização dos docentes e na melhoria da liderança dos gestores, como 
pontos essenciais para resolver o problema dos baixos níveis de aprendizagem. 

 Equidade e inclusão – Oferta de oportunidades de educação para todos considerando 
as diferenças entre género, bem como outras desigualdades relacionadas com o local 
de residência, urbano-rural e ao nível socioeconómico. Garantindo, ainda, o acesso de 
crianças e jovens com necessidades educativas especiais ao sistema educacional. 

 
A CPE 2023 tem como missão: Garantir o acesso a uma educação e formação equitativa, 
inclusiva, inovadora e de qualidade, do Pré-Escolar ao Ensino Superior, que promovam o 
desenvolvimento do capital humano. 
 
Para concretizar essa missão até 2023, foram estabelecidos oito objectivos específicos que 
abrangem todos os níveis e modalidades de educação: 
 

1. Garantir, de maneira gradual e sustentável, o acesso a uma educação e ensino de 
qualidade de 11 anos (2 anos de Pré-escolar e 9 anos do Ensino Básico), universal, 
gratuito (tendencialmente gratuito) e obrigatório para as crianças e jovens; 

2. Promover, de maneira gradual e sustentável, a expansão do Ensino Secundário e Técnico 
Profissional de qualidade e diversificada, que permita aos jovens prepararem o seu futuro, 
seja pelo acesso ao Ensino Superior, seja pelo ingresso na vida activa; 

3. Desenvolver uma Educação de Jovens e Adultos que permita elevar os níveis de literacia e 
de qualificação académica e/ou profissional de públicos que não se enquadram no 
sistema de ensino regular; 
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4. Desenvolver um Ensino Superior de qualidade, integrado e adaptado às reais 
necessidades do mercado de trabalho santomense, dando prioridade à formação 
realizada no país; 

5. Implementar uma política consistente e sustentável de formação e gestão docente, 
pautada por critérios de rigor e exigência, de forma a responder aos desafios da qualidade 
e da eficiência do sistema educativo; 

6. Promover o desenvolvimento de mecanismos institucionais para uma gestão eficiente do 
sistema educativo santomense; 

7. Garantir a inclusão das crianças com necessidades educativas especiais, proporcionando-
lhes condições de acessibilidade, de materiais e apoio pedagógico diferenciados; 

8. Desenvolver os mecanismos de planificação e de monitoria e avaliação dos indicadores 
educacionais e financeiros, no sentido de produzir informações consistentes, que facilitem 
a elaboração das políticas educativas e a coordenação entre os governantes e os parceiros 
de desenvolvimento. 

 
A CPE 2023 inclui oito programas que são usados para o planeamento das acções do sector no 
período indicado: 1) Educação Pré-escolar; 2) Ensino Básico; 3) Ensino Secundário e Técnico-
Profissional; 4) Educação de Jovens e Adultos; 5) Ensino Superior; 6) Formação e Gestão de 
Docentes; 7) Gestão eficiente do sistema educativo e desenvolvimento de capacidades 
institucionais e 8) Temas Transversais (Ensino Especial Inclusivo; Escola e Alimentação Escolar; 
Tecnologia e Inovação). 
 
A análise de cada um dos oito programas inclui: a) um contexto da situação, destacando os 
constrangimentos a serem priorizados; b) objectivos e acções estratégicas e c) indicadores e 
metas. 
 
Todos os programas educacionais propostos consideram a temática da educação inclusiva e 
equitativa, que abrange todas as crianças que estão em risco em qualquer nível de educação, 
incluindo não só as crianças com deficiência física e que apresentem alguma dificuldade 
específica de aprendizagem, mas também as crianças não atendidas nas comunidades rurais e 
mais vulneráveis. A temática da inclusão prevê também mecanismos para identificar as 
crianças e jovens em risco de ficarem para trás na aprendizagem, no sentido de fornecer aos 
gestores e aos professores estratégias para identificá-las e para responder de forma eficaz, 
evitando o insucesso escolar. Os programas consideram ainda uma análise de género sobre os 
aspectos que possam afectar o sucesso e a aprendizagem. 
 
 
Estratégia de Desenvolvimento para a Educação Especial em São Tomé e Príncipe 
 
A Estratégia de Desenvolvimento da Educação Especial visa a promoção da educação das 
crianças com necessidades educativas especiais dentro do sistema educativo de São Tomé e 
Príncipe. 
 
Tendo em vista a concretização deste objectivo são definidos três eixos para implementação 
da Estratégia: 
 

 Eixo 1 - Sinalização e identificação das crianças com risco de deficiência; 
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 Eixo 2 - Qualificação de professores para o atendimento a crianças com necessidades 
educativas especiais (NEE); 

 Eixo 3 - Organização dos serviços para o atendimento das crianças com necessidades 
educativas permanentes. 

 
Para cada eixo é apresentado um plano de acção, a respectiva calendarização e a previsão de 
custos envolvidos. 
 
No âmbito do Eixo 1 (Sinalização), a UNICEF financiou a elaboração do “Programa de 
Sinalização de Crianças com Deficiência ou em Risco de Desenvolvimento de São Tomé e 
Príncipe”6. Este estudo, elaborado pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Santarém com a colaboração do Ministério da Educação, Cultura e Formação (STP), foi 
realizado a nível nacional e visou a sinalização (ou referenciação) das crianças dos 0 aos 11 
anos com alguma deficiência ou em risco de desenvolvimento (independentemente de 
frequentarem ou não a escola). Para efeitos do estudo foram consideradas as crianças que 
manifestavam incapacidades ou défices no âmbito da cognição, audição, visão, comunicação e 
linguagem, capacidades motoras e desordens múltiplas e que não conseguiam de modo algum, 
ou conseguiam com muita dificuldade, aprender. Deste estudo resultaram as seguintes 
recomendações para o desenvolvimento da educação inclusiva em STP: 
 

1. Necessidade de enquadramento legal para a educação especial em STP; 
2. Sensibilizar e envolver a sociedade em geral e a comunidade escolar, em particular, 

para a Inclusão; 
3. Necessidade de investimento e recursos; 
4. Melhorar a articulação entre as associações, ONG e as estruturas ministeriais; 
5. Colocar em prática as etapas da “Estratégia de Desenvolvimento para a Educação 

Especial em São Tomé e Príncipe”; 
6. Sensibilização para a necessidade de uma constante actualização do trabalho de 

sinalização/referenciação; 
7. Melhorar os serviços de intervenção precoce e preventivo de identificação de NEE; 
8. Apostar na formação de agentes educativos e outros técnicos; 
9. Reforçar o apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem dentro da sala de aula; 
10. Reforçar a relação entre a escola e a família; 
11. Maior acessibilidade nas escolas; 
12. Divulgação de “boas práticas” e dinamização de modelos e programas de formação; 
13. Analisar os resultados da sinalização/referenciação – necessidade da etapa da 

avaliação para um estudo mais profundo das causas e planear uma intervenção 
precoce, para casos futuros. 

 
 
Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género em São Tomé e Príncipe 
 
STP aprovou a sua primeira Estratégia Nacional para Igualdade e Equidade de Género (ENIEG) 
(2007-2012) em 2007 (Decreto-Lei nº 14/2007, de 3 de Julho), a qual revista em 2012 dando 

 
6 “Programa de Sinalização de Crianças com Deficiência ou em Risco de Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe – 
Relatório do Estudo”, UNICEF, 2015. 
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lugar à II ENIEG para o horizonte temporal de 2013-2017, a qual ainda se encontra em vigor 
devido às dificuldades financeiras, fruto da crise financeira interna e internacional, que não 
permitiram mobilizar recursos para sua actualização7. 
 
Em termos globais, a ENIEG estabelece que “em São Tomé e Príncipe as mulheres e os homens 
gozam de direitos iguais e beneficiam equitativamente de oportunidades sociais, económicas, 
políticas e institucionais necessárias à plena realização do seu potencial”. Este princípio deverá 
ser observado, de forma transversal e mais ou menos directa, em qualquer estratégia, plano ou 
projecto de desenvolvimento de âmbito nacional e/ou local. 
 
A II ENIEG previu dar continuidade à visão estabelecida na primeira versão “Construir com 
todos os actores, uma sociedade onde prevaleça a justiça social, solidariedade, a igualdade, a 
equidade e o respeito dos direitos de todos os cidadãos, e que sejam valores autênticos, 
profundos e partilhados por todos e todas”. 
 
Para dar resposta a esta visão, a II ENIEG reforçou cinco eixos prioritários de intervenção: 
 

 Eixo I: Promoção económica das mulheres no meio rural e urbano;  
 Eixo II: Promoção da igualdade e equidade ao nível de educação; 
 Eixo III: Melhoria do estado de saúde sexual reprodutiva de jovens adolescentes e das 

mulheres; 
 Eixo IV: Reforço de aplicação e da participação das mulheres na tomada de decisão; 
 Eixo V: Reforço das capacidades de intervenção dos mecanismos institucionais. 

 
No âmbito do projecto assumem particular importância os Eixos II, III e IV, em relação aos quais 
persistem diversos desafios de acordo com os resultados de uma avaliação realizada em 
Novembro de 2019 à implementação da II ENIEG. Tais desafios incluem: 
 

Eixos estratégicos 
da II ENIEG Desafios 

Eixo II: Promoção 
da igualdade e 
equidade ao nível 
de educação 

- Melhorar a taxa de abandono escolar, sobretudo do ensino secundário, ou seja, investir 
na retenção das raparigas no sistema educativo para a conclusão dos seus estudos;  
- Oferta de um ensino de qualidade e formações direccionadas de acordo com as 
necessidades das mulheres, visando a integração económica das mesmas;  
- Diminuição do número de alunos por turma, principalmente no 1º e 2º ciclos do ensino 
secundário;  
- Melhorar o sistema de ensino. 

Eixo III: Melhoria 
do estado de saúde 
sexual reprodutiva 
de jovens 
adolescentes e das 
mulheres 

- Melhorar a disponibilidade, a acessibilidade e qualidade dos serviços da SSR para 
mulheres, homens, adolescentes, jovens e crianças;  
- Melhorar a qualidade e a quantidade dos recursos humanos disponibilizados para 
atendimento à SSR;  
- Manter a regularidade no stock de medicamentos e produtos de qualidade para SSR; 
- Aumentar a taxa de utilização dos serviços fornecidos nos centros de saúde; Aumentar 
a oferta de consultas de especialização sobretudo para grupos vulneráveis. 

 
7 Relatório Nacional de Implementação da Declaração e do Programa de Acção de Beijing +25, Instituto Nacional 
para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género, 2019. 
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Eixos estratégicos 
da II ENIEG Desafios 

Eixo IV: Reforço de 
aplicação e da 
participação das 
mulheres na 
tomada de decisão 

- Melhorar a articulação entre os diversos intervenientes na defesa e promoção dos 
direitos das mulheres, através de estabelecimento de protocolo de cooperação para reunir 
as sinergias; 
- Melhorar a divulgação de informações sobre os direitos das mulheres, com realização 
de mais acções de sensibilização, palestras e workshop; 
- Melhorar articulação na intervenção do mecanismo nacional (INPG) e os demais 
parceiros que intervêm nesta área; 
- Melhorar o nível de ratificação e implementação dos acordos e convenções 
internacionais assinados pelo país, principalmente os que protegem o direito das mulheres 
e meninas; 
- Melhorar o engajamento do Governo nas questões de Género; 
- Aumentar a participação das mulheres na tomada de decisão através de advocacia para 
criação de medidas positivas. 

 
 
Estratégia Nacional de Luta contra a Violência Baseada em Género 
 
Em 2014, STP elaborou a sua primeira Estratégia Nacional de Luta Contra a Violência Baseada 
no Género (I ENLCVBG), a qual tinha como visão “São Tomé e Príncipe sem Violência Baseada 
no Género” e, como missão, “combater, até 2018, a violência baseada no género em todas as 
suas formas e manifestações e garantir a protecção das vítimas, sem discriminação de sexo, 
idade ou condições sociais”. 
 
A I ENLCVBG visava obter resultados palpáveis no que concerne, entre outros, a diminuição do 
número de vítimas de VBG, manter a população ciente e sensibilizada sobre esta problemática 
como forma de combate e de prevenção, fazer com que as instituições existentes neste domínio 
desempenhassem bem as suas tarefas, velar para que as vítimas fossem devidamente tratadas 
e buscar formas de diminuir o impacto das consequências dos actos de violência cometidos 
sobre elas. 
 
Apesar da I ENLCVBG abordar documentalmente a VBG, as suas actividades correntes 
centraram-se na violência doméstica e familiar. Por outro lado, a operacionalização desta 
estratégia foi condicionada pela falta de fundos, apesar de financiamentos pontuais no período 
de 2014-2015 de parceiros de destaque como o UNICEF, o FNUAP e a UE. Em virtude destes 
aspectos, o nível de implementação da estratégia ficou aquém do planeado, não obstante o 
aumento substancial da visibilidade nacional das questões de VBG, do reforço das capacidades 
institucionais e da dinâmica de coordenação interinstitucional de apoio à vítima. 
 
A ENLCVBG for revista para o horizonte temporal 2019-2023 estabelecendo três eixos 
estratégicos e nove objectivos específicos, apresentados abaixo. 
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Fonte: CACVD, 20208 

 
Para cada Eixo Estratégico e Objectivo Específico são apresentadas medidas estratégicas, para 
as quais são identificados os resultados esperados, os indicadores de monitorização, os 
responsáveis e os parceiros de implementação.  
 
Parte substancial das medidas estratégicas propostas na II ENLCVBG são relevantes para o 
Projecto e foram consideradas na sua preparação. 
 
 
Política Nacional de Protecção da Criança e respectivo Plano de Acção 
 
A Política Nacional de Protecção da Criança (PNPC) é um instrumento de acção governamental 
que visa consubstanciar os compromissos internacionais que o Estado santomense assumiu 
aquando da ratificação da Convenção relativa aos Direitos da Criança e de outros instrumentos 
da normativa internacional. Esta política traduz “(…) em acções concretas os objectivos 
nacionais relativos à família e à criança decorrentes destes compromissos, tendo em conta a 
situação que prevalece no país". 

 
8 Avaliação da Implementação e Actualização da Estratégia Nacional de Luta Contra a Violência Baseada no Género, 
Centro de Aconselhamento Contra a Violência Doméstica, 2020. 
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A PNPC visa contribuir para o desenvolvimento integral das crianças santomenses e definir 
acções organizadas de prevenção e de redução de todas as formas de violência contra as 
crianças.  
 
Esta política estrutura-se em quatro eixos estratégicos, cada um contemplando diversas 
estratégias sumarizadas abaixo: 
 

Eixos Estratégicos Estratégias 

Prevenção - Melhorar a posição da criança na sociedade 
- Reforçar a protecção parental 
- Criar capacidades de auto -protecção nas crianças 
- Prevenir a violência institucional 

Atendimento à vítima - Reforçar os efeitos positivos de detenção e sinalização 
- Assegurar à criança atendimento holístico 
- Organizar os cuidados alternativos 

Protecção jurídica-
judiciaria 

- O reforço da protecção judiciária das crianças vítimas de violência 
- A aplicação sistemática das leis que reprimem as infracções contra as crianças 

Funcionalidade do sistema 
nacional de protecção 

- Modernização do quadro legislativo 
- Definição da estrutura institucional de protecção da criança 
- Formação e especialização dos intervenientes 
- Estabelecimento de um sistema de coordenação 

 
No âmbito da estratégia de modernização do quadro legislativo aplicável à protecção da 
criança, a PNPC visa a criação e adopção de novas leis, assim como como o alinhamento do 
quadro legislativo santomense com as normas internacionais. No que concerne a novas leis, a 
PNPC propõe a elaboração de uma lei específica sobre violência na escola, interdição de 
castigos corporais, repressão da violência sexual nas escolas e sanções específicas previstas. 
 
 
Plano de Acção Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas 
 
STP apresentou em 2004 a sua Primeira Comunicação Nacional sobre Mudanças Climáticas, a 
qual evidenciou a elevada vulnerabilidade do país aos efeitos das mudanças climáticas e 
alertou para a necessidade de integração transversal da dimensão “mudanças climáticas” nos 
planos de desenvolvimento económico e social do país. 
 
A elaboração desta Primeira Comunicação foi posteriormente complementada com a 
elaboração dos documentos Estratégia Nacional para Implementação da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e Plano de Acção Nacional para Adaptação às 
Mudanças Climáticas. 
 
Em 2006, o Banco Mundial, a pedido do Governo, apoiou STP na elaboração do Plano de Acção 
Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PANA), cujo objectivo central foi identificar e 
promover medidas que respondessem às necessidades urgentes e imediatas de adaptação aos 
efeitos adversos das Mudanças Climáticas nas comunidades rurais e nas zonas mais 
vulneráveis do país. Para o efeito, o PANA articulou as acções propostas na Primeira 
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Comunicação com medidas propostas em outros planos e programas já elaborados que 
garantissem a adaptação às mudanças climáticas. 
 
Em 2011, STP apresentou a Segunda Comunicação Nacional sobre Mudanças Climáticas, na 
qual reiterou a grande vulnerabilidade do país face às Mudanças Climáticas e reforçou a 
necessidade de as autoridades nacionais implementarem medidas de atenuação e de 
adaptação urgentes, como forma de prevenir potenciais ameaças e mitigar os efeitos adversos 
observáveis. 
 
Em 2019, o Governo de STP apresentou a Terceira Comunicação Nacional sobre Mudanças 
Climáticas, a qual faz uma avaliação do progresso alcançado na implementação da Convenção 
Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC) e enfatiza a necessidade 
de minimizar os riscos climáticos e desenvolver infra-estruturas resilientes às alterações 
climáticas. 
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Anexo 2 – Plano de Acção de Prevenção e Resposta à Exploração e 
Abuso Sexual e Assédio Sexual 

 
1. Introdução 
 
O Plano de Acção de Prevenção e Resposta à Exploração e Abuso Sexual e Assédio Sexual 
(doravante designado por Plano de EAS/AS ou o Plano) baseia-se nas análises e avaliações 
efectuadas no QGAS, particularmente nas secções 4.3.2.2 e 5.4.  
 
Em função da análise qualitativa apresentada na Tabela 12, pode concluir-se que o risco de 
VBG/EAS/AS/VBGRE, será moderado, podendo ser substancial em determinadas 
circunstâncias e condições sociais, culturais e de localização geográfica. 
 
O Projecto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos (PEREQT) é 
um projecto complexo e de amplo alcance, a desenvolver a nível nacional. A sua configuração 
específica e detalhada, a respectiva planificação e localização exacta das actividades não são 
ainda conhecidas. Deste modo o Plano de EAS/AS que se apresenta consiste apenas num 
conjunto de orientações gerais e de medidas-tipo, estabelecidas em função dos objectivos do 
Projecto e das características gerais das actividades que previsivelmente virão a ser 
desenvolvidas no âmbito do Projecto. 
 
À medida que o Projecto venha a ser detalhado, a UGP deverá verificar os canais através dos 
quais o Plano será implementado a nível distrital e da Região Autónoma do Príncipe, a fim de 
implementar de maneira bem planeada e organizada as medidas propostas no Plano a todos 
os níveis do projecto. Os actores a nível distrital podem adaptar a implementação do Plano de 
acordo com o contexto local e os recursos disponíveis. 
 
 
2. Objectivos e Estrutura do Plano 
 
2.1 Objectivos 
 
O Plano de EAS/AS tem como objectivos a prevenção, a mitigação e a resposta a fenómenos e 
incidentes de exploração e abuso sexual (EAS), de assédio sexual (AS) e outras formas de 
violência baseada no género (VBG), nomeadamente VBG relacionada com a escola (VBGRE), 
que possam vir a ocorrer como resultado das acções e actividades do Projecto ou relacionados 
com os contextos criados pela implementação do Projecto. 
 
O Plano procura estabelecer orientações relativamente aos seguintes aspectos: 

 Definição e modo de implementação de protocolos e mecanismos para lidar com os 
riscos de EAS/AS; 

 Como abordar e gerir incidentes de EAS/AS que possam vir a ocorrer.  
 
A prevenção, mitigação e resposta a ocorrências de EAS/AS, e respectivo acompanhamento e 
monitorização, orientam-se pelos seguintes princípios gerais: 
 

 Prevenção: Prevenir a ocorrência de VBG/EAS/AS constitui uma preocupação 
fundamental e deve constituir uma aposta primordial. A prevenção engloba todas as 
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iniciativas, medidas e acções a implementar para procurar evitar a ocorrência de 
fenómenos de VBG. Neste âmbito assume particular importância a definição e 
implementação de códigos de conduta para o pessoal do projecto, os trabalhadores da 
obra, pessoal de supervisão, vigilância e segurança, bem como para consultores, a fim 
de informar estes actores sobre os comportamentos proibidos, as sanções aplicáveis e 
os canais e procedimentos para registar reclamações. Além disso, devem ser 
desenvolvidas acções de formação e sensibilização sobre VBG/EAS/AS, para todo o 
pessoal envolvido na implementação do projecto, a fim de informar o pessoal sobre os 
conceitos básicos de VBG, os comportamentos proibidos nos códigos de conduta, e os 
canais de acesso ao MFRR. Campanhas e actividades de informação junto das 
comunidades locais constituem outras acções de grande importância, no domínio da 
prevenção. 

 Mitigação: Não obstante a aposta na prevenção, o Plano elabora e implementa códigos 
de conduta, como referido anteriormente, em função dos comportamentos proibidos e 
sanções aplicáveis. Além disso, o projecto deve definir procedimentos para abordar e 
gerir, de forma adequada e segura, incidentes e casos de EAS/AS que venham a ocorrer. 
Neste âmbito, assume particular importância a adequada estruturação e 
implementação de mecanismos de feedback e resolução de reclamações (MFRR) que 
sejam eficientes e assegurem a confidencialidade e protecção de sobreviventes e 
denunciantes. Devem ser estabelecidos protocolos para o atendimento de 
sobreviventes e denunciantes que acompanhem o MFRR e que assegurem que a recolha 
e registo de dados e informações sejam feitos de forma ética e culturalmente 
apropriada. Devem ser implementadas acções de informação nas comunidades sobre a 
disponibilidade e características dos MFRR, bem como da sua acessibilidade, 
confidencialidade e segurança, como também sobre os riscos de VBG/EAS/AS, os 
comportamentos proibidos, e como procurar ajuda.  

 Resposta: A resposta a incidentes de VBG/EAS/AS constitui uma forma subsequente 
de mitigação, e deve ter como preocupação central o apoio a sobreviventes e o seu 
encaminhamento para os serviços de apoio, públicos, privados ou de ONG. 
Consequentemente, o levantamento prévio e detalhado de serviços de apoio aos/às 
sobreviventes constitui outra acção fundamental, sendo importante estabelecer 
protocolos de colaboração do Projecto com estes serviços para facilitar o acesso para 
os/as sobreviventes. 

 Seguimento e monitorização: O Plano de Acção deve estabelecer as formas de 
acompanhamento e monitorização de todo o processo, definindo e aplicando 
indicadores adequados ou possíveis. 

 
Estes princípios, as correspondentes acções e actividades, o timing e a responsabilidade pela 
sua implementação, no âmbito do Projecto, são desenvolvidos com maior detalhe nas secções 
seguintes. 
 
Como se referiu no QGAS, os grupos focais realizados em diversos distritos, permitiram 
confirmar problemas sérios ao nível da VBGRE, sobretudo no que respeita à questão do assédio 
sexual de professores a alunas, e da troca de sexo por notas, bem como da impunidade dos 
prevaricadores, inexistência de MFRR, e de inacção das direcções escolares. 
 
Também se confirmou o problema do nível elevado de gravidez precoce e respectivos efeitos 
no abandono ou interrupção prolongada da frequência escolar. 
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O projecto pretende enfrentar estes problemas e contribuir para a sua resolução. Assim sendo, 
o principal risco do projecto, tendo em conta as suas características e o volume reduzido de 
obras de construção, não é o de criar situações que possam originar estes problemas, mas sim 
o de não ser eficaz e eficiente no seu enfrentamento e resolução. Trata-se, em suma e 
principalmente, não de um risco por acção, mas sim de um risco por omissão, insuficiência de 
acção ou incapacidade de concretização, conduzindo a que os problemas permaneçam ou 
sejam insuficientemente enfrentados. Daí que este risco ‘indirecto’ deva também ser 
identificado e avaliado previamente, como forma de alertar para potenciais situações e reforçar 
o empenhamento, os meios e a qualidade de intervenção do projecto, no sentido de contribuir 
o mais possível para prevenir e reduzir situações de EAS/AS e, desejavelmente, para a sua 
resolução. 
 
2.2 Estrutura e Componentes do Plano 
 
O Plano de EAS/AS inclui as seguintes componentes: 
 

 Quadro de Responsabilidade e Resposta: Define orientações para: a) a elaboração e 
assinatura de códigos de conduta; b) MFRR; c) encaminhamento de sobreviventes para 
serviços de apoio; d) Procedimentos para assegurar a confidencialidade dos casos. 

 Informação, sensibilização e formação: Define orientações e medidas para os 
trabalhadores relacionados com o projecto e as comunidades locais serem informados 
e sensibilizados sobre os riscos de AES/AS, bem como sobre as responsabilidades dos 
trabalhadores no âmbito dos Códigos de Conduta. 

 Iniciativas e medidas específicas para prevenção e mitigação de EAS/AS e outras 
formas de VBG: Indica outras iniciativas e medidas de prevenção e mitigação de 
AES/AS. 

 Orientações para a supervisão e monitorização: Indica medidas de supervisão e 
monitorização. 

 
O Plano inclui um quadro síntese no qual, para cada componente e subcomponente do projecto, 
são indicados os seguintes aspectos: 
 

 Riscos de AES/AS e outras considerações; 
 Medidas de prevenção, mitigação e resposta; 
 Parte responsável pela execução das medidas; 
 Linha de tempo para a execução das medidas; 
 Indicadores de execução; 
 Orçamento. 

 
 
3. Plano de EAS/AS 
 
3.1 Quadro de Responsabilidade e Resposta (QRR) 
 
Na fase de preparação deve ser estruturado e executado um Quadro de Responsabilidade e 
Resposta, definindo os parâmetros dos códigos de conduta, respectiva elaboração e assinatura, 
os mecanismos e procedimentos de gestão de reclamações, incluindo confidencialidade, as 
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acções disciplinares, e os protocolos e procedimentos de encaminhamento de sobreviventes 
(ver Quadro 1). 
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Quadro 1 – Quadro de Responsabilidade e Resposta 

Quadro de Responsabilidade e Resposta Parte 
responsável 

Linha de 
tempo 

Indicadores de 
execução 

Orçamento 
(US$) 

Aspectos a incluir no QRR: 

• Elaboração e assinatura do código de 
conduta pelo pessoal do projecto, pelos 
trabalhadores no local de construção, como 
também pelo pessoal educativo e pelos 
docentes (em colaboração com os 
sindicatos dos professores), que incluirá, 
pelo mínimo, as características seguintes: 
- Ações e comportamentos proibidos 
- Sanções aplicáveis 
- Normas mínimas para a UIP 
- Obrigações de reporte e mecanismo 

para receber e denunciar as 
reclamações 

• Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos específicos integrados no 
MFRR do projecto para tratar as 
reclamações de EAS/AS de maneira ética e 
confidencial, os quais incluirão no mínimo 
as características seguintes: 
- Procedimento específico para tratar 

as reclamações de EAS/AS, incluindo 
linha do tempo e sanções possíveis 

- Procedimento de denúncia para as 
reclamações de EAS/AS, incluindo os 
canais seguros e acessíveis para as 
comunidades alvo, os trabalhadores, e 
o pessoal do projecto e educativo 

- Obrigações relacionadas com os 
princípios orientadores para a gestão 
ética e confidencial das reclamações 
de EAS/AS 

- Protocolo de resposta para 
encaminhar as(os) sobreviventes para 
os serviços de apoio respeitando os 
princípios de confidencialidade e 
segurança 

• Identificação e formação dos pontos focais 
femininos ao nível da escola (ex. 
conselheiras vocacionais, orientadoras) a 
fim de oferecer um apoio psicossocial 
básico, um encaminhamento para os 
serviços de apoio, como também ajudar 
com a disseminação das informações sobre 
a VBGRE e a SSR, incluindo competências 
relativamente a especificidades culturais 
locais, bem como no que respeita ao 
trabalho com as(os) estudantes com 
deficiência e da comunidade LGBTQI 

• Realização do mapeamento dos serviços 
públicos, privados e de ONG nas áreas de 
intervenção do projecto a fim de identificar 
os fornecedores qualificados dos serviços 
de apoio psicossocial, médico, e legal, 
incluindo os protocolos para o 
encaminhamento seguro e confidencial dos 
casos de VBG/EAS/AS para os serviços; o 
mapeamento deveria ter conta das 
estruturas que trabalham com as(os) 
estudantes com deficiência, e da 
comunidade LGBTQI 

• Inclusão de um pacote de serviços de apoio 
básico para os/as sobreviventes para 
assegurar o acesso aos serviços 
psicossociais, médicos, e legais essenciais 

UGP 
(ESAS) 

Preparação e 
Implementação 

% do pessoal do 
projecto e dos 
trabalhadores que 
assinam o código de 
conduta 
Número das 
reclamações de 
EAS/AS recebidas 
(sem alvo) no MFRR 
% das reclamações 
de EAS/AS 
encaminhadas para 
os serviços de apoio 
% das reclamações 
de EAS/AS 
resolvidas no prazo 
previsto 
% das reclamações 
de EAS/AS não 
resolvidas no prazo 
previsto 
Prazo médio para 
resolver uma 
reclamação de 
EAS/AS 
Número dos pontos 
focais femininos 
identificados e 
instalados nas 
escolas 
% dos pontos focais 
femininos treinados 
% das áreas de 
intervenção do 
projecto com 
fornecedores de 
serviços 
psicossociais, 
médicos, e legais 
identificados e/ou 
apoiados 
financeiramente 

250.000,00 
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Quadro de Responsabilidade e Resposta Parte 
responsável 

Linha de 
tempo 

Indicadores de 
execução 

Orçamento 
(US$) 

nas áreas de intervenção do projecto, tendo 
conta das estruturas que trabalham com 
as(os) estudantes com deficiência, e da 
comunidade LGBTQI, e os/as adolescentes 
fora do ensino escolar; o pacote pode 
incluir um apoio técnico aos fornecedores 
como necessário com o financiamento 
apropriado 
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3.2 Plano de Informação, Sensibilização e Formação (PISF) 
 
Antes de iniciada a fase de implementação deve ser elaborado um Plano de Informação, 
Sensibilização e Formação, a executar nesta fase (ver Quadro 2). 

Quadro 2 – Plano de Informação, Sensibilização e Formação 

Plano de Informação, Sensibilização e Formação Parte 
responsável 

Linha de 
tempo 

Indicadores de 
execução 

Orçamento 

(US$) 

Aspectos a incluir no PISF: 

• Reforço de competências para o pessoal do 
projecto e educativo sobre os riscos 
relacionados com a EAS/AS, a prevenção e 
resposta à VBGRE, a disciplina positiva, e os 
princípios da igualdade de género, incluindo os 
códigos de conduta, os comportamentos 
proibidos, e os mecanismos de reclamações e 
seguimento ou outro mecanismo de feedback 
receptivo às reclamações de EAS/AS; esta 
formação deverá também cobrir as 
competências no que respeita ao trabalho com 
os/as estudantes com deficiência e os/as 
adolescentes fora do sistema escolar 

• Envolvimento com e formação dos agentes 
públicos responsáveis pelo cumprimento da lei, 
para os sensibilizar sobre a prevenção e 
resposta à VBGRE e as melhores práticas 
referentes ao apoio para os/as sobreviventes, e 
aos comportamentos amigáveis para os/as 
adolescentes. As acções de formação e 
sensibilização devem incluir os comportamentos 
proibidos e o MFRR, receptivo às reclamações de 
EAS/AS/VBG do projecto, e o papel desses 
agentes no trabalho com as escolas e 
comunidades. 

• Implementar programas de comunicação e 
disseminação das informações nas escolas sobre 
a prevenção e resposta à VBGRE, os 
comportamentos proibidos, e os MFRR para 
reclamações de EAS/AS. 

• Consultas comunitárias com os grupos ou 
beneficiários femininos, incluindo as raparigas, 
nos espaços seguros e confidenciais com as 
facilitadoras sobre o impacto potencial do 
projecto e das suas actividades e os riscos 
associados, incluindo os mecanismos de 
feedback que podem ser acessíveis ao nível de 
comunidade e o mapeamento das áreas seguras 
e inseguras na comunidade (ex. as rotas para as 
escolas, pontos de água, etc.); consultas 
deveriam também visar as sensibilizações com 
as raparigas com deficiência, da comunidade 
LGBTQI, e fora do sistema escolar 

• Sensibilizações, nas comunidades seleccionadas 
pelo projecto, sobre os riscos de EAS/AS/VBG 
como também a prevenção e resposta à VBGRE, 
os comportamentos proibidos, e os MFRR 
relativos a EAS/AS/VBG. 

• Sensibilizações, nas áreas de intervenção do 
projecto, sobretudo visando os líderes da 
comunidade e os pais, sobre os benefícios 
tangíveis e intangíveis do programa de apoio 
económico e a inscrição contínua das raparigas 
no ensino secundário e universitário. 

UGP 
(ESAS) 

Implementação Número de 
pessoal do 
projecto, 
educadores, e 
agentes de 
cumprimento 
da lei treinados 
sobre a 
VBG/EAS/AS 
% dos 
participantes 
nas formações 
que recebem 
uma nota acima 
de 70% na 
prova de pós-
formação 
Número de 
sessões de 
sensibilização 
realizadas nas 
escolas e 
comunidades 
Número de 
participantes 
nas 
sensibilizações 
(separado por 
sexo e idade – 
adulto ou 
menor) 
Número de 
consultas 
comunitárias 
com os grupos 
ou beneficiários 
femininos 
Número de 
participantes 
nas consultas 
com os grupos 
ou beneficiários 
femininos 
(separado por 
idade – adulto 
ou menor) 

150.000,00 
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3.3 Outras Medidas específicas de prevenção, mitigação e resposta 
Estas medidas são indicadas no quadro síntese (ver Quadro 3). 
 
3.4 Orientações para Supervisão e Monitorização 
Estas medidas são indicadas no quadro síntese (ver Quadro 3). 
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3. Plano de Acção de Prevenção e Resposta à EAS/AS 

Quadro 3 – Quadro Síntese do Plano EAS/AS 

Componentes do projecto Riscos de EAS/AS ligados ao Projecto Medidas de prevenção, mitigação e resposta Responsáveis pela 
execução 

Responsáveis pela 
monitorização 

Linha do 
Tempo Indicadores de execução Orçamento 

(US$) 

Componente 1: Empoderamento de raparigas através de competências para a vida e de um ambiente escolar seguro 
Visa transmitir competências para a vida e fortalecer a educação em SSR, promovendo mudanças de comportamento de rapazes e raparigas no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário que possam assegurar o empoderamento das raparigas. Esta componente irá também 

apoiar actividades para tornar o ambiente escolar mais seguro e agradável para os alunos 

Subcomponente 1.1: Transmitir às raparigas 
competências para a vida e educação sobre SSR 
Esta subcomponente irá apoiar as seguintes actividades 
em 63 escolas, com alunos da 7ª à 12ª classes: 
a. Criação de programas de clubes de raparigas e 

rapazes adaptados a cada contexto com o objectivo 
de proteger as raparigas em risco de gravidez 
precoce, evitar que as raparigas grávidas fiquem 
para trás ou abandonem a escola, prevenir a 
VBG/VBGRE, e promover a masculinidade positiva. 
Nestes clubes ocorrerá sensibilização para 
comportamentos inaceitáveis na escola e para a 
forma de procurar ajuda e comunicar incidentes 
potencialmente prejudiciais. Os clubes serão 
supervisionados por um(a) conselheiro(a) 
vocacional formado(a).  

b. Reforço do programa educativo de SSR existente e 
apoio psicossocial através de materiais lúdicos e 
educativos sensíveis ao género (garantindo que os 
planos de formação de professores incluem lições 
de SSR). Esta actividade promoverá a 
sensibilização e informação sobre os riscos e as 
desvantagens da gravidez precoce, a distribuição 
de contraceptivos, e a disseminação de lições 
sensíveis ao género. 

c. Sensibilização da comunidade escolar sobre o valor 
da educação para todos e os efeitos negativos do 
abandono escolar, com ênfase no combate aos 
estereótipos de género e na proibição da criação de 
regulamentos escolares internos que impeçam as 
raparigas grávidas de frequentarem o ensino 
diurno. Para o efeito serão realizadas campanhas 
de mudança de comportamento, feiras vocacionais 
para estudantes e reuniões comunitárias e serão 
identificados modelos de sucesso femininos. 

• Insuficiente e ineficiente abrangência dos 
professores na prevenção de EAS/AS e VBGRE, 
devido a falta de supervisão do pessoal 
masculino e feminino no sistema educativo e 
falta de MFRR no âmbito da escola. 
• Manutenção do status quo no que concerne à 
exclusão das meninas grávidas do ensino diurno, 
com consequências ao nível do aumento de risco 
de VBGRE, no contexto nocturno, e abandono 
escolar. 
• Não inclusão ou insuficiente inclusão de 
zonas rurais mais remotas e grupos vulneráveis 
nas actividades ficadas na prevenção e resposta 
à EAS/AS e VBGRE. 
• Ineficácia das estratégias de sensibilização 
das comunidades para o valor da educação para 
todos, com ênfase nas raparigas, na abordagem 
das diversas questões em causa, como o valor da 
educação, a EAS/AS/VBG/VBGRE, o casamento e 
a gravidez precoces, os estereótipos de género e 
a posição de subalternidade de mulheres e 
meninas na família. 
• Introdução de conflitualidade, e até de 
algumas formas de VBG, ao nível da família e das 
comunidades, caso as actividades a nível 
comunitário não sejam conduzidas 
adequadamente, com envolvimento contínuo e 
participação activa das famílias e dos líderes 
comunitários, e tendo em consideração a 
estrutura, normas sociais e práticas culturais 
das comunidades. A mudança comportamental 
tem que partir da compreensão das bases 
sociais, culturais e normativas que sustentam os 
comportamentos que se pretende alterar. 

Aplicação do QRR (ver Tabela 1): UGP (ESAS) UGP (ESAS) Preparação (Ver Tabela 1) (Ver Tabela 1) 

Aplicação do PISF (ver Tabela 2) UGP (ESAS) UGP (ESAS) Implementação (Ver Tabela 2) (Ver Tabela 2) 

Outras medidas para além das incluídas no QRR 
e PISF: 
 Incluir técnicos suficientemente qualificados 
sobre questões de equidade e estereótipos de 
género, VBG e VBGRE, com experiência de 
intervenção comunitária e com conhecimento 
das comunidades, nomeadamente ao nível da 
organização social e cultura local, nas 
actividades a realizar ao nível das famílias e 
comunidades. 
 Assegurar que o projecto abrange zonas 
rurais mais remotas e grupos vulneráveis 
 Envolvimento e formação dos docentes e 
facilitadores sobre os serviços de SSR, incluindo 
a prevenção de gravidez precoce e os 
comportamentos arriscados, para os/as 
adolescentes, especialmente as raparigas, a fim 
de assegurar a entrega qualificada e 
tecnicamente sólida do currículo, como também 
o monitoramento contínuo e o apoio técnico 
durante a vida do projecto. 

Pontos Focais 
responsáveis por esta 

subcomponente 

UGP (ESAS) Preparação e 
Implementação 

 Número de docentes e 
facilitadores treinados 
sobre a SSR para os/as 
adolescentes 
 % de técnicos 
qualificados que 
participam nas 
actividades ao nível das 
famílias e comunidades 
 Proporção de áreas 
rurais mais remotas 
abrangidas pelo projecto 
 Grupos vulneráveis 
abrangidos pelo projecto 

250.000,00 

Subcomponente 1.2: Apoiar um ambiente escolar 
mais seguro 
Tornar o ambiente escolar mais seguro e agradável para 
os alunos, de modo a promover o bem-estar das 
raparigas e rapazes e o desejo de frequentar a escola, 
incluindo as seguintes actividades: 
- Implementação do programa de água, saneamento e 
higiene (WASH) em 40 escolas para assegurar 
instalações separadas, limpas e seguras para raparigas 
e rapazes. Será apoiada uma abordagem integrada ao 
programa WASH contemplando três dimensões: (i) 
desenho e construção de casas-de-banho com sistemas 
de saneamento e fornecimento de água adequados, 
seguras (instalações separadas para raparigas e 
rapazes, com sistemas de fecho interiores e boa 
iluminação) e acessíveis a pessoas portadoras de 

 Aplicação do QRR (ver Tabela 1): UGP (ESAS) UGP (ESAS) Preparação (Ver Tabela 1) (Ver Tabela 1) 

 Aplicação do PISF (ver Tabela 2) UGP (ESAS) UGP (ESAS) Implementação (Ver Tabela 2) (Ver Tabela 2) 

Riscos decorrentes das actividades de 
reabilitação/construção das infra-estruturas 
WASH: 
• Comportamentos incorrectos ou criminosos 
por parte dos trabalhadores envolvidos nas 
obras e outras pessoas vindas de fora das 
comunidades, incluindo assédio sexual de 
mulheres e meninas, relações sexuais ilícitas 
com menores das comunidades locais, mas 
também violência no âmbito de relações 
consentidas. 
• Solicitação de sexo ou outros favores, em 
troca de oportunidades de emprego para as 

Outras medidas aplicáveis às actividades de 
reabilitação/construção das infra-estruturas 
WASH: 
 Disseminação de informação sobre as 
oportunidades de emprego disponíveis para as 
comunidades locais, em particular para 
mulheres, nas obras de reabilitação/construção 
de infra-estruturas WASH, os requisitos 
aplicáveis aos candidatos e forma de 
candidatura. 

Empreiteiros 
responsáveis pelas 

obras 

UGP (ESAS) Implementação  N.º e tipo de iniciativas 
realizadas para 
disseminação de 
informação sobre 
oportunidades de 
emprego disponíveis para 
as comunidades locais 
 N.º de reclamações 
relacionadas com EAS/AS 
referenciadas a serviços 
de apoio 
 N.º de reclamações 
relacionadas com EAS/AS 

Custo incluído 
no contrato 

dos 
Empreiteiros 
responsáveis 
pelas obras 
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Componentes do projecto Riscos de EAS/AS ligados ao Projecto Medidas de prevenção, mitigação e resposta Responsáveis pela 
execução 

Responsáveis pela 
monitorização 

Linha do 
Tempo Indicadores de execução Orçamento 

(US$) 
deficiência; (ii) manutenção e supervisão institucional, 
apoiando o Governo na institucionalização da limpeza e 
manutenção sistemáticas de casas de banho escolares; e 
(iii) reabastecimento eficiente de casas de banho 
escolares com produtos de higiene (papel higiénico, 
sabão, produtos de higiene menstrual, etc.). 
- Formação em higiene e mudança de comportamento 
direccionada aos beneficiários do projecto e 
sensibilização dos alunos e respectivas famílias em 
temas como Gestão da Higiene Menstrual, 
comportamentos de lavagem de mãos, aceitação social 
da menstruação e garantia de um ambiente respeitoso e 
seguro. 
- Apoio a algumas intervenções destinadas a tornar 
as escolas mais seguras em termos de protecção das 
crianças e prevenção da EAS e do AS como parte da 
abordagem inequívoca de tolerância zero do MEES em 
relação à VBGRE. As intervenções fundamentais 
incluem: (a) concepção e implementação de um Código 
de Conduta para professores e outro pessoal educativo; 
(b) intervenção(ões) de sensibilização para a 
prevalência da VBG e o seu impacto; (c) um programa 
de orientação para prevenir a VBG; e (d) 
desenvolvimento e implementação mecanismos 
específicos para notificação, resposta, monitorização e 
sanção de casos de abuso. 
- Explorar a introdução de medidas para acomodar as 
raparigas grávidas nas salas de aula. As medidas e a sua 
sustentabilidade no contexto do país serão 
determinadas durante o primeiro ano de 
implementação através de consultas com as partes 
interessadas ao nível da comunidade, e 
subsequentemente financiadas. 

mulheres, compra de produtos, compensações 
relacionadas com a obra. 
• Riscos de EAS/AS das mulheres contratadas 
para as obras. 
• Aumento da transmissão de doenças 
infecciosas, incluindo doenças sexualmente 
transmitidas. 

resolvidas no prazo 
previsto 
 Tempo médio de 
resolução das reclamações 
relacionadas com EAS/AS 
 % de trabalhadores 
que subscreveram o CdC 
 Número de centros 
comunitários criados ou 
dinamizados nas áreas de 
implementação do 
projecto 
 Mecanismos de 
articulação entre escolas, 
comunidades e 
autoridades locais para 
lidar com os riscos de 
VBGRE existentes no 
exterior da escola ou no 
caminho entre casa e 
escola. 

Riscos inerentes às actividades que implicam 
mudança comportamental em higiene e 
saneamento e às actividades de protecção de 
crianças e adolescentes contra VBGRE: 
• Insuficiente e ineficiente abrangência dos 
professores na prevenção de EAS/AS e VBGRE, 
bem como na implementação de SSR, devido a 
falta de supervisão do pessoal masculino e 
feminino no sistema educativo. 
• Ausência de aplicação ou inadequada 
aplicação de sansões aos perpetradores por 
parte da escola e dentro do seu âmbito de 
jurisdição e actuação. 
• Insuficiência ou ineficácia dos MFRR a 
implementar nas escolas para tratar de casos de 
VBGRE, caso não haja uma adequada articulação 
entre a escola e os serviços de apoio médico, 
jurídico, psicossocial e social, para um adequado 
encaminhamento das sobreviventes. 
• Não consideração dos riscos de VBGRE 
existentes no exterior da escola e no percurso 
entre casa e escola, caso não haja uma adequada 
articulação entre a escola, as comunidades e as 
autoridades policiais e comunitárias locais. 
Ausência de objectivos de sensibilização das 
famílias e comunidades sobre EAS/AS e VBGRE. 

Medidas de prevenção de EAS/AS e VBGRE: 
 Envolvimento dos defensores da igualdade 
de género nas comunidades e escolas 
abrangidas pelo projecto, incluindo os líderes 
das comunidades como também os docentes 
masculinos e femininos e estudantes. 
 Criação e/ou dinamização de centros 
comunitários, respeitando a cultura e 
organização social local, como espaços seguros e 
centros dinamizadores da mudança, de 
informação e apoio aos jovens, de prevenção de 
EAS/AS, de discussão colectiva, e que funcionam 
como nós de articulação de várias medidas e 
tipos de intervenção, no âmbito do programa. 
 Articulação entre escolas, famílias, 
comunidades e autoridades locais para lidar 
com os riscos de VBGRE existentes no exterior 
da escola ou no caminho entre casa e escola. 

UGP (ESAS) UGP (ESAS) Implementação 50.000,00 

Componente 2: Combater o baixo nível de aprendizagem.  
Visa combater a pobreza de aprendizagem em STP através de: (i) aumento da prontidão escolar no pré-escolar;(ii) promoção do ensino eficaz de competências de literacia e numeracia na 1ª a 6ª classe; (iii) melhoria do sistema de gestão de professores do país; e (iv) promoção da 

liderança e a responsabilização escolar. 

Subcomponente 2.1: Desenvolvimento profissional de 
docentes e fornecimento de Materiais de Ensino e 
Aprendizagem 
Actualização do programa de desenvolvimento 
profissional dos professores de STP e do fornecimento 
de materiais de ensino e aprendizagem (MEA) 
adequados, incluindo as seguintes actividades: 
- Actualização do programa de ensino à distância 
para professores do pré-escolar e do ensino básico em 
colaboração com outros PD (incluindo o UNICEF e a 
Cooperação Portuguesa), tendo por base as lições 
aprendidas no Projecto QEFA (P146877). 
- Provisão de MEA associados à formação pedagógica 
estruturada de professores do ensino pré-escolar e 
básico. Provisão de materiais lúdicos e didácticos para o 
pré-escolar. 
- Promoção da formação e do uso de tecnologias 
digitais (livros energizados, tablets, software educativo) 
para melhorar as competências de professores e de 
alunos. 

Não foram identificados riscos de EAS/AS 
relacionados com as actividades previstas nesta 
subcomponente. 
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Componentes do projecto Riscos de EAS/AS ligados ao Projecto Medidas de prevenção, mitigação e resposta Responsáveis pela 
execução 

Responsáveis pela 
monitorização 

Linha do 
Tempo Indicadores de execução Orçamento 

(US$) 
- Criação e distribuição de materiais de comunicação 
para a rádio e televisão alinhados com o EEP-COVID19. 
- Apoio à compra de ferramentas para um call-center 
(computadores, headsets e software) e provisão de 
serviços de comunicação. 

Subcomponente 2.2: Fortalecer a gestão de docentes 
e a liderança escolar 
Reforço das políticas para melhorar a gestão e 
responsabilização dos docentes pela qualidade do 
ensino na sala de aula e pelos resultados dos alunos do 
ensino pré-escolar, básico e secundário. As actividades 
previstas incluem: 
- Concepção e implementação de políticas de 
recrutamento e colocação de professores baseadas no 
mérito e nas necessidades. 
- Revisão das políticas de recursos humanos do MEES 
para definir requisitos de contratação, qualificação 
(certificação) e projectar a estrutura de carreira dos 
educadores. 
- Desenvolvimento de um programa de premiação 
não monetária para professores do ensino básico com 
base nos resultados das observações em sala de aula e 
das avaliações da aprendizagem dos alunos, 
desenvolvidas no âmbito da Subcomponente 2.3, e no 
progresso na redução da taxa de chumbo. 
 
Fortalecimento da liderança, governação e gestão das 
escolas através das seguintes actividades: 
- Desenvolvimento e implementação de um sistema 
de selecção meritocrática, formação e certificação em 
liderança escolar para gestores (directores e 
responsáveis das escolas satélites), supervisores e 
inspectores. Em conformidade com os esforços para 
abordar a VBGRE, o programa de formação para 
professores, directores escolares e inspectores 
integrará módulos sobre prevenção de EAS e AS. 
- Reforço da responsabilidade das escolas através da 
constituição de comités de gestão escolar (CGE), com 
responsabilidades de supervisão nas escolas para 
assegurar o alcance dos resultados, o cumprimento dos 
requisitos e a participação activa da comunidade 
escolar. 
- Desenvolvimento do código de conduta para 
professores e outros profissionais da educação. 

• Programas de formação sobre VBGRE para 
professores, directores e inspectores, não 
abrangerem os riscos de VBGRE existentes no 
exterior da escola e no percurso entre casa e 
escola. 
• Insuficiente e ineficiente abrangência dos 
professores na prevenção de EAS/AS e VBGRE, 
bem como na implementação de SSR, devido a 
falta de supervisão do pessoal masculino e 
feminino no sistema educativo. 
• Códigos de conduta serem ineficientes caso 
não existam mecanismos e medidas de sansão 
dos perpetradores, por parte da escola e dentro 
do seu âmbito de jurisdição e actuação. 
• Fazer das escolas pontos de partida para 
reclamações sobre VBGRE/EAS/AS pode não ser 
suficiente para enfrentar, resolver e punir os 
casos de VBGRE. Os casos de VBGRE devem ter 
MFRR dentro da escola, com encaminhamento 
das vítimas para os serviços, públicos ou 
privados, de apoio especializado (médico, 
jurídico, psicossocial, entre outros). 
• Âmbito de acção dos CGE não incluir 
questões de género, VBG e VBGRE. 

Aplicação do QRR (ver Tabela 1): UGP (ESAS) UGP (ESAS) Preparação (Ver Tabela 1) (Ver Tabela 1) 

Aplicação do PISF (ver Tabela 2) UGP (ESAS) UGP (ESAS) Implementação (Ver Tabela 2) (Ver Tabela 2) 

Outras medidas para além das incluídas no QRR 
e PISF: 
 Incluir nos programas de formação sobre 
VBGRE para professores, directores e 
inspectores os riscos de VBGRE no exterior da 
escola e no percurso entre casa e escola. 
 Desenvolver e implementar MFRR relativos 
a EAS/AS e VGBRE no âmbito das escolas que 
abranjam as situações de VBGRE no exterior da 
escola e no caminho casa-escola, em articulação 
com as autoridades policiais e as lideranças 
comunitárias. 
 Regulamentar e efectivar a sansão dos 
perpetradores, por parte da escola, dentro do 
seu âmbito de jurisdição e actuação. 
 Incluir as questões de género, VBG e VBGRE 
no âmbito de acção dos CGE. 

Pontos Focais 
responsáveis por esta 

subcomponente 

UGP (ESAS) Preparação e 
Implementação 

 % de programas de 
formação sobre VBGRE 
para professores, 
directores e inspectores 
que incluem os riscos de 
VBGRE no exterior da 
escola e no percurso entre 
casa e escola 
 Número de escolas 
com MFRR em 
funcionamento  
 Número de escolas 
com regulamentos 
incluindo penalizações 
para perpetradores de 
EAS/AS/VBGRE 
 Número de CGE cujo 
âmbito de acção abrange 
as questões de 
EAS/AS/VBGRE 

100.000,00 

Subcomponente 2.3: Sistemas de observação da sala 
de aula e de avaliação da aprendizagem 
- Desenvolvimento de um sistema digital de 
observação da sala de aula baseado na ferramenta de 
observação da sala de aula TEACH para fornecer 
feedback imediato para apoiar o ensino e a 
aprendizagem. 
- Apoio ao MEES na realização de três tipos de 
avaliações de aprendizagem de alunos 
- Actualização do Sistema Integrado de Gestão Escolar 
(SIGE) que foi desenvolvido no âmbito do Projecto QEFA 
(P146877) 

Não foram identificados riscos de EAS/AS 
relacionados com as actividades previstas nesta 
subcomponente. 
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Componentes do projecto Riscos de EAS/AS ligados ao Projecto Medidas de prevenção, mitigação e resposta Responsáveis pela 
execução 

Responsáveis pela 
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Linha do 
Tempo Indicadores de execução Orçamento 

(US$) 

Componente 3: Alcançar os Mais Vulneráveis 
Visa prevenir o abandono escolar e promover o sucesso escolar dos alunos 

Prestação de apoio a alunos com baixo desempenho que 
estão em risco de chumbar e de abandonar a escola 
(incluindo aqueles afectados pelo fecho das escolas 
devido à COVID-19), promovendo a sua aprendizagem, 
reduzindo a probabilidade de desistirem e aumentando 
as suas probabilidades de sucesso escolar. As 
actividades previstas incluem: 
- Desenvolvimento de um sistema de alerta precoce 
para identificar alunos com dificuldades de 
aprendizagem e em risco de chumbarem ou 
abandonarem a escola, tendo por base a informação 
constante nos relatórios de avaliação formativa.  
- Realização de actividades de reforço escolar para 
estudantes de baixo desempenho e em risco de 
insucesso escolar através de programas de 
aprendizagem adaptável com tablets, alinhado a 
estratégia do EEP-COVID-19. 
- Desenvolvimento e implementação de instrumentos 
e legislação para a Política de Progressão Continuada. 
- Realização de uma campanha de comunicação para 
professores e pais para mitigar os riscos de resistência 
da implementação da Política de Progressão 
Continuada. 
- Cooperação técnica entre o MEES e o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade, Família e Formação 
Profissional (MTSFFP) para implementar o PFV, 

• Risco de não considerar a diversidade de 
causas que estão subjacentes ao atraso e 
insucesso escolar, entre os quais as situações de 
violência, abuso e excesso de trabalho no âmbito 
familiar. 
• Restringir a intervenção à questão dos 
incentivos, não intervindo em factores 
determinantes para o não acesso ou abandono 
da escola, como o casamento e a gravidez 
precoce, e a falta de condições do ambiente 
escolar, no caso das meninas, e a necessidade de 
trabalhar para apoiar a família, no caso dos 
meninos e também das meninas. 
• Não considerar situações resultantes do 
ambiente COVID-19, como a necessidade de 
apoio dos jovens, sobretudo meninas, a 
familiares doentes e de reforço das suas 
responsabilidades e tarefas domésticas. Nestes 
casos, e em ambiente COVID-19, em geral, a 
interrupção do apoio económico às famílias, 
devido a ausência dos alunos da escola teria um 
impacto muito negativo e duplamente negativo. 
• A não inclusão de meninas e meninos, e 
respectivas famílias, entre os beneficiários de 
apoios, poder resultar em culpabilização e 
mesmo formas de violência física, nas famílias, 
sobre as meninas e meninos. 

Aplicação do QRR (ver Tabela 1): UGP (ESAS) UGP (ESAS) Preparação (Ver Tabela 1) (Ver Tabela 1) 

Aplicação do PISF (ver Tabela 2) UGP (ESAS) UGP (ESAS) Implementação (Ver Tabela 2) (Ver Tabela 2) 

Outras medidas para além das incluídas no QRR 
e PISF: 
 Considerar a diversidade de causas que 
estão subjacentes ao atraso e insucesso escolar, 
e intervir em cada uma delas, nomeadamente as 
relacionadas com VBG e VBGRE. Incluir no 
sistema de alerta variáveis de natureza 
socioeconómica e sociocultural e não apenas 
variáveis de desempenho educativo. 
 O apoio a alunos fora da escola, em ambiente 
COVID-19, deve ter em conta as zonas e 
situações familiares de maior vulnerabilidade, 
como a falta de energia eléctrica, internet e 
competências associadas. 
 Prevenir e evitar situações de discriminação 
(social, étnica, cultural, de género, ou outra) na 
atribuição de apoio económico a estudantes e às 
famílias, e explicitar e explicar, claramente, às 
famílias os critérios de atribuição e as razões de 
não atribuição. 
 Ter em atenção situações resultantes do 
ambiente COVID-19, como a necessidade de 
apoio dos jovens, sobretudo meninas, a 
familiares doentes e de reforço das 
responsabilidades e tarefas domésticas. Nestes 
casos, e em ambiente COVID-19, em geral, a 
interrupção do apoio económico às famílias, 
devido a ausência dos alunos da escola teria um 
impacto muito negativo e duplamente negativo, 
pelo que deve ser evitada. 

Pontos Focais 
responsáveis por esta 

componente 

UGP (ESAS) Preparação e 
Implementação 

 N.º de escolas com 
sistemas de alerta 
implementados, sensíveis 
ao género e a 
vulnerabilidades 
 N.º de escolas com 
programas de remediação 
e aceleração sensíveis ao 
género e a 
vulnerabilidades 
 N.º de famílias 
abrangidas por apoio 
económico e sua 
distribuição no território 

50.000,00 

Componente 4: Coordenação do Projecto, Monitorização e Avaliação, e Desenvolvimento de Capacidades 
Foca-se na gestão, monitorização e avaliação do Projecto 

Subcomponente 4.1: Coordenação do Projecto e 
Monitorização e Avaliação 
Apoio ao MEES para garantir a eficácia da coordenação 
do projecto, processo de aquisições, gestão financeira 
(GF), monitorização e avaliação (M&A), salvaguardas 
A&S, e comunicação. Esta subcomponente apoiará as 
seguintes actividades: 
- Criação e manutenção UGP. 
- Financiamento dos custos associados à coordenação 
do projecto, requisitos fiduciários, monitorização de 
salvaguardas A&S, e actividades de M&A, incluindo os 
custos operacionais da UGP e da AFAP. 
- Capacitação da equipa do governo que irá coordenar 
acções (gestão do projecto, planeamento, orçamentação 
e M&A) e formações à distância em linha com o EEP-
COVID-19. 

• Risco de não concretizar ou concretizar de 
forma insuficiente os objectivos. 

 Assegurar que a UGP inclui um(a) 
especialista em salvaguardas sociais, incluindo 
questões de EAS/AS/VBG/VBGRE para 
acompanhamento e supervisão da preparação e 
implementação do Plano de Acção de Prevenção, 
e Resposta à EAS/AS. 
 Estabelecimento dos protocolos para a 
gestão ética e confidencial dos dados e 
informações relacionados com os casos de 
VBG/EAS/AS, incluindo os dados de 
sobreviventes e denunciantes, que asseguram 
que a recolha e registo desses dados sejam feitos 
de forma ética e culturalmente apropriada. 

UGP UGP Preparação  Contratação do 
ESAS já está 
contemplada 
no orçamento 
para execução 

do QGAS 
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Subcomponente 4.2 Desenvolvimento de 
capacidades, pesquisa e análise de políticas 
Apoio a intervenções de reforço da capacidade 
institucional do MEES para apoiar o empoderamento de 
raparigas e a educação de qualidade para todos no 
ensino básico e secundário. Esta subcomponente 
apoiará as seguintes actividades: 
- Assistência técnica para o desenvolvimento de 
capacidades em áreas chave da educação e para 
financiar estudos/investigações sobre tópicos críticos,  
- Desenvolvimento de um sistema de M&A ao nível 
pré-escolar baseado no instrumento de Measuring Early 
Learning Quality and Outcomes (MELQO). 
- Desenvolvimento e avaliação dos pilotos de duas 
alternativas de prestação de serviços pré-escolares, 
parceria comunitária e parceria público-privada, a 
considerar em futuras intervenções educativas. 
- Actualização da Carta Escolar. 
- Desenvolvimento de um currículo para a vida com 
informações sobre o valor da educação. 
- Promover a educação de segunda oportunidade 
para jovens e adultos fora da escola no 2º ciclo do 
ensino básico e no ensino secundário.
 Promover a educação inclusiva. 

• Risco de não inclusão de temáticas como 
AES/AS/VBGRE e vulnerabilidades sociais e 
socioeconómicas, complementarmente às 
vulnerabilidades associadas aos portadores de 
deficiência, tanto no âmbito da assistência 
técnica como no âmbito da educação de segunda 
oportunidade 

 Inclusão de temáticas como AES/AS/VBGRE 
e vulnerabilidades sociais e socioeconómicas, 
complementarmente às vulnerabilidades 
associadas aos portadores de deficiência, tanto 
no âmbito da assistência técnica como no 
âmbito da educação de segunda oportunidade 

UGP UGP Preparação e 
Implementação 

 Políticas que integram 
temáticas como 
AES/AS/VBGRE e 
vulnerabilidades sociais e 
socioeconómicas  
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Anexo 3 – Lista de Exclusão de Financiamento pelo Projecto 
 
A lista de exclusão identifica projectos e actividades não elegíveis para financiamento no 
âmbito do Projecto de Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade para Todos, de 
modo a contribuir para que o apoio prestado tenha resultados positivos no desenvolvimento 
económico sem criar ou propiciar impactos negativos ao nível institucional, social e ambiental.  
 
Considerando os seus potenciais impactos adversos, cuja mitigação iria provavelmente 
consumir demasiados recursos (face ao custo dos subprojectos em si, ou face aos benefícios 
que os subprojectos trariam), os seguintes projectos estão excluídos de financiamento: 
 
• Projectos que possam impactar adversamente o gozo dos direitos humanos (civis, políticos, 

económicos, sociais ou culturais) das pessoas afectadas e, particularmente, de grupos 
vulneráveis. 

• Projectos com impactos adversos desproporcionais e discriminatórios nas pessoas 
afectadas, em particular pessoas vulneráveis. 

• Projectos com impactos adversos na igualdade de género e na situação das mulheres e 
meninas. 

• Projectos que propiciem a discriminação contra mulheres/meninas com base no género, 
especialmente em relação à sua participação na concepção e implementação do projecto 
ou no acesso às oportunidades e benefícios gerados. 

• Projectos que possam originar riscos adversos significativos na saúde e segurança das 
comunidades locais e dos trabalhadores, incluindo riscos de VBG/EAS/AS. 

• Projectos que envolvam o uso de força não justificada contra as comunidades locais por 
parte dos serviços de segurança contratados. 

• Projectos que envolvam trabalho infantil ou trabalho forçado. 
• Projectos ou actividades que possam resultar em impactos adversos significativos no 

património cultural não replicável – por exemplo recursos de importância arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitectónica, estética, religiosa (incluindo cemitérios e locais 
de enterros). 

• Projectos que envolvam reassentamento involuntário, incluindo deslocamentos 
económicos. 

• Projectos ou actividades que envolvam a transformação ou degradação de habitats 
naturais críticos e possam resultar na perda de biodiversidade, incluindo quaisquer áreas 
naturais protegidas oficiais, como parques nacionais e outras áreas protegidas. 

• Projectos localizados em áreas identificadas como de risco de cheias, subida do nível das 
águas, deslizamento de terras, ravinas, incêndios, etc. 

• Projectos que envolvam construções de grande escala, ou que gerem emissões 
atmosféricas significativas (incluindo GEE), efluentes nocivos ou produção de ruído acima 
de padrões internacionais, ou cujos potenciais riscos físicos, químicos, biológicos e 
radiológicos, ou qualquer ameaça para a saúde e segurança das comunidades e 
trabalhadores requeiram Estudo de Impacto Ambiental e Social, no âmbito da legislação 
nacional ou do QAS do BM. 
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Anexo 4 – Lista Indicativa de Informação Relevante para a Triagem 
Ambiental e Social dos Subprojectos e 

Fontes de Informação a Considerar 
 

INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA A TRIAGEM AMBIENTAL E SOCIAL DE PROJECTOS 
 
1. Características do Projecto Proposto 
• Breve descrição do projecto proposto com foco nos componentes relevantes para o 

exercício de triagem. 
• Objectivos e justificação do projecto. 
• Delimitação da área de implantação (pegada) do projecto. 
• Forma física dos desenvolvimentos propostos (por exemplo, layout, edifícios, estruturas, 

materiais de construção, etc.). 
• Descrição dos principais processos e tecnologia, incluindo dimensão e capacidade. 
• Identificação e descrição das infra-estruturas de apoio à obra (por exemplo, acessos novos 

ou a reabilitar, manchas de empréstimo, áreas de depósito, etc.). 
• Cronograma de construção e operação. 
• Um programa de trabalho para fases de construção, operação e comissionamento, 

restauração e pós-uso, quando apropriado 
• Recursos necessários para a construção e operação (materiais, água, energia, etc.). 
• Relação com outros projectos existentes/planeados. 
• Informações sobre alternativas em estudo ou a serem consideradas. 
• Informações sobre medidas mitigadoras que estão a ser consideradas no desenho do 

projecto. 
 
2. Localização do Projecto e Sensibilidade do Ambiente Receptor (visão geral dos 
aspectos geográficos, ambientais, sociais e contextuais) 
• Localização geográfica do projecto, incluindo mapas e fotografias, mostrando a localização 

da área de implantação em relação às características físicas, naturais e artificiais 
circundantes (por exemplo, áreas sensíveis, comunidades mais próximas, capitais, pontos 
turísticos, etc.). 

• Características socioeconómicas na área do projecto, incluindo a presença de grupos 
vulneráveis/desfavorecidos, usos de terras existentes no local e quaisquer futuros usos 
planeados da terra (se conhecidos), condições de trabalho, fluxo de trabalho, rotas de 
transporte, etc. 

• Características dos habitats e áreas sensíveis existentes, incluindo áreas protegidas (por 
exemplo, parques nacionais, áreas com alto valor de biodiversidade, etc.). 

• Elementos de património cultural classificados, em vias de classificação ou com valor para 
as comunidades locais. 

• Condições ambientais existentes (ou seja, abundância relativa, qualidade e capacidade 
assimilativa dos recursos naturais na área). 

• Detalhes sobre alternativas de localização que tenham sido consideradas. 
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• Factores, eventos ou dinâmicas contextuais inerentes à área do projecto que possam 
exacerbar os seus potenciais riscos e impactos ambientais e sociais e/ou afectar a 
viabilidade e a implementação das respectivas medidas de mitigação. Tal pode incluir: 
tensões existentes, conflitos e instabilidade (por exemplo, agitação civil); elevada 
criminalidade ou outras questões que representem qualquer risco à segurança pública; 
incerteza política; falta de coesão social; histórico de activismo ambiental ou social na área 
do projecto; actividades ilícitas na envolvente do projecto que comportem risco à sua 
execução (por exemplo, mineração, silvicultura, colheitas); questões herdadas de projectos 
anteriores; e riscos climáticos ou naturais (por exemplo, deslizamentos de terra, 
inundações, vulcões, tempestades, etc.) que possam afectar a viabilidade do projecto ou 
constituam uma preocupação acrescida em termos da segurança das comunidades 
afectadas pelo projecto. 

 
3. Capacidade Institucional Local da Agência Implementadora 
Pretende-se efectuar uma breve descrição da capacidade local (distrital e municipal) da 
agência implementadora (incluindo MEES e outras entidades envolvidas na implementação do 
subprojecto) para identificar os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do 
subprojecto e geri-los de forma consistente com os requisitos do QGAS. Para efeito deve, na 
medida do possível, ser recolhida informação sobre os seguintes aspectos: 
• Principais entidades envolvidas na implementação do subprojecto para além do MEES ao 

nível central, por exemplo, Gabinete Distrital da Educação, outras entidades 
governamentais ao nível distrital e local, agências da ONU, OSC, etc. 

• Capacidade técnica local das entidades envolvidas na implementação do subprojecto no 
que concerne à gestão ambiental e social compatível com os requisitos das NAS e das 
melhores práticas internacionais. 

• Comprometimento das entidades envolvidas na implementação do subprojecto para gerir 
os riscos e impactos ambientais e sociais do subprojecto. 

• Capacidade institucional individual das entidades envolvidas na implementação do 
subprojecto, conforme aplicável (por exemplo, desempenho passado e capacidade actual, 
incluindo disponibilidade de recursos financeiros e humanos). 

• Acções necessárias para fortalecer e monitorizar a capacidade institucional das entidades 
envolvidas na implementação do subprojecto. 

 
4. Descrição dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais 
• Identificação dos tipos de riscos e impactos potencialmente gerados pelo subprojecto com 

base nas NAS relevantes. Por exemplo, riscos e impactos sobre as pessoas (comunidades 
afectadas, grupos vulneráveis, beneficiários, trabalhadores, etc.), a saúde e segurança, os 
recursos materiais, a qualidade da água e hidrologia, a qualidade do ar, o clima, o ruído e 
vibração, a paisagem e ambiente visual, os solos, o uso da terra, o património cultural, etc. 

• Caracterização dos riscos e impactos, considerando os seguintes critérios: natureza 
(positivo / negativo); incidência (directa /indirecta); probabilidade de ocorrência 
(improvável / provável / certo); duração (curto/médio/longo prazo); dimensão espacial 
(local / supralocal / regional / nacional / transfronteiriço); reversibilidade (permanente / 
temporária). 

• Magnitude e significância dos riscos e impactos, incluindo a área geográfica afectada e o 
tamanho da população/habitats/espécies afectadas. 

• Medidas de mitigação incorporadas ao projecto para evitar, minimizar ou compensar 
riscos significativos e impactos adversos. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO A CONSIDERAR 

 
• Documentos sobre o subprojecto, incluindo memórias descritivas das diversas 

especialidades, plantas. 
• Artigos sobre o subprojecto e área envolvente disponíveis online. 
• Estudos ambientais e sociais (EIAS/EAS/PGAS) disponíveis online elaborados para 

projectos similares ou projectos localizados na área do subprojecto. 
• Google Earth e outras informações de satélite disponíveis online. Alguns exemplos: 

 Global Forest Watch: http://www.globalforestwatch.org/ 
 Protected Planet: http://www.protectedplanet.net/ 
 Map of Life - Putting biodiversity on the map https://mol.org/ 
 Global Biodiversity Information Facility https://www.gbif.org/ 
 The Land Matrix: http://www.landmatrix.org/en/ 
 Flexicadastre: http://www.spatialdimension.com/Map-Portals 
 Group on Earth Observation: http://www.earthobservations.org 
 Geo-Wiki Platform: http://www.geo-wiki.org/ 
 Climate explorer: https://toolkit.climate.gov/#climate-explorer 
 Climate resilience toolkit: http://toolkit.climate.gov/tools 
 Climate change media watch: http://www.ecoresearch.net/climate/ 

• Sites oficiais de OSC relevantes, particularmente as organizações que têm interesse no 
projecto. 

• Ferramentas desenvolvidas pelo Banco Mundial e outras entidades que facilitam a triagem 
ambiental e social. Alguns exemplos:  
 WB Spatial Agent mobile App http://spatialagent.org/KIDS/;  
 ITS GEO site; 
 Geo IFC App para triagem ambiental e social e outros investimentos de risco; 
 WB Climate and Disaster Risk Screening;  
 WB Gender-based Violence Screening Tool;  
 WB Gender Screening Tools;  
 WB Stability, Peace and Security Files;  
 WB Tool on Institutional Capacity Assessment; the International Biodiversity Assessment 

Tool (IBAT) para verificar se as áreas dos subprojectos se sobrepõem a importantes 
habitats naturais ou áreas de biodiversidade (https://www.ibatforwbg.org/); 

 DEC Open-Access Geospatial Database on Terrestrial Biodiversity Indicators;  
 The International Child Labor & Forced Labor Reports of the U.S. Department of Labor 

para fornecer informações sobre riscos significativos de trabalho infantil ou forçado no 
país e no sector https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor. 

• Documentos de orientação elaborados pelo Banco Mundial sobre a identificação e gestão 
de riscos e impactos ambientais e sociais e outras temáticas relevantes para o âmbito do 
subprojecto. 

 

http://www.globalforestwatch.org/
http://www.protectedplanet.net/
https://mol.org/
https://www.gbif.org/
http://www.landmatrix.org/en/
http://www.spatialdimension.com/Map-Portals
http://www.earthobservations.org/
http://www.geo-wiki.org/
https://toolkit.climate.gov/#climate-explorer
http://toolkit.climate.gov/tools
http://www.ecoresearch.net/climate/
http://spatialagent.org/KIDS/
https://www.ibatforwbg.org/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor
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Anexo 5 – Formulário para Triagem Ambiental e Social de 
Subprojectos 

 
 
Identificação do subprojecto: ______________________________________________________________________ 

Localização do subprojecto: ________________________________________________________________________ 
(Identificar o Distrito e o Município em que se localiza o subprojecto e apresentar localização da área de implantação 
num mapa, se possível, apresentar fotografia da área de implantação) 

Tipo de actividade: ______________________________________________ 
(expansão, reabilitação) 

Custo estimado: _________________________________________________ 

Data estimada de início: ________________________________________ 

Descrição sumárias das principais características do subprojecto: 
(Layout, dimensão, capacidade, edifícios e estruturas, principais materiais de construção, entre outros. Se possível 
apresentar desenho geral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lista de verificação 
No preenchimento da tabela abaixo devem ser observadas as seguintes instruções: 
• Na Coluna 2 seleccionar a resposta correcta, “Sim”, “Não”, ou “?” (se a resposta for 

desconhecida). Inserir uma descrição breve e objectiva da informação de consubstancia a 
resposta escolhida. 

• Na Coluna 3 indicar se são previstos riscos e impactos significativos associados à questão 
em causa, indicando “S” – risco ou impacto significativo; “NS” – risco ou impacto existe, mas 
não é significativo; “N” – não se prevê a ocorrência de risco ou impacto perceptível; ou “?”- 
se desconhecido. Incluir uma breve nota justificativa do nível de Significância seleccionado 
(critérios indicativos para avaliar o nível de significância dos riscos e impactos são 
apresentados após o formulário). 

• O nível de significância dos riscos e impactos indicado na Coluna 3 não deve considerar a 
adopção de medidas de mitigação. Com base nesta premissa seleccionar:  
 “NS” ou “N”, conforme aplicável, se o risco ou impacto identificado, sem consideração 

de medidas de mitigação, não atingir ou exceder qualquer um dos critérios de 
Significância (indicados após o formulário); 

 “S” se o risco ou impacto, sem consideração de medidas de mitigação, atinge ou excede 
qualquer um dos critérios de Significância (indicados após o formulário). 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

Riscos e Impactos Relacionados com o Subprojecto 

Tipologia e Escala do Subprojecto (Ref.ª NAS 1, NAS 2, NAS 3) 

O subprojecto envolverá acções (durante a construção, 
operação ou desactivação) que irão provocar alterações 
físicas na área de implantação (por exemplo, topografia, 
uso do terreno, alterações no meio hídrico, etc.)? 

  

A escala do subprojecto tem o potencial de causar riscos 
e impactos ambientais e sociais diversos e múltiplos 
numa grande área? Isto aplica-se tanto aos riscos 
directos como indirectos e aos impactos. 

  

O subprojecto dispõe de instalações associadas (de 
acordo com os parágrafos. 11 da NAS 1) que podem 
conduzir a riscos e impactos ambientais e sociais 
abrangentes? O desenho do subprojecto tem em conta 
tais instalações associadas? 

  

Existem outros projectos ou actividades (existentes/ 
planeadas) que, em combinação com o subprojecto 
proposto, possam ter um impacto negativo em 
componentes valiosas do ecossistema? 

  

O desenvolvimento do subprojecto implicará a utilização 
de trabalhadores a tempo inteiro ou a tempo parcial? Em 
caso afirmativo, qual seria o número aproximado? 

  

O desenvolvimento do subprojecto terá o potencial para 
gerar imigração de trabalhadores e pessoas que 
procuram emprego (por exemplo, estrangeiros, 
sazonais, transitórios)? 

  

Existe potencial para o emprego de trabalhadores 
comunitários? 

  

Existe algum historial de empreiteiros, subempreiteiros 
e/ou fornecedores primários? 

  

Existe algum impedimento institucional para um 
tratamento justo, não discriminatório e/ou igualdade de 
oportunidades? 

  

Existe potencial para o emprego de indivíduos ou grupos 
vulneráveis, tais como mulheres, pessoas com 
deficiência, trabalhadores migrantes ou crianças (em 
idade activa, de acordo com a NAS 2)? 

  

Existe risco de trabalho infantil ou trabalho forçado?   

A legislação nacional reconhece o direito dos 
trabalhadores formarem e aderirem a organizações 
sindicais e de negociarem colectivamente sem 
interferências? Os arranjos do subprojecto contemplam 
a presença de organizações representativas de 
trabalhadores?   

  

Existe algum impedimento para que o subprojecto 
forneça aos trabalhadores meios acessíveis para 
apresentarem as suas preocupações e reclamações (isto 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

é, um mecanismo de feedback e resolução de 
reclamações de natureza laboral)? 

Existe potencial para condições de trabalho perigosas 
que possam expor os trabalhadores a práticas de 
trabalho inseguras ou substâncias ou condições 
perigosas? 

  

A construção ou exploração do subprojecto utilizará 
recursos naturais não vivos, incluindo energia, água e/ou 
matérias-primas, especialmente quaisquer recursos que 
não sejam renováveis ou sejam escassos? 

  

O subprojecto resultará na libertação de poluentes para 
o ar (incluindo incómodos), meio hídrico ou solos devido 
a circunstâncias rotineiras, não-regulares e acidentais e 
com potencial para impactos locais, regionais e/ou 
transfronteiriços? 

  

O subprojecto envolve poluição histórica, que afecta os 
recursos terrestres e hídricos, que pode resultar em 
riscos para a saúde humana ou para o ambiente? (N.B 
Poluição histórica define-se como a poluição proveniente 
de actividades passadas que afectam os recursos 
terrestres e hídricos para os quais nenhuma parte 
assumiu ou foi atribuída a responsabilidade de abordar 
e realizar a remediação necessária).  

  

O subprojecto gerará resíduos (perigosos ou não 
perigosos? 

  

O subprojecto envolverá questões ou actividades de 
gestão de pragas que possam conduzir a questões de 
gestão de pragas e pesticidas (de acordo com o parágrafo 
25 do NAS 3)? 

  

Localização do Subprojecto e Sensibilidade da Área de Implantação (Ref.ª NAS 1, NAS 4, NAS 8, Directiva 
do Banco sobre Riscos e Impactos em Indivíduos ou Grupos Desfavorecidos ou Vulneráveis, Igualdade 

de Género) 

O subprojecto localiza-se numa área sensível 
considerando valores ecológicos, sociais, culturais, 
espirituais ou outros valores importantes? 

  

O subprojecto apresenta riscos e impactos sobre 
indivíduos ou grupos que, devido às suas circunstâncias, 
podem ser desfavorecidos ou vulneráveis considerando 
a sua: 

- Idade, sexo, etnia ou raça; 
- Religião e sistemas de crenças; 
- Agrupamento ou nacionalidade socioculturais; 
- Dependência de recursos naturais únicos; 
- Alterações climáticas e factores sazonais; 
- Desastres naturais; 
- Deficiência física, mental ou outra, e estado de saúde; 
- Estatuto de posse de terras; 
- Estatuto social, cívico ou económico; 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

- Orientação sexual e identidade; 
Quais são as diferentes formas de vulnerabilidade (as 
que têm mais probabilidades de ser alvo de impactos 
desproporcionados) e marginalidade (aquelas mais 
susceptíveis de receber benefícios diferenciais)? 

O subprojecto tem alguma actividade que interaja com 
sistemas de posse de terras (titulação de terras, registo 
de terras, reconhecimento dos direitos dos utilizadores 
de terras)? É provável que ocorram riscos sociais 
relacionados com a terra devido à falta de compreensão 
desses sistemas e às dinâmicas sociais à sua volta? 

  

Poderá o subprojecto expor as comunidades a 
emergências ou perigos que envolvam riscos e impactos 
para a saúde ou segurança? Isto inclui potenciais 
impactos nas comunidades a partir do afluxo de mão de 
obra induzido por subprojectos temporários. 

  

As actividades de subprojecto, obras civis ou edifícios 
localizados em áreas propensas a desastres naturais ou 
eventos climáticos extremos? 

  

O subprojecto resultará em potenciais riscos associados 
a tráfego e segurança rodoviária para os trabalhadores, 
comunidades e utentes da estrada ao longo do ciclo de 
vida do subprojecto? 

  

O subprojecto terá impactos directos nos serviços dos 
ecossistemas que possam resultar em riscos adversos 
para a saúde e segurança das comunidades afectadas? 

  

O subprojecto envolve um potencial de exposição 
comunitária a doenças de origem hídrica, doenças 
transmitidas por vectores, doenças transmissíveis e não 
transmissíveis? Isto inclui doenças transmissíveis 
associadas ao afluxo de trabalhadores temporários ou 
permanentes do subprojecto. 

  

O subprojecto envolve o uso de forças de segurança 
governamentais ou privadas? As forças de segurança 
estiveram envolvidas noutros subprojectos ou similares 
no mesmo local? 

  

As actividades do subprojecto são susceptíveis de afectar 
o património cultural tangível e/ou imaterial, tal como 
definido no âmbito da NAS 8? 

  

As actividades do subprojecto envolverão escavações, 
demolições, movimentos de terra, inundações ou 
alterações ao ambiente físico que possam afectar os 
valores do património cultural? 

  

As actividades do subprojecto estão localizadas em áreas 
legalmente reconhecidas e/ou legalmente protegidas ou 
zonas tampão definidas para a protecção do património 
cultural? As actividades do subprojecto afectarão o 
património cultural em áreas ou zonas de protecção não 
designadas ou legalmente reconhecidas? 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

As actividades do subprojecto afectarão características 
naturais do património cultural, como os bosques 
sagrados, as florestas espirituais ou as paisagens 
culturalmente importantes? 

  

O subprojecto afectará bens patrimoniais culturais que 
são móveis (isto é, livros raros, manuscritos, pinturas, 
etc.)? 

  

Existe a probabilidade do subprojecto proposto ter 
impactos adversos na igualdade de género e/ou na 
situação das mulheres e das raparigas?  

  

O subprojecto poderia potencialmente gerar 
discriminação contra mulheres com base no género, 
especialmente no que diz respeito à participação na 
concepção e implementação do projecto ou no acesso a 
oportunidades e benefícios? 

  

Foram apresentadas algumas preocupações sobre a 
igualdade de género relativamente ao subprojecto 
durante o envolvimento das partes interessadas (se foi 
efectuado)? 

  

O subprojecto limitará potencialmente a capacidade das 
mulheres de utilizarem, desenvolverem e protegerem os 
recursos naturais, tendo em conta diferentes papéis e 
posições de mulheres e homens no acesso a bens e 
serviços ambientais? 

  

Envolvimento de Partes Interessadas (Ref. ª NAS 1,  NAS 10) 

O subprojecto envolve actividades ou iniciativas que são 
conhecidas por serem sensíveis ou controversas entre as 
partes interessadas do subprojecto? Quem são as 
potenciais partes interessadas? 

  

Houve, no passado, um diálogo público significativo, um 
envolvimento, uma consulta e a divulgação sobre o 
subprojecto e os seus riscos e impactos associados? 

  

Existe potencial para qualquer oposição pública ao 
subprojecto? 

  

Existe potencial para algum apoio público ao 
subprojecto? 

  

As partes interessadas do subprojecto são susceptíveis 
de apresentar visões amplamente divergentes sobre a 
necessidade, objectivos ou actividades definidas no 
âmbito do subprojecto? 

  

O apoio ao subprojecto representará um risco 
reputacional para o Banco no que respeita à percepção 
dos riscos e impactos ambientais e sociais? 

  

O subprojecto é susceptível de afectar indivíduos ou 
grupos desfavorecidos ou vulneráveis que exigiriam 
abordagens especializadas para a participação ou 
consulta? 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

O subprojecto é susceptível de enfrentar quaisquer 
obstáculos à divulgação de informação, à partilha 
transparente de informações de subprojectos entre as 
partes interessadas ou a outros aspectos que possam 
afectar consultas significativas? 

  

O Mutuário ou a entidade implementadora têm um 
histórico de desempenho positivo no envolvimento com 
as partes interessadas em subprojectos semelhantes? 

  

O Mutuário ou a entidade implementadora têm um 
historial relativamente ao estabelecimento e utilização 
de mecanismos de reclamação? 

  

Existe o risco de violência por parte das partes 
interessadas? 

  

Existe um potencial de preconceito ou discriminação no 
acesso aos benefícios gerados pelo subprojectos para 
aqueles que podem ser desfavorecidos ou vulneráveis? 

  

Riscos e Impactos Relacionados com a Capacidade da Entidade Implementadora 

A entidade implementadora tem experiência no tipo de 
subprojecto proposto, incluindo o desempenho de 
tarefas de gestão de risco semelhantes? 

  

A entidade implementadora recebeu capacitação e 
treinamento para aplicação do QAS do BM? 

  

A entidade implementadora tem um historial de 
incumprimento das políticas do Banco, do QAS ou de 
políticas de outras entidades multilaterais? 

  

A entidade implementadora dispõe de um historial de 
incumprimento da regulamentação nacional ou regional 
pertinente? 

  

A entidade implementadora dispõe de recursos 
suficientes (isto é, humanos, financeiros, logísticos) para 
executar as tarefas de gestão dos potenciais riscos e 
impactos ambientais e sociais do subprojecto? 

  

A entidade implementadora dispõe de uma estrutura 
institucional adequada para apoiar a implementação das 
tarefas de gestão dos potenciais riscos e impactos 
ambientais e sociais de uma forma consistente com as 
NAS relevantes (por exemplo, políticas institucionais, 
linhas de informação, sistemas de garantia da qualidade, 
compromisso institucional com a sustentabilidade dos 
subprojectos, etc.) 

  

Existem factores externos que possam impedir a 
entidade implementadora de realizar as tarefas de 
gestão dos potenciais riscos e impactos ambientais e 
sociais? 

  

Existe clareza em torno das disposições institucionais 
para a implementação das tarefas de gestão dos 
potenciais riscos e impactos ambientais e sociais (isto é, 
agências-chave e intervenientes em tarefas-chave 
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Questões para triagem 
Sim / Não / ? 
Inserir breve 

fundamentação) 

Potenciais Riscos e 
Impactos Significativos?  

(S / NS / N / ?) 
Inserir justificação 

durante a execução do subprojecto, tais como 
supervisão, execução, monitorização, etc.). A entidade 
implementadora tem áreas de sobreposição de papéis e 
responsabilidades com outras agências governamentais 
e intervenientes que podem conduzir a conflitos, 
despedimentos, ineficiências, etc.? 

A entidade implementadora está ciente dos mecanismos 
de comunicação e de coordenação necessários entre as 
agências e os intervenientes na implementação do 
subprojecto? 

  

Riscos Contextuais 

O subprojecto proposto localizar-se-á numa zona com 
tensões, conflitos e/ou instabilidade existente (por 
exemplo, guerra, insurreição, agitação civil) e, por 
conseguinte, susceptível de exacerbar os riscos e 
impactos ambientais e sociais e afectar o respectivo 
desempenho? 

  

O subprojecto proposto será localizado numa área de 
elevada criminalidade ou onde existam outras questões 
que representam um risco para a segurança pública? 

  

Poderá a incerteza política afectar o desempenho do 
subprojecto (por exemplo, mudança política, 
instabilidade política, etc.)? 

  

O subprojecto proposto situar-se-á numa zona onde há 
falta de coesão social? 

  

Existe um historial de activismo ambiental ou social na 
área do subprojecto (organizações locais ou 
internacionais)? 

  

Existem actividades ilícitas (por exemplo, mineração, 
silvicultura, culturas) nas proximidades do subprojecto 
que representem um risco para a execução do 
subprojecto e o seu respectivo desempenho ambiental e 
social global? 

  

Existem questões passadas na área do subprojecto 
susceptíveis de exacerbarem os riscos ou impactos 
ambientais e sociais (por exemplo, riscos para a saúde 
para as comunidades locais associados à contaminação 
anterior;, subprojectos não cumpridos ou compromissos 
governamentais)? 

  

O subprojecto situar-se-á numa zona onde o risco 
climático e/ou os riscos naturais (por exemplo, 
terramotos, deslizamentos de terra ou de lama, 
inundações, tempestades, tempestades, etc.) poderão 
afectar a respectiva viabilidade, exacerbar os impactos 
ambientais e/ou apresentar uma preocupação acrescida 
de segurança para as comunidades afectadas? 
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Classificação de Risco Ambiental e Social do Subprojecto 
Com base nas respostas acima apresentadas indicar a classificação de risco ambiental e social 
aplicável ao subprojecto. 
 

Alto Risco   
 

Risco Substancial   
 

Risco Moderado   
 

Baixo Risco   
 
 
Instrumentos de Avaliação Ambiental e Social a desenvolver para o Subprojecto 

EIAS/PGAS   
 

EAS/PGAS   
 

PGAS   
 

Lista de Verificação de Impactos   
 

Cláusulas Ambientais e Sociais   
 

Plano de Gestão do Património Cultural   
 

Concluído por (nome completo e contactos): ________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________ Data: _______________________________ 
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CRITÉRIOS INDICATIVOS PARA AVALIAR A SIGNIFICÂNCIA DOS RISCOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS E SOCIAIS 9 

 
• Ocorrência provável de alterações significativas nas condições ambientais e/ou sociais em 

virtude do projecto. 
• Alguns aspectos novos estarão fora de escala com o ambiente existente. 
• O risco ou impacto será incomum na área ou particularmente complexo. 
• O risco ou impacto abrangerá uma grande área. 
• Elevado número de pessoas serão afectadas. 
• Muitos receptores sensíveis (além de pessoas) serão afectados (por exemplo, fauna e flora). 
• Probabilidade de mobilização de um elevado número de trabalhadores migrantes. 
• Probabilidade de afectação significativa de terras, direitos, meios de subsistência ou 

cultura de minorias vulneráveis. 
• Características ou recursos valiosos ou escassos serão afectados. 
• Risco de violação de normas ambientais, sanitárias ou de segurança (por exemplo, descarga 

directa de poluentes em meio hídrico, solos ou ar acima dos níveis regulamentares). 
• Risco de afectação de locais, áreas ou características sensíveis (por exemplo, áreas 

legalmente protegidas e reconhecidas internacionalmente de alto valor de biodiversidade). 
• Potencial para grande impacto em componentes de ecossistemas valiosos. 
• Potencial para grande impacto transfronteiriço. 
• Alta probabilidade do risco ou impacto ocorrer. 
• O risco ou impacto manter-se-á por muito tempo. 
• O risco ou impacto será permanente e não temporário. 
• O risco ou impacto será contínuo e não intermitente. 
• Se intermitente, o risco ou impacto será frequente e não raro. 
• O impacto será irreversível (por exemplo, conversão de área húmida). 
• Lacunas substanciais entre os requisitos legais nacionais e os requisitos da NAS 2. 
• Probabilidade do projecto gerar substancial oposição pública. 
• O projecto representará de alguma forma um elevado risco reputacional para o Banco em 

relação à percepção dos riscos e impactos ambientais e sociais. 
• Capacidade, comprometimento e/ou recursos muito limitados do Mutuário para entender 

e gerir os riscos e impactos do projecto. 
• Capacidade, compromisso e/ou recursos muito limitados do Mutuário para realizar o 

envolvimento das partes interessadas de acordo com os requisitos da NAS 10. 
• Complexa configuração institucional e/ou significativa sobreposição de funções e 

responsabilidades entre entidades governamentais envolvidos na implementação do 
projecto. 

• O risco contextual provavelmente exacerbará os riscos ou impactos ambientais e sociais do 
projecto e/ou afectará significativamente o desempenho ambiental e social do projecto. 

 
9 Fonte: Nota Técnica Screening and Risk Classification under the ESF (Outubro 2020) preparada pelo BM 
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Anexo 6 – Descrição Indicativa dos Conteúdos de  
Estudo Ambiental Simplificado e Plano de Gestão Ambiental e Social 
 
 

CONTEÚDO DE EAS 
(definido tendo como referência os requisitos de avaliação de impactos da NAS 1 e BPIS) 

 
a. Sumário Executivo 

 Resumo conciso e em linguagem não técnica das principais questões abordadas no 
estudo, dos resultados importantes e das medidas propostas 

 
b. Introdução 

 Identificação do empreendedor 
 Identificação da empresa consultora e da equipa técnica multidisciplinar responsável 

pela elaboração do EAS 
 Estrutura do EAS 

 
c. Breve descrição do quadro legal e do BM aplicável ao projecto 

 Legislação nacional 
 NAS 

 
d. Descrição do Projecto 
 Objectivos e justificação do Projecto 
 Localização geográfica do Projecto, incluindo um mapa com a delimitação da área de 

implantação do projecto e a área que pode ser afectada pelos seus impactos directos, 
indirectos e cumulativos 

 Descrição do projecto, incluindo: informações construtivas e infra-estruturas de apoio 
à obra (por exemplo, estradas de acesso, fornecimento de energia, abastecimento de 
água, habitação, e instalações para armazenamento de produtos); mão-de-obra 
necessária; consumo previsto de matérias-primas e recursos (energia, água, etc.); 
emissões atmosféricas, ruído, efluentes e resíduos gerados; cronograma de projecto; 
investimento previsto 

 Descrição de todas as alternativas de projecto consideradas (localização, tecnológicas 
e de formulação e operação) 

 
e. Caracterização Ambiental e Social da Área de Influência do Projecto 
 Definição da área directa e indirecta de influência do projecto 
 Enquadramento do projecto nos Planos de Ordenamento Territorial existentes na área 

de influência directa 
 Descrição das condições biofísicas e sociais relevantes da área de influência, incluindo 

quaisquer mudanças previstas antes do início do projecto. Incluir, se relevante, uma 
discussão sobre a precisão, confiabilidade e fontes dos dados utilizados na 
caracterização 

 Identificação de actividades de desenvolvimento existentes ou propostas dentro da 
área de influência do projecto que não estejam directamente relacionadas com o este 

 
f. Riscos e Impactos Ambientais e Sociais 
 Identificação e avaliação dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais adversos 

do projecto, bem como dos potenciais impactos positivos. Devem ser considerados os 
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riscos e impactos ambientais e sociais especificamente identificados nas NAS aplicáveis 
ao projecto, e quaisquer outros que surjam devido à natureza e contexto específicos do 
projecto 

 Análise comparativa das alternativas viáveis de projecto em termos dos seus potenciais 
riscos e impactos ambientais e sociais 

 
g. Medidas de Mitigação 
 Identificação de medidas de concepção integradas ou a integrar no desenho do projecto 

para optimizar o seu desempenho ambiental de acordo com as DASS e as BPIS (por 
exemplo, medidas para minimizar o consumo de energia, água, matérias-primas e 
prevenir e reduzir a poluição) 

 Identificação das medidas de mitigação e de quaisquer impactos negativos residuais 
que não possam ser mitigados e, na medida do possível, avaliação desses impactos 

 Identificação de medidas diferenciadas para que os impactos negativos não recaiam 
desproporcionalmente sobre os desfavorecidos ou vulneráveis 

 Definição das necessidades de fortalecimento institucional e de formação para garantir 
a adequada implementação das medidas propostas 

 
h. Monitorização Ambiental e Social 
 Definição de um plano de monitorização dos potenciais impactos ambientais e sociais 

 
i. Lacunas de Informação e Conhecimento 
 Identificação de eventuais lacunas de dados e incertezas associadas à previsão de riscos 

e impactos 
 
j. Conclusões 
 
k. Anexos 
 Referências bibliográficas 
 Registo de reuniões, consultas e inquéritos às partes interessadas, incluindo com 

indivíduos afectados e outras partes interessadas. O registo deve especificar os meios 
utilizados no envolvimento das partes interessadas 

 Relatório da Consulta Pública 
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CONTEÚDO DE PGAS 

(definido de acordo os requisitos da NAS 1) 
 
O PGAS contém um conjunto de medidas institucionais, de mitigação e monitoração a serem 
tomadas durante a implementação e operação de um projecto para eliminar riscos e impactos 
ambientais e sociais negativos, neutralizá-los ou reduzi-los a níveis aceitáveis. O PGAS também 
inclui medidas e acções necessárias para implementar essas medidas. 
 
a. Mitigação 
 O PGAS identifica medidas e acções de acordo com a hierarquia de mitigação que 

reduzem para níveis aceitáveis os potenciais impactos ambientais e sociais negativos. 
 O plano incluirá medidas compensatórias, se for o caso. Mais especificamente, o PGAS: 

i) identifica e resume todos os potenciais impactos ambientais e sociais negativos 
(incluindo os que envolvem povos indígenas ou reassentamento involuntário); 

ii) descreve – com detalhes técnicos – cada medida de mitigação, incluindo o tipo 
de impacto a que se refere e as condições em que é necessária (por exemplo, de 
forma contínua ou em caso de contingências), juntamente com desenhos, 
descrições de equipamentos e procedimentos operacionais, conforme for o 
caso; 

iii) calcula os possíveis impactos ambientais e sociais de tais medidas; 
iv) considera e é consistente com outros planos de mitigação necessários para o 

projecto (por exemplo, reassentamento involuntário, povos indígenas ou 
património cultural). 

 
b. Monitoração 
 O PGAS identifica os objectivos de monitoração e especifica o tipo de monitoração a ser 

usado, ligando-o aos impactos identificados na avaliação ambiental e social e às 
medidas de mitigação descritas no PGAS.  

 Mais especificamente, a seção de monitoração do PGAS fornece (a) uma descrição 
específica e detalhes técnicos das medidas de controle, incluindo os parâmetros a 
serem medidos, métodos a serem utilizados, locais de amostragem, frequência das 
medições, limites de detecção (quando apropriado) e definição dos limiares que 
sinalizam a necessidade de acções correctivas; e (b) os procedimentos de 
acompanhamento e preparação de relatórios para (i) assegurar a detecção precoce de 
condições que necessitam de medidas de mitigação específicas e (ii) fornecer 
informação sobre o progresso do projecto e resultados da mitigação. 

 
c. Desenvolvimento de capacidades e treinamento 
 Para apoiar a implementação oportuna e eficaz de componentes e medidas de 

mitigação ambiental e social do projecto, o PGAS baseia-se na avaliação ambiental e 
social da existência, função e capacidade dos responsáveis no local ou no nível de 
agência e ministério. 

 Mais especificamente, o PGAS fornece uma descrição específica dos acordos 
institucionais, identificação do responsável pela execução das medidas de mitigação e 
monitoração (por exemplo, operação, supervisão, cumprimento, acompanhamento da 
execução, medidas correctivas, financiamento, preparação de relatórios e capacitação 
da equipe). 

 Com o intuito de fortalecer a capacidade de gestão ambiental e social nos órgãos 
responsáveis pela implementação, o PGAS recomenda a instituição ou expansão dos 
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responsáveis, a capacitação de equipes e quaisquer medidas adicionais que possam ser 
necessárias para apoiar a implementação de medidas de mitigação e quaisquer outras 
recomendações da avaliação ambiental e social. 

 
d. Calendário de implementação e estimativa de custos 
 Para todos os três aspectos (mitigação, monitoração e desenvolvimento da 

capacidade), o PGAS fornece (a) um calendário de execução das medidas que devem 
ser realizadas como parte do projecto, mostrando as fases e coordenação com os planos 
de execução de projectos em geral; e (b) as estimativas de custos recorrentes e fontes 
de recursos financeiros para a execução do PGAS. Estes montantes também são 
integrados às tabelas de custos totais do projecto. 

 
e. Integração do PGAS com o projecto 
 A decisão do Mutuário de dar seguimento a um projecto, e a decisão do Banco de apoiá-

lo, baseia-se, em parte, na expectativa de que o PGAS (independente ou integrado no 
PCAS) será executado de forma eficaz. Consequentemente, cada uma das medidas e 
acções a serem implementadas será claramente especificada, incluindo as medidas e 
acções de mitigação e monitoração e as respectivas responsabilidades institucionais. 
Os custos dessas medidas e acções serão integrados no planejamento, formulação, 
orçamento e implementação do projecto, em geral. 
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Anexo 7 – Modelo de Lista de Verificação para Monitorização 
 
 
Identificação do Subprojecto: _________________________________________________________________________ 

Localização do Subprojecto: ___________________________________________________________________________ 
(Identificar o Distrito e o Município em que se localiza o subprojecto) 

Tipo de Actividade: ______________________________________________________________________________________ 
(ampliação, reabilitação) 

 

MEDIDA DE MITIGAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 
CONFORMIDADE OBSERVAÇÕES /MEDIDAS CORRECTIVAS PARA  

NÃO-CONFORMIDADES SIM NÃO 

Estaleiro de Obra 

Alojamento / zona de descanso / refeitório 
para trabalhadores  

Verificar as condições existentes    

Acesso a água potável  Verifique a fonte de água e o tratamento, se 
necessário (químico ou fervendo)  

   

Instalações sanitárias adequadas  Verificar as condições existentes    

(…)     

Frentes de Trabalho 

Triagem dos resíduos gerados Zonas de armazenamento temporário    

(…)     

Condições de Trabalho / Saúde e Segurança Ocupacional 

Contractos escritos com todos os 
trabalhadores 

Verificar contractos escritos    

Códigos de conduta assinados por todos os 
trabalhadores 

Verificar códigos de conduta assinados    

Utilização de Equipamentos de Protecção 
Individual (EPI) por todos os trabalhadores 

Verificar a utilização de EPI através de 
inspecção visual 
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MEDIDA DE MITIGAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 
CONFORMIDADE OBSERVAÇÕES /MEDIDAS CORRECTIVAS PARA  

NÃO-CONFORMIDADES SIM NÃO 

(…)     

Gestão de Resíduos 

Área de armazenagem de resíduos Verificar as condições existentes    

Recolha e deposição final por operador 
licenciado 

Manifestos de recolha e deposição segura 
de resíduos 

   

(…)     

Ruído e Vibração, Qualidade do Ar 

Medidas diversas para minimizar os 
incómodos gerados pelas execução dos 
trabalhos construtivos (ruído, emissão de 
poeiras, outros) 

Reclamações apresentadas através do 
MFRR 
Consultar os vizinhos para verificar se há 
alguma reclamação 

   

(…)     

Substâncias Perigosas, Armazenamento e Manutenção de Combustível 

Área de armazenamento equipada com 
bacia de retenção e recolha de lixiviados 

Verificar as condições existentes    

(…)     

Gestão de Tráfego Induzido pela Obra 

Evitar o atravessamento de comunidades Verificar rotas utilizadas pelos veículos 
afectos à obra 

   

(…)     

Gestão de Reclamações 

Definir e implementar procedimentos para 
recolher e responder a eventuais 
reclamações que sejam compatíveis com o 
MFRR definido para o Projecto 

Verificar reclamações recebidas, tempo 
médio de resposta, reclamações 
encerradas, reclamações pendentes 

   

(…)     
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Anexo 8 – Modelo para a Elaboração do Relatório Trimestral de Monitorização Ambiental e Social do Projecto  
(a elaborar pela MEES/UGP e a submeter ao Banco Mundial) 

 
Período a que se refere o relatório  

Subprojectos analisados  

Autoridade ambiental relevante:  

Distrito / Município:  

 
Título do 

Subprojecto 
Actividades Fase do  

Projecto (1) 
Categoria 
Ambiental 

EIAS / PGAS 
Concluído? 

Licença Ambiental 
Concedida? 

Eficácia do 
PGAS 

Problemas  
(2) 

(nome, localização, 
título ou referência) 

(ampliação, 
reabilitação) 

Ver nota abaixo  Sim, Não ou N/A Sim, Não ou N/A Bom, Mau ou 
necessita de 

melhorias 

Ver nota abaixo 

1        

2        

3        

Etc.        

Subprojectos rejeitados: 

Título do subprojecto Actividades Razões para rejeição Observações (3) 

1    

2    

3    

Etc.    

 
Notas para preenchimento: 
(1) - A fase do subprojecto será uma das seguintes: (a) em preparação ou avaliação do projecto; (b) avaliada; ou (c) implementação 
(2) - Questões: (a) acidentes; (b) litígios, (c) reclamações; ou (d) coimas devem ser listados 
(3) - Por exemplo se não foi concedida licença ambiental, explicar os motivos 
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Anexo 9 – Exemplo de Cláusulas Ambientais e Sociais a Inserir nos 
Cadernos de Encargos e Contractos de Empreitada 

 
 
Durante a preparação e execução dos trabalhos de construção previstos no âmbito do Projecto 
devem ser cumpridas as disposições enumeradas abaixo 
 
Fase de Preparação da Obra 
 
• O Empreiteiro deve integrar na sua equipa pelo menos um elemento com experiência 

comprovada de gestão de riscos e impactos ambientais e sociais de obras, incluindo 
aspectos relacionados com saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades locais (em 
particular riscos de VBG/EAS/AS). 

• Previamente ao início dos trabalhos de construção, o Empreiteiro deve elaborar e 
submeter à apreciação e aprovação do Dono de Obra os seguintes planos: Plano de Gestão 
Ambiental e Social (C-PGAS) e Plano de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (PGSSO). 

• O Empreiteiro deve visitar área da obra conjuntamente com o Especialista de Salvaguardas 
Ambientais e Sociais (ESAS) do UGP e seleccionar a localização das infra-estruturas de 
apoio à obra. Na selecção da localização devem ser observados os seguintes critérios: 
 Dar preferência a áreas planas que possam ser utilizadas sem necessidade de 

terraplenagem significativa; 
 Manter o maior distanciamento possível aos receptores sensíveis (incluindo 

escolas, postos de saúde e agregados familiares com elementos vulneráveis, como 
sejam pessoas idosas ou com doenças crónicas) 

 Dar preferência a áreas em que não haja necessidade de supressão de vegetação; 
 Evitar áreas com ocupação agrícola ou relevantes para as comunidades locais em 

termos da obtenção de meios de subsistência. 
 Evitar áreas declivosas e/ou com processos erosivos instalados. 
 Utilizar preferencialmente caminhos existentes (mesmo que tal implique a 

utilização de percursos de maior extensão), minimizando a construção de novos 
acessos. Quando tal for inevitável, será necessário optimizar o traçado desses 
acessos. 

• O Empreiteiro deve obter todos os alvarás, licenças, autorizações e aprovações requeridos 
para os trabalhos de construção a realizar. 

• O Empreiteiro deve definir procedimentos para gestão de eventuais reclamações que sejam 
compatíveis com os MFRR preparados para o Projecto (incluindo mecanismo geral, 
mecanismo específico para VBG/EAS/AS, e mecanismo para os trabalhadores). 

• O Empreiteiro deve reunir com autoridades locais, líderes comunitários e população 
residente na envolvente do local do projecto acompanhado pelo ESAS da UGP: 
 Apresenta-se às autoridades / líderes comunitários e comunidade; 
 Fornecer informações sobre a duração e o cronograma das obras; 
 Fornecer informações sobre a mão-de-obra necessária, identificando as 

oportunidades de emprego para as comunidades locais; 
 Explicar o processo que será adoptado para recrutamento de mão-de-obra local, o 

qual deve ser transparente e não discriminatório (por exemplo, com base no status 
da família, etnia, raça, género, religião, idioma, estado civil, nascimento, idade, 
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deficiência ou convicções políticas). O recrutamento de mulheres deve ser 
promovido; 

 Solicitar formalmente às comunidades o acesso e a autorização para utilização de 
infra-estruturas comunitárias (como por exemplo, abastecimento de água), terra 
ou recursos naturais (por exemplo: areia, lenha); 

 Sensibilizar as comunidades locais para os riscos associados às actividades de 
construção e a necessidade de limitar o acesso à área de trabalho a terceiros e 
animais domésticos; 

 Apresentar e explicar às comunidades o procedimento disponível para 
apresentarem as suas questões, sugestões e reclamações relacionadas com a obra. 

 
 
Fase de Construção 
 
Condições de Trabalho 

 É proibido trabalho infantil ou trabalho forçado. 
 O Empreiteiro deve celebrar contractos escritos com todos os trabalhadores, definindo 

tarefas, responsabilidades, duração do contracto, horas de trabalho, salário e outros 
aspectos relevantes incluídos na legislação laboral aplicável e nos PGMO preparados 
para o Projecto. 

 No momento do recrutamento do Empreiteiro deve a apresentar e explicar a todos os 
trabalhadores o Código de Conduta a que ficam contratualmente obrigados, 
identificando o tipo de sansões aplicável aos infractores. No momento da sua 
contratação todos os trabalhadores deverão subscrever e assinar o Código de Conduta. 

 O Empreiteiro deve apresentar e explicar aos trabalhadores o procedimento disponível 
para apresentarem as suas questões, sugestões e reclamações relacionadas com 
questões laborais. Este procedimento deve assegurar a confidencialidade, 
particularmente no caso de reclamações referentes a VBG/EAS/AS, caso esse seja o 
desejo do(a) trabalhador(a). 

 O Empreiteiro deve fornecer equipamento de protecção individual (EPI) para todos os 
trabalhadores (capacetes, botas, luvas, etc.) de acordo com a natureza do trabalho / 
tarefas atribuídas, sem nenhum custo para o trabalhador. O Empreiteiro treinará os 
trabalhadores sobre o uso correcto de EPI e supervisionará seu uso. 

 O Empreiteiro deve fornecer as ferramentas e equipamentos de trabalho relevantes, 
em boas condições de trabalho, sem nenhum custo para o trabalhador (por exemplo, 
martelo, serra, caixa de ferramentas). 

 O Empreiteiro deve fornecer treinamento relevante em saúde e segurança aos 
trabalhadores, para que eles entendam os riscos inerentes às suas tarefas e as 
precauções necessárias. 

 O Empreiteiro deve disponibilizar aos trabalhadores: 
 Instalações dedicadas de acomodação para trabalhadores não locais, com 

ventilação e condições térmicas adequadas, para promover a saúde, a segurança e 
o bem-estar dos trabalhadores. 

 Instalações dedicadas para cozinhar e comer (com sombra, balcões de 
armazenamento e preparação de alimentos). 

 Abastecimento de água potável. 
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 Instalações sanitárias e vestiários adequados e seguros, a fim de minimizar os 
impactos na qualidade ambiental e na saúde pública e garantir a privacidade. 
Recomenda-se o uso de banheiros químicos portáteis (sempre que possível) na 
proporção de 1 casa de banho por cada 15 trabalhadores. Onde banheiros portáteis 
não estejam disponíveis, devem, no mínimo, ser construídas latrinas melhoradas. 
Instalações de lavagem separadas devem ser criadas (para não sobrecarregar a 
latrina colocada). 

 Equipamentos descartáveis de protecção contra COVID-19 (máscaras, viseiras, 
luvas). 

 O consumo de álcool e drogas deve ser proibido no local da obra. A entrada na obra de 
trabalhadores suspeitos de estarem sob a influência de tais substâncias não deve ser 
permitida. 

 O Empreiteiro deve realizar periodicamente acções de sensibilização dos 
trabalhadores sobre os comportamentos e as atitudes correctas a ter com os colegas de 
trabalho e os elementos das comunidades locais, enfatizando a proibição de qualquer 
tipo de discriminação ou VBG Deverão ser tomadas medidas disciplinares quando 
ocorrerem violações do acima exposto. 

 
Saúde e Segurança Comunitária 

 O Empreiteiro tomará medidas para reduzir os riscos para os membros da comunidade 
(especialmente crianças), colocando sinais de aviso e limitando o acesso à área de 
trabalho, mantendo produtos perigosos em áreas de armazenamento fechadas e 
tomando providências para evitar acidentes envolvendo veículos e máquinas (por 
exemplo, instruir e exigir aos motoristas para reduzir a velocidade em áreas povoadas). 

 O Empreiteiro deve garantir que as comunidades vizinhas estejam sensibilizadas 
relativamente aos riscos decorrentes das actividades de obra e os cuidados que devem 
ser tomados pelos membros da comunidade (especialmente com relação a pessoas 
mais vulneráveis, como crianças e idosos) e em relação a animais domésticos. 

 
Substâncias Perigosas, Armazenamento de Combustível e Actividades de Manutenção 

 As substâncias perigosas devem estar protegidas da chuva e do sol, em áreas de 
armazenamento encerradas e colocadas em pisos de betão (ou pelo menos em uma 
área revestida com folhas espessas de plástico). Os empreiteiros são incentivados a 
construir pisos de betão agrupados para capturar derramamentos. 

 Todas as actividades de manutenção de equipamentos, incluindo trocas de óleo, devem 
ser realizadas dentro das áreas de manutenção demarcadas e adequadamente 
equipadas ou usando bandejas de contenção apropriadas (como um corte no tambor 
longitudinalmente). 

 Os óleos usados não devem ser descartados no solo ou em um corpo de água. Os 
Empreiteiros são incentivados a recolher óleos usados, panos contaminados e outros 
resíduos perigosos em recipientes claramente marcados (como tambores) para 
remoção do local. 

 
Abastecimento de Água 

 As captações de água a partir do meio hídrico natural (por exemplo, nascentes, riachos, 
lagos) devem ser previamente aprovadas pelo ESAS e pelas autoridades locais 
competentes, após consulta aos líderes locais. 
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Obtenção de Inertes/Agregados para a Obra 
 Todos os agregados necessários para a construção de fundações ou plataformas devem 

ser provenientes de pedreiras existentes e licenciadas. 
 
Limpeza do Terreno 
• Nenhum solo, vegetação ou material de construção deve ser depositado em áreas húmidas 

ou despejado em corpos d'água. 
• Não será permitida queima de vegetação para limpar o local. 
• O Empreiteiro suspenderá as obras e notificará o ESAS se quaisquer sepulturas ou 

artefactos de significado arqueológico ou cultural, previamente não identificados, forem 
descobertos durante os trabalhos de limpeza do terreno. Os trabalhos permanecerão 
interrompidos enquanto as autoridades competentes são notificadas e até que elas 
inspeccionem o local e autorizem o reinício dos trabalhos. 

 
Controle de Processos Erosivos e Transporte de Sedimentos 

 A perturbação do solo deve ser reduzida ao mínimo. 
 O Empreiteiro deve implementar medidas eficazes de prevenção e controle de 

processos erosivos, incluindo: 
 Limitar as actividades de desmatação e movimentação de terras às áreas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 
 Planear a realização das actividades de desmatação e movimentação de terras para 

a época seca, se possível, de forma a minimizar a ocorrência de fenómenos de 
erosão hídrica. 

 Suspender as actividades de movimentação de terras durante períodos de 
precipitação intensa ou vento forte, se possível. 

 Proteger as pilhas temporárias de solo ou sedimentos com coberturas 
impermeáveis para evitar o seu arrastamento pelas águas pluviais. As pilhas de solo 
devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

 Evitar ou minimizar o transporte de partículas de solo para fora da área de 
intervenção através uso de lagoas de assentamento e cercas de silte. 

 Para obtenção de material inerte para a obra privilegiar áreas de empréstimo já 
existentes em detrimento de novas áreas. Interditar o recurso a áreas de empréstimo 
não licenciadas. 

 
Controle de Ruído e Vibração 

 O Empreiteiro deve manter os níveis de ruído dentro de limites aceitáveis e as 
actividades de construção devem, sempre que possível, limitar-se às horas normais de 
trabalho. 

 
Controle da Emissão de Poeiras 

 A poeira é considerada um incómodo quando reduz a visibilidade, suja propriedade 
privada, é esteticamente desagradável. A poeira gerada pelas actividades de construção 
deve ser minimizada, sendo o Empreiteiro responsável pelo seu controlo. 

 As medidas de controlo devem incluir a humectação regular das áreas de trabalho / 
expostas com água a uma taxa de aplicação que não resultará em erosão ou escoamento 
do solo. 
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 A remoção da vegetação deve ser evitada até que seja necessária e as superfícies 
expostas devem ser alvo de recomposição vegetal ou estabilização o mais rápido 
possível.  

 A escavação, manuseio e transporte de materiais erodíveis devem ser evitados sob 
condições de vento forte. 

 Sempre que possível, as pilhas de terra devem ser protegidas do vento.  
 A velocidade dos veículos afectos à obra deve ser limitada para minimizar a geração de 

poeira no local de obra e nas vias de acesso, em particular em vias não pavimentadas 
 
Gestão de Resíduos 

 O local de obra deve ser mantido sempre limpo, ordenado e arrumado. 
 Para reduzir a quantidade de desperdício, o Empreiteiro é incentivado a encontrar usos 

locais para restos de materiais e embalagens não contaminados por produtos perigosos 
(por exemplo, resíduos de madeira podem ser usados pela comunidade como lenha, 
tambores vazios podem ser lavados três vezes e doados para armazenamento). Isso 
deve ser negociado e acordado com a liderança local para confirmar a necessidade e 
concordar com um processo de distribuição de materiais. 

 O Empreiteiro deve garantir:  
 O fornecimento de caixas suficientes (de preferência protegidas contra animais e 

resistentes a intempéries) no estaleiro e local de obra para armazenar os resíduos 
sólidos produzidos diariamente. 

 A separação de resíduos por tipologia. 
 A recolha diária de desperdícios e resíduos gerados pelos trabalhadores. 
 A compostagem no local de resíduos biodegradáveis (enterrados em valas rasas 

dedicadas e cobertos com matéria vegetal e solo). 
 A reciclagem de parte do fluxo de resíduos gerados pela obra, recorrendo para o 

efeito a instalações de reciclagem apropriadas disponíveis a uma distância razoável 
de viagem.  

 A identificação de um local apropriado para depósito de resíduos gerados durante 
a obra (por exemplo, poço local de empréstimo já em uso para a deposição de 
resíduos, área apropriada perto do local de trabalho para enterro e cobertura de 
resíduos em poços dedicados). 

 Resíduos perigosos, como óleos usados, baterias, tintas, solventes etc. devem ser 
mantidos separadamente e removidos do local pelo Empreiteiro antes do final da 
obra. Os Empreiteiros são encorajados a enviar todos os resíduos perigosos para as 
instalações disponíveis mais próximas da área do subprojecto. Nenhum resíduo 
armazenado deverá ser deixado no local após a conclusão do trabalho. 

 
Prevenção e Controle dos Riscos de Incêndio 

 O Empreiteiro deve tomar todas as medidas razoáveis e preventivas para garantir que 
não ocorram incêndios como consequência das actividades de construção. 

 Fogos abertos nas áreas de conservação são proibidos. 
 O Empreiteiro deve garantir que haja equipamentos básicos de combate a incêndio 

disponíveis no local. Isso deve incluir, mas não se limitar a: 
 Batedores de borracha ao trabalhar em áreas com capim / arbusto. 
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 Pelo menos um extintor de incêndio do tipo apropriado quando há actividades 
como sejam a soldagem ou outras actividades que podem originar incêndios.  

 Os materiais inflamáveis devem ser armazenados em condições que limitem o 
potencial de ignição e a propagação de incêndios.  

 O Empreiteiro deve garantir que todos os trabalhadores da obra estejam cientes dos 
riscos de incêndio e como lidar com quaisquer incêndios que ocorram. Isso deve incluir, 
entre outras, acções de capacitação sobre prevenção de incêndios. 

 
Recuperação Ambiental / Reabilitação das áreas Interferidas pela Obra / Desmobilização da 
Obra: 

 O Empreiteiro deve proceder à recuperação de todas as áreas perturbadas pela obra. 
 O Empreiteiro deve desenvolver e implementar um programa de recuperação 

progressiva das áreas interferidas, isto é, à medida que os trabalhos vão sendo 
concluídos, as áreas vão sendo recuperadas. 

 A recuperação incluirá, no mínimo, a remoção de todos os materiais não utilizados e 
resíduos, descompactação do solo, e revegetação com espécies nativas.  

 Após a conclusão do Contracto, o Empreiteiro deverá proceder à desmobilização, 
observando as seguintes medidas incluir: 
 Remoção de todas as estruturas, serviços e instalações restantes, a menos que 

sejam vendidos ou entregues à comunidade.  
 Remoção de todos os escombros e resíduos restantes da construção, para serem 

descartados em um local apropriado.  
 Restabelecimento e reabilitação de todas as áreas perturbadas restantes, incluindo 

vias de acesso temporárias, círculos de viragem, áreas de estacionamento, etc. 
 
Desempenho Ambiental e Social da Obra 

 O Empreiteiro é responsável pelo desempenho ambiental e social dos subempreiteiros 
e fornecedores. 

 O Empreiteiro deverá desenvolver e implementar procedimentos para monitorizar 
continuamente durante a obra o desempenho ambiental, social e de saúde e segurança 
dos seus trabalhadores e de todos os subempreiteiros. 

 Os resultados dessa monitorização deverão ser compilados em relatórios mensais a 
submeter à apreciação e aprovação do Dono de Obra. 

 A entrega dos relatórios mensais de monitorização é condição necessária para 
aprovação dos pagamentos a efectuar ao Empreiteiro durante a vigência do seu 
contracto. 

 O Empreiteiro deverá proceder à monitorização dos parâmetros indicados no Plano de 
Monitorização da obra. 

 O Empreiteiro deverá criar e manter actualizado um sistema de registos sobre o 
desempenho ambiental e social da obra. 

 O Empreiteiro deve facultar aos trabalhadores informação clara e objectiva sobre a 
previsão de desmobilização da obra e terminação dos seus contractos de trabalho para 
estes possam de modo informado planear e gerir as suas vidas. 
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Anexo 10 – Modelo de Formulário de Registo de Reclamações 
 
 

FORMULÁRIO DE REGISTO DE RECLAMAÇÃO 

Nome do Reclamante: 
 
 

Nº de Telefone:  
 
Outro meio de contacto: 
 

 

Género  M  F 

 
Idade: 

Comunidade/Instituição: 
 

Município: 
 

Distrito: 
 

Data de Recebimento da Reclamação (DD/MM/AAAA): __________/___________/_______ 
 
Identificação do Subprojecto a que se refere a Reclamação (caso não se refira ao Projecto em geral): 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Descrição da Reclamação:  
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Data (DD/MM/AAAA): ___________________________ 

 
 
 
 
 

  

Assinatura Reclamante  Assinatura do Funcionário / PF 
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Anexo 11 – Informação sobre as Consultas com as Partes 
Interessadas 

 
 
Consultas realizadas em Janeiro de 2020 no âmbito da preparação do PEPI 
 

Actividade: Consulta #1 

Data: 20 Janeiro 2020, 9h30 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Ministérios e Direcções N.º Participantes: 7 pessoas + 3 (consultora AR, 2 
MEES – HB e AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e receber contribuições para o projecto e para o plano de consulta 
das partes interessadas. 

Resumo da Actividade: 

Acrescentar como meios de divulgação da informação jornais, website do projecto e redes sociais. O website do 
projecto poderá estar alojado no site do MEES. Assim, esta plataforma não desaparece e é uma forma de a 
manter activa e com informação actualizada, mesmo após a conclusão do projecto. 
- Há preocupações relativamente às infra-estruturas WASH. Se não há água, não há higiene nem saneamento. 
- Deveria haver sistemas de aproveitamento da água das chuvas que permitissem a sua recolha e 
armazenamento dessas águas (num reservatório) e posterior distribuição para uso na limpeza e nas casas de 
banho. 
- As casas de banho deverão ser separadas, meninas e meninos. 
- É importante que se tenha em atenção o facto de haver realidades diferentes entre a escola e o meio onde 
alguns alunos vivem.  
- Incluir uma actividade relativa à avaliação da sustentabilidade do projecto, após a sua conclusão. 
- Na selecção das escolas onde serão construídos pontos de água é necessário ter em atenção o facto de nem 
todos os locais serem servidos por sistema de abastecimento de água. É importante que haja coordenação entre 
as partes envolvidas, de forma a serem seleccionados os locais mais adequados a receber os pontos de água. 
- Evitar factores e situações de risco, onde as meninas possam sofrer agressões. Como por exemplo, quando 
vão buscar água à noite porque o abastecimento nesses locais, e de acordo com a EMAE, é efectuado à noite. 
- Sensibilização da família, maridos e comunidades. Como ajudar as meninas? Protecção social? Saúde? 
- Há famílias que recebem apoio social e os seus membros não trabalham. Deveria haver um retorno social 
por parte de quem recebe esse apoio. 

Fotos da Actividade: 
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Actividade: Consulta #2 

Data: 20 Janeiro 2020, 15horas Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Instituições Públicas N.º Participantes: 7 pessoas + 3 (consultora AR, 2 
MEES – HB e AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e receber contribuições para o projecto e para o plano de consulta 
das partes interessadas. 

Resumo da Actividade: 

- Muitos pais / encarregados de educação, consideram que a escola não é uma necessidade e não é importante. 
Por este motivo, esta posição/opinião é considerada um obstáculo aos bons resultados do projecto. 
- É importante que haja envolvimento dos pais em todo o sistema de ensino, de forma que os objectivos do 
projecto sejam atingidos. 
- Criação de uma componente (ou subcomponente) com o objectivo de trabalhar com os pais/encarregados 
de educação para que eles percebam a importância da continuidade dos estudos e assim, poderem ajudar a 
estimular e incentivar os seus filhos para os estudos. Por este motivo, é importante a sensibilização e 
envolvimento dos pais/encarregados de educação relativamente ao projecto e, em particular, na componente 
dedicada ao empoderamento das raparigas. 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Consulta #3 

Data: 21 Janeiro 2020, 8h00 – 10h30 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Comunidade Educativa N.º Participantes: 27 pessoas + 3 (consultora AR, 
2 MEES – HB e AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e receber contribuições para o projecto e para o plano de consulta 
das partes interessadas. 

Resumo da Actividade: 

- Envolvimento dos líderes mais activos das comunidades, que têm a capacidade de influenciar 
comportamentos e que poderá ajudar na implementação do projecto. 
- O êxito do projecto depende do engajamento das pessoas e, em particular, dos pais. 
- Muitos projectos não têm sucesso porque não têm em consideração as questões históricas e socioculturais 
do país. 
- O projecto deveria atender a situações de escolas que têm alunos com necessidades especiais, de forma que 
esta os consiga manter e eles não desistam, contemplando as estruturas necessárias para que esses alunos 
estejam mais adaptados (como sejam rampas, carteiras adaptadas, casas de banho adaptadas, etc.). 
- É importante fazer campanhas para sensibilizar os pais, para que estes deixem os seus filhos com deficiência 
frequentar a escola. 
- Devem incluir as ONG específicas, uma vez que elas são essenciais para ajudar ao sucesso do projecto. 
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Actividade: Consulta #3 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Consulta #4 

Data: 21 Janeiro 2020, 10h30 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Associações de Pais N.º Participantes: 3 pessoas + 3 (consultora AR, 
2 MEES – HB e AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e receber contribuições para o projecto e para o plano de 
consulta das partes interessadas. 

Resumo da Actividade: 

- Incluir o “Governo Regional” como parte afectada, e o Governo Local deverá designar-se por “Poder Local”. 
- O CACVD tem intenção de incluir, na revisão curricular, disciplinas de VBG ao nível do secundário. 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Consulta #5 

Data: 21 Janeiro 2020, 14h Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Membros e Organizações da 
Sociedade Civil, ONG e Entidades 
Religiosas 

N.º Participantes: 3 pessoas + 3 (consultora AR, 2 
MEES – HB e AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e receber contribuições para o projecto e para o plano de consulta 
das partes interessadas. 

Resumo da Actividade: 

- Preocupações relativamente ao facto de haver inclusão de meninas grávidas com as restantes colegas que 
não estão grávidas, na mesma turma. Sugere-se que deveria haver uma turma só com meninas grávidas. 
- O sistema de avaliação dos professores é essencial. Existem muitos defeitos no sistema que são difíceis de 
resolver. Os supervisores deverão estar também sujeitos ao sistema de avaliação. Eles nem sempre estão 
capacitados para desempenhar as suas funções. 
- O que tiramos daqui, em termos de progressão continuada? Quais as vantagens de futuro com estas 
decisões? 
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Actividade: Consulta #5 

- Os inspectores deveriam ter formação em legislação, uma vez que revelam desconhecimento da lei. 
- Deve haver consultas e envolvimento de todas as partes interessadas, a todos os níveis de implementação. 
É importante que o projecto seja aberto na sua fase de implementação, para que haja um verdadeiro 
envolvimento. 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Grupo Focal #1 

Data: 22 Janeiro 2020 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas N.º Participantes: 9 pessoas + 2 (consultora AR, 1 
MEES – AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- Começámos por nos apresentar, a Dra. Ana Costa fez apresentação do projecto e falamos do propósito do 
encontro. Cada rapariga apresentou-se dizendo a sua idade, escolaridade, o que fazem actualmente, motivações 
por terem deixado de estudar, número de filhos e com quem vivem. 
- No encontro estavam presentes 3 jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, 5 jovens com 
idades entre os 20 e os 25 anos e 1 mulher de 31 anos.  
- No grupo, duas jovens concluíram o 12º ano, ambas tiveram 1 filho e continuaram a estudar. Tiveram o apoio 
da família e do “marido”, nesta decisão. As duas trabalham e pretendem dar continuidade aos estudos. 
- A conversa com as jovens permitiu perceber que os motivos que deram origem a desistirem da escola, em 
dada altura das suas vidas, foram: as condições financeiras da família, a gravidez precoce, a influência do marido 
e dos pais para não continuarem os estudos. 
- Um dos motivos associado ao facto dos rapazes não quererem que as suas companheiras continuem os 
estudos, está associado ao facto de elas adquirirem mais estudos e conhecimentos e, assim, já não vão aceitar as 
decisões e opiniões do marido, nem os vão respeitar mais. Para além deste motivo, os rapazes também têm 
receio que as companheiras arranjem outros rapazes. 
- Foi referido que uma acção importante do projecto seria a sensibilização dos maridos, por um lado, e dos 
pais, por outro. É muito importante que eles percebam que todos têm a ganhar se as raparigas continuarem os 
estudos e assim, ter-se o apoio deles. Se eles não estiverem de acordo, elas acabam por ter de fazer aquilo que 
eles (companheiros e pais) decidem. 
- Neste seguimento, também foi referida a importância de chamar também os rapazes à escola. Assim, os dois 
continuam os estudos e não há outros receios que os rapazes têm se deixarem as suas mulheres irem estudar. 
- Nos encontros é também importante ter-se alguém a traduzir para a língua local (Criolo de São Tomé) para 
que assim, as raparigas com menos estudos, consigam entender tudo. 
- Um ponto também referido diz respeito ao facto de alguns Directores de escola, terem proibido as raparigas 
grávidas de continuarem os estudos. É importante que haja uma sensibilização e que o sistema evite que estas 
situações continuem a ocorrer. 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 196 

 

Actividade: Grupo Focal #1 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Grupo Focal #2 

Data: 22 Janeiro 2020 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas N.º Participantes: 19 pessoas + 2 (consultora AR, 
1 MEES – AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- Começámos por nos apresentar e a Dra. Ana Costa fez apresentação do projecto e falamos do propósito do 
encontro. Cada rapariga apresentou-se dizendo a sua idade, escolaridade, o que fazem actualmente, motivações 
por terem deixado de estudar, número de filhos e com quem vivem. 
- No encontro estavam presentes 7 jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos (destas, apenas 
duas estão a estudar com filhos as restantes deixaram os estudos), 12 jovens com idades entre os 19 e os 23 
anos (destas, uma está a frequentar a Universidade o curso de Engenharia de Telecomunicações e Informação, 
3 frequentam o 9º ano, e 3 frequentam o 10º, 11º e 12º, respectivamente). As restantes deixaram de estudar. 
- No grupo, apenas uma jovem frequenta a universidade (tem 22 anos e 1 filho). 
- A conversa com as jovens permitiu perceber que os motivos que deram origem a desistirem da escola, em 
dada altura das suas vidas, foram: as condições financeiras da família, a gravidez precoce, a influência do marido 
e dos pais para não continuarem os estudos. 
- Um dos motivos associado ao facto dos rapazes não quererem que as suas companheiras continuem os 
estudos, está associado ao facto de elas adquirirem mais estudos e conhecimentos e, assim, já não vão aceitar as 
decisões e opiniões do marido nem os vão respeitar mais. Para além deste motivo, os rapazes também têm receio 
que as companheiras arranjem outros rapazes.  
- Foi referido que uma acção importante do projecto seria a sensibilização dos maridos, por um lado, e dos 
pais, por outro. É muito importante que eles percebam que todos têm a ganhar se as raparigas continuarem os 
estudos e assim, ter-se o apoio deles. Se eles não estiverem de acordo, elas acabam por ter de fazer aquilo que 
eles (companheiros e pais) decidem. 

Fotos da Actividade: 
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Actividade: Grupo Focal #3 

Data: 22 Janeiro 2020 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Grupo Focal de Rapazes N.º Participantes: 1 rapaz + 2 (consultora AR, 1 
MEES – AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- Começámos por nos apresentar e a Dra. Ana Costa fez apresentação do projecto e falamos do propósito do 
encontro. O rapaz apresentou-se dizendo o seu nome e a sua idade, escolaridade, o que faz actualmente, número 
de filhos e com quem vivem. 
- O participante tem 23 anos, está a frequentar o 12º ano, vive com os pais e não tem filhos. Pretende continuar 
os estudos universitários em Ciências e Tecnologia. 
- Ele gostava que sua companheira estudasse e tirasse um curso universitário. 
- Considera que é importante sensibilizar os pais e maridos de forma que as mentalidades mudem. 
- As famílias carenciadas têm apoio social, se os filhos deixarem de estudar elas perdem esse apoio. Por isso, 
é importante que não parar os estudos para não se prejudicar a família. 
- Se os maridos apoiarem o estudo das esposas, isso vai contribuir para melhorar a vida da família. 

Fotos da Actividade: 

 
 
 

Actividade: Grupo Focal #4 

Data: 22 Janeiro 2020 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas N.º Participantes: 8 pessoas + 2 (consultora AR, 1 
MEES – AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- Começámos por nos apresentar e a Dra. Ana Costa fez apresentação do projecto e falamos do propósito do 
encontro. Cada rapariga apresentou-se dizendo a sua idade, escolaridade, o que fazem actualmente, motivações 
por terem deixado de estudar, número de filhos e com quem vivem. 
- No encontro estava presente 1 jovem com 17, 6 jovens com idades entre os 19 e os 24 anos e 1 mulher de 
32 anos.  
- No grupo, quatro jovens frequentam o 12º ano, uma delas vive com o marido que também está a estudar e a 
trabalhar (é taxista). 
Alguns pontos foram abordados: 
- A escola não permite que as raparigas continuem a estudar. 
- Os maridos não deixam que as mulheres continuem a estudar, porque acham que as mulheres vão arranjar 
outro homem e vão deixar de obedecer aos seus maridos. 
- Se os pais apoiarem, ela deixa o marido e vai para casa dos pais para continuar a estudar. 



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 198 

 

Actividade: Grupo Focal #4 

- São influenciadas pelas amigas que não estão a estudar e assim, elas também deixam de estudar. 
- Os motivos que deram origem a desistirem da escola, em dada altura, foram: as condições financeiras da 
família, a gravidez precoce, a influência do marido e dos pais para não continuarem os estudos. 
- Referiram que é necessária a sensibilização dos maridos para que eles percebam que todos têm a ganhar se 
as raparigas continuarem os estudos e assim, ter-se o apoio deles. Se eles não estiverem de acordo, elas acabam 
por ter de fazer aquilo que eles (companheiros e pais) decidem. 

Fotos da Actividade: 

  
 
 

Actividade: Reunião com Pessoa Vulnerável 

Data: 22 Janeiro 2020 Local: São Tomé, MEES 

Grupo de PI: Reunião com uma pessoa com 
deficiência 

N.º Participantes: 1 pessoa + 2 (consultora AR, 1 
MEES – AC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- Começámos por nos apresentar e a Dra. Ana Costa fez apresentação do projecto e falamos do propósito do 
encontro.  
Os seguintes assuntos foram abordados durante o encontro: 
- Há 7 alunos surdos integrados no sistema normal, no 6º ano. O seu papel é traduzir e dar explicações a esses 
alunos de modo a ajudá-los a acompanhar as matérias. 
- Deveria haver mais professores de língua gestual. Deverá haver formação de longo prazo de língua gestual 
para os professores que têm alunos com este tipo de necessidade. 
- Formação de professores relativamente a métodos e estratégias para lidar com estas situações. 
- As turmas que recebem alunos com deficiência, deveriam ter uma dimensão mais reduzida de modo a 
poderem ser acompanhados adequadamente pelos professores. 
- Deverá haver sensibilização dos pais e encarregados de educação para que deixem os seus filhos frequentar 
a escola. É importante que sejam identificados quem são as crianças e os pais, de modo a trabalhar com estes 
últimos no sentido de os sensibilizar para que os seus filhos frequentem a escola. 
- A escola e o sistema de ensino têm de ter as estruturas necessárias para incluir estes alunos. 
- A distância a que se encontram localizadas as escolas também é um problema para aquelas famílias com 
menor capacidade financeira. Pode não haver dinheiro para o transporte e os alunos acabam por se afastar da 
escola. 
- Vai abrir uma escola para cegos, alfabetização para cegos. 
- Há também falta de legislação que regule este sector particular da educação. 
- Há necessidade de materiais pedagógicos, principalmente para os níveis mais baixos - ensino pré-escolar e 
primário. Nos níveis básico e secundário, os materiais dependem dos conteúdos. 
- O sistema de avaliação para estes casos tem de ser revisto e adaptado. 
- As acessibilidades também não são as adequadas para aqueles com mobilidade reduzida. 
- Deverá haver mais dicionários em língua gestual. 
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Consultas realizadas entre Outubro de 2020 e Maio de 2021 no âmbito da preparação 
do QGAS 
 

Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 27 de Outubro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas (São 
Tomé) 

N.º Participantes: 4 pessoas + 3 (consultores 
SA+JJM, 1 MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão iniciou-se com a apresentação dos consultores e dos principais objectivos do projecto. 
Posteriormente, as participantes apresentaram-se sendo que a idade das mesmas variava entre os 16 e os 23 
anos de idade. Frequentavam o 11º e o 12º ano de escolaridade, bem como o 1º ano da licenciatura de Direito e 
eram provenientes de várias regiões de São Tomé e uma das participantes da Região Autónoma do Príncipe. 
- Relativamente ao abandono escolar precoce de raparigas, as participantes referiram exemplos em que este 
se deveu a gravidez e a casamento precoce/união de facto (em que os maridos não permitiram a progressão 
escolar). Relativamente à gravidez como motivo para o abandono escolar, as participantes mencionaram como 
causas específicas para este a vergonha e a proibição por parte do marido/companheiro. 
- O grupo concordou que os casamentos forçados não são uma realidade em São Tomé e Príncipe. 
- Todas as participantes afirmaram sentir-se seguras na escola, sem receio ou experiências de violência ou 
assédio por parte de colegas. Também afirmaram desconhecer situações de violência no percurso de e para a 
escola. 
- Quando questionadas sobre relações entre professores e alunas em troca de notas, as participantes 
referiram que estas eram comuns e que as alunas aceitavam de livre vontade e não por receio de represálias. O 
grupo concordou que, caso fossem confrontadas com uma situação semelhante, pediriam ajuda aos pais (à mãe, 
especificamente) para apresentar queixa junto da direcção da escola. 
- No que diz respeito à existência/condições das casas-de-banho nas escolas, as participantes referiram as 
seguintes situações nas diferentes escolas: i) sem água, ii) com água canalizada, mas na maioria das vezes 
encontravam-se fechadas e iii) com água canalizada e abertas. As participantes que referiram não poder utilizar 
as casas-de-banho na escola pelos motivos mencionados em i) e ii) acrescentaram que usavam o terreno atrás 
da escola que era de livre acesso público. Negaram alguma vez ter faltado a aulas por se encontrarem 
menstruadas e não terem casas-de-banho.  
- No âmbito da pandemia de COVID-19, referiram que os conselhos distribuídos pela comunidade estudantil 
foram o uso de máscara e a lavagem frequente das mãos pelo que, nas escolas sem casas-de-banho adequadas, 
foram colocados baldes de água e disponibilizado sabão. 
- Uma das participantes mencionou ter tido sessões sobre saúde sexual e reprodutiva na escola, enquadradas 
no módulo de Biologia. As restantes participantes disseram que não tiveram sessões a abordar temas de saúde 
sexual e reprodutiva. 
- Perante a possibilidade de ensino à distância, foi referido que seria mais difícil esclarecer as dúvidas. 
Adicionalmente, foi referido que nas escolas das participantes não existia internet nem computadores para os 
alunos acederem. Para além do acesso a computadores e internet, as participantes identificaram como 
oportunidades de melhoria nas suas escolas a criação de espaços para a prática de actividade física e a 
criação/melhoria das bibliotecas. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 27 de Outubro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Rapazes (São 
Tomé) 

N.º Participantes: 5 pessoas + 3 (consultores 
SA+JJM, 1 MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão foi iniciada com a apresentação da equipa consultora e dos objectivos do projecto. Os participantes 
apresentaram-se sendo que a idade dos rapazes variava entre os 17 e os 25 anos de idade. Todos os 
participantes eram estudantes que frequentavam o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, licenciatura em Direito 
e licenciatura em Contabilidade. Todos residiam com a família e nenhum tinha filhos. 
- Sobre a alta prevalência de reprovação escolar em São Tomé e Príncipe, os participantes identificaram os 
seguintes motivos para a mesma: i) uso de drogas, ii) discrepância entre as competências adquiridas na escola 
e as necessárias para desempenhar uma profissão, iii) falta de condições para realizar trabalhos (sem acesso a 
internet ou impressora) e iv) dificuldade dos conteúdos. Apesar da dificuldade de os conteúdos ter sido 
mencionada como um dos motivos, um dos participantes acrescentou que ao longo dos últimos anos, os 
programas têm sido actualizados e os conteúdos têm-se tornado mais acessíveis. 
- O grupo considerou que existe cada vez mais igualdade de género em São Tomé e Príncipe e que, para se 
atingir uma situação de equidade entre os sexos, os homens têm que participar e ser parte da solução. Um dos 
participantes referiu, também, que é necessária uma maior consciencialização por parte dos rapazes para verem 
as parceiras como iguais e por parte das raparigas para não engravidarem precocemente.  
- No que diz respeito à violência doméstica, o grupo concordou que existe no país, que tem vindo a aumentar 
o número de casos e que, geralmente, se prendem com situações em que a mulher depende financeiramente do 
homem pelo que não reporta e não termina a relação. Foi consensual a opinião de que qualquer forma de 
violência doméstica é errada. 
- Um dos participantes classificou como uma “política de discriminação negativa” a obrigatoriedade que 
existia previamente de ensino nocturno para as estudantes grávidas. 
- Relativamente a relações entre professores e alunas em troca de notas, os participantes referiram conhecer 
casos quer a nível do ensino secundário, quer a nível do ensino superior. Apesar de considerem que estas 
situações são comuns, a frequência é difícil de estimar dado geralmente apenas os envolvidos e as amigas das 
alunas em questão saberem. Foi, também, mencionado que as alunas se envolvem com os professores para i) 
melhorarem as notas e ii) para obterem suporte financeiro pelo professor. O grupo concordou que a maioria 
das alunas não reporta e que não existem mecanismos a nível das escolas para lidar com queixas deste foro, 
apenas as autoridades policiais poderão intervir. 
- Um dos participantes mencionou que a educação para a saúde sexual e reprodutiva nas escolas geralmente 
é assegurada por uma organização não governamental (Associação Santomense para o Planeamento Familiar) 
a nível de São Tomé. Desconhecem iniciativas semelhantes na Região Autónoma do Príncipe. 
- O grupo concordou que temas referentes à homossexualidade/transsexualidade ainda são um tabu no país 
e que alguém que se assuma como homossexual/transsexual é discriminado. Um participante referiu um 
exemplo da sua escola em que um aluno que assumiu a sua homossexualidade “perante a discriminação e 
bullying na sociedade e na escola, acabou por dizer que não era e mesmo assim não conseguiu trabalho”. 
- Perante a possibilidade de ensino à distância, os participantes referiram preferir o ensino presencial. Um 
dos participantes mencionou que as aulas presenciais permitem uma ligação afectiva entre os alunos e o 
professor e que “o computador não substitui o papel”. Outro adicionou que dado muitos dos alunos em São 
Tomé e Príncipe não estarem habituados ao uso de tecnologias, a adaptação seria longa e temporariamente 
prejudicial para os alunos. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 27 de Outubro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de representantes de 
delegações distritais de educação 
e de associações de pais e de 
encarregados de educação (São 
Tomé) 

N.º Participantes: 10 pessoas + 3 (consultores 
SA+JJM, 1 MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto e recolher informação sobre os problemas e desafios que 
identificam no sistema de ensino e aspectos a melhorar com vista à melhoria da 
aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A reunião começou com a apresentação da equipa consultora, dos objectivos do projecto e dos participantes 
que eram representantes das delegações distritais de educação (5) e de associações de pais e encarregados de 
educação (5). As delegações de educação representadas na reunião foram referentes aos distritos de Caué, 
Lobata, Mé-Zóchi, Água Grande e Cantagalo. 
- As principais preocupações relativamente à realidade das escolas vocalizadas pelos representantes das 
associações de pais e encarregados de educação prenderam-se com a infraestrutura das escolas e com as difíceis 
condições financeiras de muitos alunos/famílias. Relativamente à infraestrutura das escolas foi referido que em 
muitas: i) não há laboratórios para as disciplinas de física, química ou biologia, espaços para a actividade física 
ou salas com computadores e internet para as aulas de tecnologias da informação (ou não se encontram em 
condições adequadas) e ii) a condição dos tectos, janelas, portas, carteiras ou cadeiras não é adequada (em 
algumas escolas chove dentro das salas). 
- Relativamente às condições especificamente das casas-de-banho, foi referido que muitas estão fechadas 
porque não têm água corrente ou porque se encontram degradadas. Um dos participantes mencionou que têm 
de fechar as casas-de-banho frequentemente devido ao uso inadequado por parte dos alunos. A representante 
da delegação distrital de Caué acrescentou que apenas uma minoria de casas-de-banho nas escolas do distrito 
se encontra a funcionar e têm água canalizada (“menos de 5%”). 
- Relativamente às bolsas para estudantes de modo a diminuir o abandono escolar/melhorar o 
aproveitamento, alguns dos representantes das associações de pais e encarregados de educação sabiam da 
existência destas, outros não. A representante da delegação distrital de Caué referiu conhecer várias famílias 
recipientes deste apoio financeiro. 
- O grupo concordou que seria importante as crianças dominarem quer as línguas locais (do distrito em 
questão), quer o Português e saberem distingui-las. Assim, sugeriram que em alguns distritos como Caué e 
Região Autónoma do Príncipe seria útil o uso das línguas locais para ajudar o processo de alfabetização e o 
aproveitamento escolar no início do ensino básico. Por outro lado, noutros distritos em que as crianças 
dominam melhor o Português, seria importante aprender também na escola a língua local de modo a “proteger 
o crioulo”. Foi também referida como possível dificuldade para o ensino dos diferentes crioulos, a inexistência 
de gramáticas e/ou dicionários. 
- Um dos participantes mencionou que seria importante a educação moral/para a cidadania nas escolas. 
- Foi referido que existem salas em algumas escolas no distrito de Água Grande dedicadas a alunos portadores 
de deficiências auditivas e visuais. Existe, também, transporte para estes alunos dentro do distrito de Água 
Grande. 
- Relativamente a situações de assédio/abuso sexual por professores a alunas, o grupo concordou que estas 
existem. Um participante referiu que enquanto desempenhava funções de professor testemunhou uma situação 
e que não a denunciou. Referiu, também, que conhece vários casos de professores que foram punidos “ficaram 
suspensos durante 6 meses a 1 ano”. Para além das punições, adicionou que deveriam também existir iniciativas 
para sensibilização da comunidade. 
- Outra participante acrescentou que num dos casos recentes que tomou conhecimento, aquando da punição 
do professor, a avó da estudante em questão terá ido fazer queixa pela punição, dado o professor em questão 
ajudar financeiramente a estudante pelo que a família apoiava a relação.  
- Sobre a gravidez na adolescência, um dos participantes acrescentou que na maioria dos casos a menina 
muda-se para a casa do rapaz caso este a aceite. Foi, também, referido que muitas optam por não voltar à escola 
por i) vergonha ou ii) falta de recursos (frequentemente os pais deixam de as apoiar financeiramente e o 
companheiro não tem condições/quer financiar o estudo da menina). 
- Quando questionados sobre critérios para recrutamento de professores, foi mencionado o desempenho 
académico dos candidatos. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 30 de Outubro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas na 
Escola Secundária de Santa 
Catarina (Distrito de Lembá) 

N.º Participantes: 15 pessoas + 2 (consultora SA, 
1 MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A reunião iniciou-se com a apresentação de todos os participantes e dos objectivos do projecto. No total o 
grupo era constituído por 15 raparigas e cada rapariga apresentou-se dizendo o seu nome, idade e ano escolar 
que frequentavam. A idade das participantes variava entre os 14 e os 20 anos e frequentavam o 9º e o 10º ano 
escolar. 
- Foi referido que algumas das participantes conheciam meninas que sentiram vergonha quando 
engravidaram, sendo que foi citado um exemplo em que a vergonha era um dos principais motivos por detrás 
do abandono escolar (para além da pressão familiar para cuidar da criança).  
- Uma das participantes referiu ter engravidado e ter tido uma criança, mas após um período regressou à 
escola (tem o apoio da mãe para cuidar da criança). Referiu, ainda, que não sentiu vergonha pela maternidade. 
Perante esta afirmação o grupo comentou que a posição desta rapariga seria uma excepção. 
- As participantes mencionaram não sentir receio de violência ou assédio sexual durante o caminho para a 
escola. 
- Referiram desconhecer situações de assédio sexual de professores a alunas na sua escola. Contudo, 
mencionaram conhecer vários casos de alunas que namoram com professores para melhoria do seu 
aproveitamento escolar. Desconhecem situações de gravidez entre as alunas desta escola resultantes de 
relações com professores. 
- Ao serem questionadas sobre se as relações entre professores e alunas seriam do conhecimento geral da 
comunidade educativa (por exemplo, director da escola ou outros professores) responderam que geralmente 
apenas sabem os envolvidos e as amigas próximas da aluna em questão. 
- No que diz respeito às instalações sanitárias na escola, as participantes referiram que se sentem seguras a 
usar as mesmas. Relativamente às condições das instalações, algumas participantes estudam num edifício em 
que não há água canalizada, mas referem que não limita as suas idas à escola durante o período menstrual. 
- Uma das participantes referiu que quer continuar a estudar de modo a “não depender do marido” e o 
restante grupo concordou com esta posição. 
- Nenhuma participante referiu receber (ou a sua família receber) ajuda financeira estatal para estudar. 
Referem que os materiais para estudar são caros pelo que alguns estudantes podem ter dificuldade em adquiri-
los. 
- As participantes mencionaram não ter acesso a computadores ou internet na escola pelo que para trabalhos 
têm de se deslocar a uma localidade vizinha o que também fica caro. 
- Perante a possibilidade de aulas à distância através da internet, o grupo concordou que seria preferível aulas 
em regime presencial de modo a facilitar o esclarecimento de dúvidas. Referem que o acesso a computadores 
com internet na escola facilitaria o estudo e a realização de trabalhos. 

 
  



 

Projecto Empoderamento de Raparigas e Educação de Qualidade Para Todos (PEREQT) – Projecto No. P169222 

 
Quadro de Gestão Ambiental e Social: Versão 3 – Setembro 2021 Página | 203 

 

 
Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 27 de Novembro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Raparigas na 
Escola Secundária de Mé-Zochi 

N.º Participantes: 17 pessoas + 2 (consultora SA, 
1 MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A reunião iniciou-se com a apresentação do projecto e das profissionais dinamizadoras da sessão. A idade 
das participantes variou entre 16 e os 21 anos de idade e eram alunas a frequentar o 10º, 11º e 12º ano escolar. 
- Uma das participantes mencionou um exemplo de uma menina que teria sido abordada por um professor 
com a oferta de troca de relações por melhoria de notas, o que a menina em questão aceitou. Posteriormente, o 
professor terá negado a melhoria da nota “ele não cumpriu com o que prometeu, ele usou ela”. A situação terá 
ficado do conhecimento dos restantes professores sendo que a menina foi, consequentemente, ofendida por 
outra professora. 
- Quando questionadas sobre a quem se poderiam dirigir perante uma situação de assédio sexual por parte 
de um dos professores, as participantes identificaram as seguintes opções: i) pais/família, ii) director da escola, 
iii) Ministério da Educação e iv) linha telefónica de apoio a vítimas de violência doméstica. 
- A maioria das participantes são mães e 3 encontravam-se grávidas. Uma das participantes de 20 anos e a 
frequentar o 12º ano escolar referiu que era mãe e que deixou de ir à escola durante a gravidez por motivos de 
saúde. Tem dificuldades financeiras agravadas pela alimentação da criança pelo que não tem a certeza se poderá 
ingressar no ensino superior. A família do pai da criança foi contra a continuidade da relação deles depois dela 
engravidar. 
- O grupo referiu que há meninas que engravidam e não voltam à escola porque não têm quem tome conta do 
bebé, o marido/namorado não deixa, não têm condições financeiras para continuar ou por vergonha. 
- Uma das participantes com 20 anos e mãe de um bebé, refere que os professores discriminam e são ofensivos 
com as alunas grávidas/mães. Refere que não poderia fazer queixa de uma situação de discriminação/ofensa 
por parte dos professores ao director da escola por receio de represálias. 
- Todas as participantes do 12º ano escolar pretendem ingressar na Universidade. 
- A maioria das participantes vive longe da escola e caminha diariamente para a escola (a participante que 
vive mais longe realiza, aproximadamente, 18 quilómetros a pé diariamente). O grupo consensualmente 
respondeu já terem sido assediadas no caminho para a escola e uma das participantes referiu uma situação em 
que teve receio, mas conseguiu fugir. 
- Relativamente às condições das casas-de-banho na escola, as participantes referem sentir-se seguras 
enquanto as usam e que as mesmas funcionam e têm sabão. Estas têm frequentemente água canalizada (“umas 
vezes sim, outras não”). Adicionalmente, mencionaram que nunca faltaram à escola em consequência da 
menstruação. 
- Quando questionadas sobre o que gostariam de melhorar na escola, as participantes mencionaram as 
seguintes opções: i) melhoria da ventilação/instalação de ar condicionado nas salas de aula, ii) acesso a 
computadores e a internet, iii) possibilidade de consulta com psicólogo e médico, iv) transporte (de e para a 
escola e para o hospital dado referirem que nem sempre existe ambulância disponível) e v) material para 
equipar o laboratório da escola e equipamentos para diferentes modalidades desportivas. 
- Perante a possibilidade de aulas à distância, o grupo respondeu que preferia manter o regime presencial 
dado terem receio de não perceber tão bem a matéria nem poderem esclarecer as dúvidas de forma efectiva. 
Adicionalmente, várias referiram falhas/ausência de energia eléctrica nas casas e que ir à escola é também uma 
forma de sair de casa. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 27 de Novembro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Rapazes na Escola 
Secundária de Mé-Zochi 

N.º Participantes: 9 pessoas + 2 (consultora SA, 1 
MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão iniciou-se com a apresentação do projecto, dos objectivos da sessão e das dinamizadoras e 
participantes. Os participantes tinham 17, 18 e 20 anos e frequentavam o 10º, 11º e 12º ano escolar. 
- Vários participantes referiram conhecer casos de rapazes que tiveram de deixar a escola de modo a trabalhar 
para contribuir para a situação financeira da família, quer quando tiveram filhos, quer quando a família 
atravessou maiores dificuldades financeiras. 
- Um dos participantes referiu ser pai, sendo que a criança ficava com os seus pais. A mãe da criança regressou 
à escola após a gravidez. 
- Relativamente a situações de relações entre professores e alunas para melhoria de notas, o grupo referiu 
que conhecia exemplos. Ao serem questionados sobre qual a melhor forma de uma colega nesta situação 
denunciar a mesma e se a colega em questão era vítima foi referido que “ela gosta também (…) foi de livre e 
espontânea vontade dela”. Foi também mencionado que os professores não são sancionados, mas as raparigas 
são ofendidas pelos colegas e castigadas pelas famílias. 
- O grupo desconhece se as colegas são assediadas a caminho da escola. Perante a pergunta se existe igualdade 
de género na comunidade em que se inserem/na escola, responderam que sim. 
- Identificaram as seguintes oportunidades de melhoria na escola de modo a aumentar o aproveitamento 
escolar dos alunos: i) existência de gabinete médico, ii) acesso a computadores e internet, iii) disponibilidade 
de material para os laboratórios de física e química e iv) melhoria do sistema de ventilação nas salas de aula. 
- Todos os participantes referiram quererem ingressar no ensino superior e identificaram dificuldades 
financeiras e transportes como as principais barreiras. 

 
 

Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 30 de Novembro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Rapazes e 
Raparigas na Escola Secundária 
Anselmo Andrade (Água Izé, 
Distrito de Cantagalo) 

N.º Participantes: 8 pessoas + 2 (consultora SA, 1 
MEES – AV) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão iniciou-se com a apresentação dos principais objectivos do projecto, da reunião e das 
dinamizadoras do grupo focal. Os participantes eram de ambos os sexos e já não se encontravam a frequentar a 
escola diurna (ou tinham desistido ou encontravam-se a estudar em regime nocturno). 
- Duas das participantes, com 21 e 24 anos, desistiram da escola na sequência de gravidez durante o 7º e o 9º 
ano escolar, respectivamente. Os motivos referidos foram i) o marido não permitir, ii) dificuldades financeiras, 
iii) terem de cuidar das crianças e iv) a distância entre a casa e a escola e a dificuldade de deslocação (a pé e 
através de mato). Referiram, também, que teriam interesse em formação profissional e que se a mesma fosse 
durante o dia o marido permitia. Um dos rapazes acrescentou que a sua esposa também desistiu da escola 
quando engravidou. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

- Relativamente às restantes participantes do sexo feminino que deixaram a escola, 2 foi devido a terem-se 
casado (o que ocorreu aos 14 e aos 16 anos). Mencionaram que os maridos permitiam que elas regressassem à 
escola se as aulas fossem durante o dia. 
- Para além de gravidez e casamento precoce, os restantes participantes mencionaram as dificuldades 
financeiras como motivo para interromperem os estudos ou, no caso dos que completaram o 12º ano, para não 
terem prosseguido para o ensino superior. Apenas um participante referiu que também não se sentia motivado 
durante as aulas. 
- Vários participantes referiram interesse em obter formação profissional de modo a melhorar as 
perspectivas de emprego. Apenas um mencionou que não tinha interesse dado querer ir para a Universidade 
para estudar gestão empresarial, mas ainda não ter conseguido por dificuldades financeiras. 
- Relativamente aos principais desafios que sentiam na escola, os participantes que ainda estudavam 
referiram: i) o acesso e opção de transportes para a escola, ii) sem acesso à internet e a computadores (para os 
trabalhos que são pedidos pelos professores, ou não fazem ou pedem emprestado um smartphone com acesso 
à internet), iii) falha ocasional de electricidade e de água canalizada e iv) falta de professores para o turno da 
noite. Um dos participantes referiu que estuda à noite porque é demasiado velho para estudar durante o dia 
(tem 19 anos). 
- Quando questionados sobre se conheciam casos de assédio sexual de professores a alunas em troca de notas, 
vários participantes responderam que sim e que não tinha havido quaisquer represálias para os professores 
envolvidos. 

 
 

Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

Data: 1 de Dezembro de 2020 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Grupo Focal de Rapazes e 
Raparigas (apenas participou uma 
rapariga) na Escola Secundária de 
Porto Alegre (Distrito de Caué) 

N.º Participantes: 7 pessoas + 3 (consultora SA, 1 
MEES – AV e UC) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a realidade dos participantes ao nível escolar (conquitas, 
necessidades, problemas) e recolher informação sobre os aspectos a melhorar no sistema de 
ensino com vista à melhoria da aprendizagem, aumento do sucesso escolar e diminuição do 
abandono escolar precoce. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão iniciou-se com a apresentação dos objectivos do projecto, da sessão e das dinamizadoras da sessão 
(Dra. Ana Varela e Dra. Uraca Cotrim do MEES e a Consultora Sofia Antunes). 
- Os participantes tinham entre os 15 e os 28 e eram todos do sexo masculino, à excepção de uma participante. 
Dois dos participantes (com 15 e 20 anos) ainda se encontravam a frequentar a escola. Os restantes ou tinham 
terminado o 12º ano (dois com 21 anos) ou desistido previamente (dois com 25 e 28 anos). 
- Os motivos referidos pelos participantes para terem desistido da escola foram dificuldades financeiras e um 
dos participantes mencionou, também, o abuso de álcool. 
- Relativamente ao ingresso na Universidade, os participantes que terminaram o 12º ou se encontravam a 
frequentar o mesmo, referiram todos querer ingressar no ensino superior, mas isto ser impossível devido a 
constrangimentos financeiros. Perante a questão de se estariam interessados num curso profissional, a resposta 
foi sim. 
- Um dos participantes, 28 anos, mencionou ter estudado até ao 7º ano. Posteriormente, optou por ingressar 
num curso profissional de culinária e desde aí tem conseguido trabalho em cozinhas no sector do turismo até 
ao encerramento decorrente da pandemia de COVID-19. Refere interesse em continuar com mais formação 
profissional na área da culinária de modo a continuar o seu desenvolvimento profissional. 
- O grupo comentou que percepcionavam um declínio da qualidade do ensino nos últimos anos associado a 
pior capacitação e maturidade dos professores “antes havia professores capacitados, agora são crianças, e os 
professores não respeitam os alunos e os alunos não respeitam os professores (…) não dão o exemplo para os 
alunos”. Foi, também, referido que alguns professores faltam frequentemente. 
- Foi também referido que existiam alguns professores capacitados para ensinar, mas que eram substituídos 
por outros com pior formação que eram favorecidos. Um dos participantes acrescentou que muitas das vezes 
transferiam professores pouco capacitados provenientes da cidade para ensinar nas escolas de Porto Alegre. 
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Actividade: Reuniões com Grupos Focais nas Escolas 

- No que diz respeito a outras dificuldades encontradas no ensino, foram referidos: i) a ausência de ginásio, 
campo de futebol, cantina, laboratório e de consultório médico, ii) os preços elevados da comida no bar, iii) um 
director de escola presente e dinâmico, iv) vedação ao redor da escola e v) chover dentro dos edifícios da escola. 
Um dos participantes referiu muitos dos alunos chegarem/estarem na escola com fome e, inclusive, desmaiarem 
por fome e relaciona aqui com a importância de terem um consultório médico na escola. Vários participantes 
referiram não ter acesso à internet o que dificultava a realização de trabalhos. 
- Ao serem questionados se gostariam de ter a opção de ensino à distância, vários responderam que sim. 
Contudo, mencionaram que para além de faltarem os equipamentos, seria necessário melhorar a oferta de 
electricidade em virtude dos cortes frequentes. 
- A participante do sexo feminino referiu que as situações de assédio sexual eram muito frequentes quer na 
rua/espaço público, quer dentro da escola, e que conhecia casos de relações entre alunas e professores para 
melhoria das notas. Refere desconhecer ter havido qualquer tipo de consequências para o professor e que a 
rapariga não tinha efectuado queixa. Perante a questão do porque é que geralmente as raparigas não fazem 
queixa a participante respondeu que não faziam queixa para subirem as notas e um participante do sexo 
masculino acrescentou “foi porque elas gostaram, se não, queixavam-se”. Foi referido que nunca foram 
informados sobre o procedimento para apresentação de queixa em casos de assédio sexual.  
- No que diz respeito a casos que conhecessem de alunas que engravidaram foram identificados os seguintes 
motivos para não terem regressado à escola: i) vergonha, ii) terem de cuidar da criança e iii) por não 
quererem/gostarem da escola. 
- O grupo referiu que apenas receberam informação formal no âmbito da saúde sexual e reprodutiva na 
disciplina de Biologia. Referem que o tema nunca foi abordado em consulta médica e que apenas contactam com 
o médico quando estão doentes. Segundo um dos participantes, na área em que reside existe acesso a médico 
apenas com periodicidade semanal. 

 
 

Actividade: Reuniões com Partes Interessadas 

Data: 19 de Fevereiro de 2021 Local: Reunião realizada online 
através de ZOOM 

Grupo de PI: Entidade com responsabilidades 
na implementação do projecto – 
MEES – Técnica de Educação 
Especial 

N.º Participantes: Dra. Uraca Cotrim + 
Consultora (SA) 

Objectivos da 
Actividade: 

Recolha de informação sobre a realidade da educação especial em STP e sobre a forma como 
a educação especial deve ser integrada no Projecto. 

Resumo da Actividade: 

- A Consultora Sofia Antunes iniciou a reunião apresentando os objectivos da reunião. 
- Relativamente aos tipos de discriminação encontrados por crianças com necessidades especiais durante o 
percurso escolar, a entrevistada referiu que, com frequência, as escolas não aceitam a inscrição destes alunos. 
Alguns casos sinalizados ao Ministério da Educação já foram resolvidos. Acrescentou como possível razão para 
esta discriminação, o facto dos professores e restantes funcionários das escolas não terem capacitação para dar 
resposta a necessidades especiais. Acrescenta que a falta de capacitação dos profissionais “é um dos maiores 
problemas que temos”. 
- Outro problema identificado é os próprios pais não quererem que as crianças frequentem a escola por receio 
de como as crianças serão tratadas, se são aceites pelos profissionais e colegas ou se são marginalizadas. 
- Relativamente às oportunidades para capacitação dos professores para o ensino especial, a entrevistada 
mencionou que apenas existe uma disciplina que se foca em necessidades educativas especiais na licenciatura 
em ensino: esta aborda apenas noções básicas. A entrevistada reforça que não há formações direccionadas. 
- No que diz respeito a apoio a alunos com défice auditivo, foi mencionado que existem soluções apenas no 
distrito de Água Grande: i) 2 salas com ensino em linguagem gestual na Escola Básica Dona Maria de Jesus em 
processo de integração, ii) 1 sala na Escola Preparatória Patrício Lumumba em que os alunos com necessidade 
especial estão incluídos numa turma com os restantes estudantes com o auxílio de uma intérprete.  
- Relativamente a outras necessidades identificadas no âmbito do apoio a alunos com défice auditivo, a 
entrevistada reforça a necessidade de capacitar professores em linguagem gestual (por exemplo, professores 
de matemática, francês, inglês e português que mencionam esta barreira mesmo com uma intérprete na sala). 
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Menciona também que existe um dicionário de linguagem gestual editado já há vários anos que necessita ser 
actualizado e que não existe transporte de outras áreas para estas escolas em Água Grande. 
- No âmbito do apoio a alunos com défices visuais, o planeamento de actividades foi realizado com base num 
estudo nacional a descrever a prevalência de défices visuais em crianças realizado com o apoio da UNICEF e da 
Universidade de Santarém (Portugal) já há vários anos e com base em listagens de crianças enviadas pela 
ACASTEP. Foram construídas 2 salas, uma já em funcionamento (Água Grande – escola Atanásio Gomes) e outra 
em Mé-Zochi que ainda não se encontra em funcionamento. A referenciação de crianças foi realizada através da 
colaboração com um oftalmologista. Adicionalmente, refere que os professores e auxiliares capacitados em 
Braille foram formados em Cabo Verde. 
- Foram também mencionadas outras barreiras no acesso a escola/emprego por parte de cidadãos com 
necessidades especiais. Entre estas foram especificadas as seguintes: i) infraestrutura não adaptada, ii) 
currículos não adaptados e iii) não existir política clara para a inserção de pessoas com deficiências. 
- Foi referida a aprovação recente da Lei-Quadro do Ensino Especial, que a Lei-Base de Educação inclui 
algumas disposições referentes à educação especial, e que a Estratégia para a Educação Especial de 2012 
identifica uma série de recomendações ainda por implementar. É, também, referido que o Ministério da 
Educação tem tido apoio da UNICEF para a implementação de algumas medidas nesta área. 
- Foi referida a importância de especificar medidas previstas para a área da educação especial. 

 
 

Actividade: Reunião com Grupos Focais 

Data: 5 de Maio de 2021 Local: Instituto Superior de Educação 
e Comunicação 

Grupo de PI: Grupo Focal de Estudantes do 
Curso Superior de Educadores de 
Infância (Licenciatura) no 
Instituto Superior de Educação e 
Comunicação 

N.º Participantes: 28 pessoas + 3 (consultora SA, 
1 MEES – AV, 1 UGP - IF) 

Objectivos da 
Actividade: 

Dar a conhecer o projecto, conhecer a sua realidade e receber contribuições. 

Resumo da Actividade: 

- A sessão começou com a apresentação dos principais objectivos do projecto e sessão, bem como das 
profissionais a dinamizar a sessão (Dra. Ana Varela do MEES e a Consultora Sofia Antunes). 
- Todos os participantes eram estudantes de licenciatura (educação de infância) e frequentavam a 
licenciatura por iniciativa própria sem financiamento. Apenas 1 dos participantes era do sexo masculino, os 
restantes eram mulheres. A maioria (à excepção de 4) já se encontravam a trabalhar. Os participantes eram 
provenientes dos diferentes distritos de São Tomé e Príncipe, com excepção do distrito de Caué. 
- Os participantes referiram que actualmente, em consequência da pandemia de COVID-19, têm turmas de 30 
a 40 meninos. Previamente à pandemia, as turmas eram de 50 a 70 meninos. Por cada turma, há geralmente 2 a 
3 educadores de infância. Referem, também, que as turmas são mistas com crianças dos 3 aos 5 anos. 
- Perante a questão se os meninos têm alimentação incluída, um dos participantes referiu que uma das 
refeições é trazida pelos pais e a restante é oferecida na escola. 
- Vários participantes mencionaram que tinham meninos nas suas turmas com necessidades especiais e 
mencionaram, também, que não tinham recebido qualquer formação nesse sentido. Um dos participantes 
também referiu que apenas no distrito de Água Grande é que existem salas com oferta de linguagem gestual. 
- Identificaram as seguintes limitações na sua actividade: o número de meninos por turma, o acesso das 
crianças à escola e a parca existência de materiais didácticos adequados. 
- É também referido pelo grupo que muitos dos meninos nas turmas são filhos de mães adolescentes. Estes 
meninos, à semelhança dos restantes, pagam propinas. O valor das propinas desde o início da pandemia é 
ajustado consoante o desenvolvimento económico do distrito em questão. 
- Uma das participantes mencionou ter sido mãe adolescente e ter desistido temporariamente da escola 
devido a i) dificuldades financeiras, ii) necessidade de tomar conta do bebé e iii) receio de ser “gozada” pelos 
colegas. Posteriormente, quando regressou, a sobrecarga resultante de também ter de tomar conta do filho 
levou a que as suas notas descessem. 
- Várias participantes referiram terem filhas que são ou foram mães adolescentes e identificaram a gravidez 
na adolescência entre as colegas das filhas como uma das principais dificuldades que as raparigas enfrentam 
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durante o percurso escolar. Um dos participantes comentou que relativamente à presença de estudantes 
grávidas na escola “enquanto pai, sinto-me incomodado porque a minha filha pode ser influenciada”. Sugere as 
estudantes grávidas apenas estudarem à noite. 
- A sugestão das estudantes grávidas apenas poderem estudar à noite foi apoiada por outra participante que 
é mãe. Contudo, esta identifica que poderá ser mais perigoso para as meninas pelo que reforça a importância de 
educação sexual e reprodutiva nas escolas, sugestão que é aceite por outros participantes também. A 
participante referiu, ainda, que tem a percepção de que na região autónoma de Príncipe as alunas grávidas 
continuam a ser obrigadas ou encorajadas a estudar à noite. 
- Relativamente a situações de relações entre professores e alunas associadas à promessa de melhoria de 
notas, um dos participantes refere que é bastante comum e que, perante queixa ao director da escola, o 
Ministério da Educação é informado e envia uma equipa para investigação. Se a queixa for corroborada o 
professor em questão poderá ser suspenso por tempo indeterminado ou definitivo. 
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