PROJECTO DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA À COVID-19 STP

SEP

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (PEPI)
PROJECTO DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA À COVID-19

31 de Julho de 2020

1

ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES ........................................................................................................... 4
2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO .................................................................................................................... 5
3. FINALIDADE E OBJECTIVO DO PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (SEP) ............. 6
4. REQUISITOS LEGISLATIVOS E NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS ........................................................... 7
4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS ...................................................................... 7
4.1 Metodologia .................................................................................................................................... 8
4.2. Partes afectadas ............................................................................................................................. 9
4.3. Outras partes interessadas ............................................................................................................ 9
4.4. Indivíduos ou grupos desfavorecidos / vulneráveis ..................................................................... 10
5. PROGRAMA DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS ............................................................ 11
5.1. Resumo das necessidades e métodos, ferramentas e técnicas para o engajamento das partes
interessadas no projecto..................................................................................................................... 11
5.2. Estratégia proposta para a divulgação de informação e processo de consulta........................... 17
5.3: Aprendizagem e Comentários ...................................................................................................... 22
5.4 Futuro do projecto ........................................................................................................................ 22
6. RECURSOS E RESPONSABILIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ACTIVIDADES DE ENGAJAMENTO
DAS PARTES INTERESSADAS .................................................................................................................... 23
6.1. Recursos ....................................................................................................................................... 23
6.2. Funções e responsabilidades de gestão ....................................................................................... 26
7. MECANISMO DE QUEIXA ..................................................................................................................... 26
7.1. Descrição do GRM ........................................................................................................................ 26
7.2 Locais de registo de queixas - Canais de recepção ....................................................................... 28
7.3 Queixas relacionadas com a Violência Baseada no Género VBG (GBV) ....................................... 28
8. MONITORIZAÇÃO E RELATÓRIOS ........................................................................................................ 29
8.1. Envolvimento das partes interessadas nas actividades de monitorização .................................. 29
8.2. Apresentação de relatórios aos grupos interessados .................................................................. 29
ANEXO I: ...................................................................................................................................................... 30
ACTA DA CONSULTA PÚBLICA ..................................................................................................................... 30
Projecto: Projecto de Emergência em Resposta à COVID-19 ............................................................................. 30
Infra-estrutura utilizada ............................................................................................................................... 30
Local: ............................................................................................................................................................ 30


Sala de reuniões da Agência Fiduciária de Gestão de Projectos (AFAP); .................................................... 30



Sala de reuniões do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe; e .......................................................... 30
2



Plataforma digital ZOOM......................................................................................................................... 30

Houve registo fotográfico? .............................................................................................................................. 30
Sobre o Conteúdo .......................................................................................................................................... 30
Tema proposto / Justificação: .......................................................................................................................... 30
Quantidade Realizada: 45 ............................................................................................................................... 30

3

PROJECTO DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA À COVID-19 STP

SEP

1. INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES
Na sequência do surgimento do novo coronavírus, denominado COVID-19, na China e a propagação fora
da China, a 30 de janeiro de 2020, o Director-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a
COVID-19 como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional (PHEIC), com base no
parecer do Comité Internacional de Emergência e no quadro do Regulamento Sanitário Internacional
(2005). A Declaração implica que todos os países devem aumentar a sua preparação para a detecção e
contenção de casos, incluindo a vigilância activa, a detecção rápida, o isolamento e a gestão de casos,
contactos de acompanhamento e prevenção da propagação da doença COVID-19. O projecto proposto
tem como objectivo reforçar e manter a capacidade do país com vista a: (i) limitar a transmissão da COVID19 na população, incluindo os trabalhadores da saúde, (ii) reforçar a notificação da detecção rápida e a
confirmação de casos da COVID-19, (iii) gerir eficazmente o isolamento e a gestão de casos para todos os
casos suspeitos e confirmados da COVID-19, (iv) apoiar a promoção da saúde e a mobilização da
comunidade para a protecção e prevenção da COVID-19, e (v) reforçar a coordenação multisectorial dos
parceiros para melhorar a preparação e a resposta e minimizar o impacto socioeconómico de um potencial
surto de COVID-19.
O Grupo Banco Mundial criou um Processo Acelerado (Fast Track Facility) dedicado à COVID-19, para
ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as resposta de emergência e os impactos do surto. O
Fast Track Facility COVID-19 do GBM será uma resposta coordenada ao nível mundial, baseado nos países,
para apoiar os sistemas de saúde e a capacidade de resposta de emergência nos países em
desenvolvimento, centrado em grande parte na resposta dos sistemas de saúde, complementado pelo
apoio à ruptura económica e social.
A República de São Tomé e Príncipe (STP) situada no Golfo da Guiné é um pequeno país de rendimento
médio baixo, composto por duas ilhas principais. Tem uma população total de aproximadamente
200.000 pessoas, 42,6 por cento das quais com 14 anos de idade ou menos. Em 2017, o produto interno
bruto (PIB) per capita do país era de 1.921 dólares. Para além de ter uma população pequena e de
localização remota, há um custo fixo elevado de bens públicos - todos os factores que afectam o comércio
do país, as contas fiscais e os resultados do desenvolvimento humano.
O Governo de São Tomé e Príncipe finalizou o seu Plano de Contingência Nacional contra a infecção da
COVID-19. O orçamento do Plano do Governo de 2,7 milhões de dólares para as diferentes fases de
preparação, resposta e recuperação está correlacionado com as actuais baixas capacidades do país.
O perfil epidemiológico de São Tomé e Príncipe continua a ser dominado por doenças transmissíveis
com alta incidência a doenças respiratórias agudas, doenças diarreicas, a persistência de alguns focos de
doenças tropicais negligenciadas e outras doenças relacionadas com o ambiente, os hábitos e
comportamentos das populações. As doenças não transmissíveis (a tensão arterial alta, as diabetes e o
cancro) estão a aumentar e representam hoje mais de 60% de todas as consultas de saúde.
A Avaliação Externa Conjunta AEC (JEE) sobre a capacidade do país para cumprir o Regulamento
Sanitário Internacional RSI (IHR) foi realizada em maio de 2019. De modo geral, a equipa de avaliação
externa constatou uma capacidade limitada na maioria das 19 áreas técnicas, com excepção a área da
vacinação, onde a capacidade é mantida.
Um comité ad hoc sob a coordenação do Ministério da Saúde reúne-se e acompanha diariamente a
situação com o apoio da OMS. A 12 de fevereiro, o Ministério da Saúde e a OMS realizaram uma sessão
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de trabalho no Conselho de Ministros sobre o Regulamento Sanitário Internacional RSI (IHR) e a epidemia
da COVID-19, com o objectivo de fornecer informação preliminar sobre a ameaça, reforçar a coordenação
e preparar o país para lidar com a COVID-19 e as emergências de saúde pública semelhantes e os seus
impactos na saúde e socioeconómicos. Na sequência da sessão, o Governo decidiu mobilizar 500.000
dólares do seu orçamento nacional para apoiar a preparação para a COVID-19. A 18 de fevereiro, o
Ministério da Saúde realizou uma sessão de trabalho com as agências das Nações Unidas, com o objectivo
de informar sobre as acções preparatórias do Governo e coordenar as contribuições de cada um. O
Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiado pelo Ministério da Saúde e pela OMS,
realizou 2 reuniões de informação com a comunidade internacional no país.
O país tomou medidas para reforçar a vigilância no ponto de entrada: A vigilância foi reforçada (rastreio
sanitário incluindo o controlo de temperatura e a introdução de folhas de rastreio de passageiros), foram
criadas instalações de lavagem das mãos, bem como um espaço de isolamento temporário e uma
ambulância para encaminhar os casos suspeitos à sala de isolamento dedicada no hospital nacional.
Verificam-se os passaportes dos viajantes, estes preenchem os respectivos formulários de saúde da COVID
19 e recebem informações sobre a protecção e as medidas a tomar se apresentarem sintomas. Sete casos
de alerta foram identificados - com base na proveniência e não nos sintomas - foram isolados e
acompanhados durante 14 dias. 3 destes casos de acompanhamento foram encerrados enquanto quatro
ainda estão sob a vigilância domiciliar.
Está em vigor a estratégia de comunicação de risco. As sessões de comunicação com o público em geral
sobre as medidas gerais para a prevenção de doenças respiratórias agudas são realizadas na televisão e
na rádio, concentrando-se na lavagem frequente das mãos, etiqueta respiratória, e manter a distância e
os cuidados em frente de uma pessoa com sintomas de infecção respiratória aguda. O plano de
comunicação está a ser finalizado.
2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Os objectivos específicos do projecto, alinhados com o projecto preliminar STP do Plano de Acção Nacional
para a Segurança da Saúde STP NAPHS e o Plano da COVID-19 de São Tomé e Príncipe, visam (i) Reforçar
a coordenação das operações de preparação e de resposta ao nível nacional e subnacional; (ii) Reforçar a
capacidade de vigilância para a detecção rápida de casos, gestão de alerta/rumor e rastreio de contactos;
(iii) Reforçar as capacidades laboratoriais centrais do RSI ao nível nacional, incluindo o diagnóstico da
COVID-19; (iv) Melhorar a estratégia nacional de comunicação de risco e o engajamento da comunidade,
aumentando deste modo a consciencialização e a tomada de decisão informada no seio das comunidades;
(v) reforçar as capacidades nucleares do Regulamento Sanitário Internacional RSI (IHR) nos pontos de
entrada, incluindo o rastreio da COVID-19 quando aplicável; (vi) aumentar a capacidade de isolar
rapidamente e prestar os cuidados optimizados a pessoas suspeitas ou confirmadas como tendo COVID19; (vii) implementar medidas óptimas de infecção e controlo em ambientes e comunidades de cuidados
de saúde; e (vii) fornecer e pré-posicionar os aprovisionamentos e os produtos médicos, e as demais
logísticas para a gestão da COVID-19.
O Projecto de Resposta de Emergência à COVID-19 STP compreende as seguintes componentes:
Componente 1. Detecção de casos, confirmação de casos, rastreio de contactos, registo de casos e
relatórios [650.000 dólares]: Criar um Centro de Operações de Emergência COE (EOC) ao nível do
Ministério da Saúde para coordenar as actividades de preparação e de resposta multisectoriais (Saúde
Una) [One Health] COVID-19; operacionalizar a vigilância de indicadores e de base de eventos para
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responder à COVID-19; estabelecer protocolos, processos e regulamentos para a notificação à OMS, A OIE
e a FAO sobre emergências de saúde pública, incluindo a notificação regular da epidemiologia COVID-19
em STP; estabelecer o Programa de Formação em Epidemiologia de Campo PFEC (FETP) Frontline no país,
para administrar a formação em epidemiologia e desenvolver a força de trabalho em saúde pública, para
melhor responder a emergências; reforçar as Equipas de Resposta Rápida no país com vista a responder
aos Exames de Saúde Pública ESP (PHE); reforçar o sistema nacional de diagnóstico e encaminhamento
laboratorial para realizar os testes de diagnóstico da COVID-19, bem como as doenças prioritárias-chave
de acordo com as orientações da OMS; implementar as capacidades centrais sobre o Regulamento
Sanitário Internacional RSI (IHR) e os planos de contingência para a COVID-19 nos PDE;
Componente 2. Comunicação de risco e engajamento comunitário, incluindo as medidas de
distanciamento social [350.000 USD]: Estabelecer uma estratégia nacional de comunicação de risco e de
engajamento comunitário; Produção de materiais de comunicação; Formação de recursos para
comunicação de risco; Divulgação pública proactiva num conjunto de plataformas (jornais, rádio,
televisão, meios de comunicação social, Internet); Sistema de partes interessadas mapeado e
descentralizado para o engajamento comunitário para medidas de distanciamento social COVID-19;
Componente 3. Reforço dos sistemas de saúde, aquisição de equipamento e suprimentos médicos [US$
1.300.000]: Estabelecer sistemas de encaminhamento aos cuidados de saúde ao nível nacional para os
riscos de doenças altamente infecciosas incluindo a COVID-19; Estabelecer um sistema de triagem para a
COVID-19 em todas as Instalações de Saúde HFs; actualizar e equipar 20 centros de isolamento de UCI
(seleccionando as Instalações de Saúde (HFs) mais adequadas em STP) com equipamento e suprimentos
médicos para a gestão 1 de doentes graves com a COVID-19; estabelecimento e formação de Equipas
Médicas de Emergência EME (EMTs) para a COVID-19 e outros riscos infecciosos; redigir e divulgar as
orientações sobre o isolamento domiciliário para os casos ligeiros e a gestão de UCI de casos graves com
a Prevenção e Controlo de Infecções PCI IPC adequados; assegurar o abastecimento de água, os serviços
de saneamento e higiene e a gestão de resíduos médicos nas instalações de cuidados de saúde; aquisição
de kits de teste da COVID-19 para 200 pacientes; assegurar a implementação da Prevenção e Controlo de
Infecções PCI IPC em todas as Instalações de Cuidados de Saúde HCFs; aquisição de produtos para a
Prevenção e Controlo de Infecções PCI IPC (equipamento de protecção pessoal); desenvolver e
implementar planos para assegurar que os pacientes não portadores da COVID-19 recebam os cuidados
necessários, assegurando que algumas Instalações de Saúde (HFs) sejam instalações não COVID-19 e
assegurar a continuidade dos cuidados para os pacientes crónicos ou graves; desenvolver o plano para
apoiar as funções críticas que devem continuar durante um surto comunitário generalizado da COVID-19
(e. g. a água e o saneamento; o combustível e a energia; a alimentação; as telecomunicações/Internet; as
finanças; a lei e ordem; a educação; o transporte, os recursos necessários, e a mão-de-obra essencial; e
Componente 4. Gestão de projectos, M&A, e reforço institucional [200.000 USD]: A implementação do
Projecto exigirá recursos administrativos e humanos que excedam a capacidade actual das instituições de
implementação em STP.
3. FINALIDADE E OBJECTIVO DO PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (SEP)
A Norma Ambiental e Social NAS (ESS) 10 do Banco Mundial, Engajamento das partes interessadas e
divulgação de informação requer que os Mutuários engajem-se com as partes interessadas ao longo do

1

WHO Operational Support & Logistics Disease Commodity Packages – available at https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
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ciclo de vida do projecto, iniciando esse envolvimento o mais cedo possível no processo da concepção do
projecto e num período de tempo que permita consultas significativas com as partes interessadas sobre
a concepção do projecto. A natureza, o âmbito e a frequência do engajamento das partes interessadas
será proporcional à natureza e à escala do projecto e aos seus potenciais riscos e impactos.
Eis os objectivos deste Plano de Engajamento das Partes Interessadas SEP:
 Estabelecer uma abordagem sistemática sobre o engajamento das partes interessadas que
ajudará o Governo de STP a identificar as partes interessadas e a construir e manter uma relação
construtiva com as mesmas, em particular com as partes afectadas pelo projecto.
 Avaliar o nível de interesse e apoio das partes interessadas ao projecto e permitir que as opiniões
das partes interessadas sejam tidas em conta na concepção do projecto e no desempenho
ambiental e social.
 Promover e fornecer os meios para um engajamento eficaz e inclusivo com as partes afectadas
pelo projecto ao longo de todo o ciclo de vida do projecto relativas a questões que possam afectálas potencialmente.
 Assegurar que a informação apropriada sobre os riscos e os impactos ambientais e sociais do
projecto seja divulgada aos interessados de forma atempada, compreensível, acessível e
adequada e no formato adequado.
 Proporcionar às partes afectadas pelo projecto os meios acessíveis e inclusivos para levantar
questões e as queixas, e permitir aos Mutuários responder e gerir tais queixas.
4. REQUISITOS LEGISLATIVOS E NORMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
Nos termos da Legislação de STP, o engajamento das partes interessadas é exigido durante a avaliação do
impacto ambiental e social. De acordo com o Decreto 37/99 de 30 de novembro - Regulamento para a
Avaliação do Impacto Ambiental, o processo de consulta pública é uma actividade obrigatória para todos
os projectos sujeitos ao processo de Avaliação de Impacto. O processo de consulta pública encontra-se
plenamente descrito no artigo 7º do decreto.
A fim de realizar a consulta pública durante o processo de Avaliação do Impacto Ambiental AIA, a entidade
Governamental responsável pelo ambiente deve adoptar os métodos que, caso a caso, sejam adequados
para a realização dos objectivos pretendidos, antecipando um acesso cabal a todas as informações na sua
posse sobre o assunto.
A Norma Ambiental e Social ESS 10 do Banco Mundial estabelece que um Mutuário tem de se engajar com
as partes interessadas como parte integrante da avaliação ambiental e social de um projecto e da
concepção e implementação do projecto. A natureza, o âmbito e a frequência do compromisso devem ser
proporcionais à natureza e à escala do Projecto. As consultas com as partes interessadas têm de ser
significativas e basear-se na identificação e análise das partes interessadas, nos planos sobre como engajar
as partes interessadas, na divulgação de informação, nas consultas reais, bem como nas respostas às
queixas das partes interessadas, e nos relatórios às partes interessadas.2
4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS
A natureza da COVID-19, torna a todos um interveniente importante no projecto, quer para evitar a
propagação do vírus no país, ou para minimizar o risco de afectar a outros se alguém for infectado. A
cooperação e a negociação com as partes interessadas ao longo de todo o desenvolvimento do Projecto
2 World Bank, Environmental and Social Framework. Setting Environmental and Social Standards for
Investment Project Financing, August 2016.
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muitas vezes exige também a identificação de pessoas ao nível dos grupos, que actuam como
representantes legítimos do respectivo grupo das partes interessadas, ou seja, os indivíduos a quem os
seus colegas de grupo confiaram a defesa dos interesses dos grupos no processo de engajamento com o
Projecto. Os representantes da comunidade podem fornecer informações úteis sobre os cenários locais e
agir como canais principais para a divulgação de informações relacionadas com o Projecto e como
principal elo de comunicação/ligação entre o Projecto e as comunidades visadas e as suas redes
estabelecidas. A verificação dos representantes das partes interessadas (ou seja, o processo de
confirmação de que são legítimos e verdadeiros defensores da comunidade que representam) continua a
ser uma tarefa importante no estabelecimento de contacto com as partes interessadas da comunidade.
A legitimidade dos representantes da comunidade pode ser verificada falando informalmente com uma
amostra aleatória dos membros da comunidade e dando atenção às suas opiniões sobre quem pode
representar os seus interesses da forma mais eficaz.
Os intervenientes no projecto são definidos como sendo os indivíduos, os grupos ou as demais entidades
que:
(i)
são afectados ou susceptíveis de serem afectados directa ou indirectamente, positiva ou
negativamente, pelo Projecto (também conhecidos como "partes afectadas"); e
(ii)
podem ter um interesse no Projecto ("partes interessadas"). Incluem indivíduos ou grupos
cujos interesses podem ser afectados pelo Projecto e que têm o potencial de influenciar os
resultados do Projecto.
4.1 Metodologia
A fim de satisfazer as abordagens sobre as melhores práticas, o projecto aplicará os seguintes princípios
para o engajamento das partes interessadas:
 Abertura e abordagem de ciclo de vida: as consultas públicas para o(s) projecto(s) serão organizadas
durante todo o ciclo de vida, realizadas de forma aberta, livre de manipulação externa, interferência,
coerção ou intimidação. Devido à natureza do projecto que todos no país têm interesse neste tópico,
devem ser considerados os meios de comunicação de massas (TV, Rádios, Jornais, cartazes, mensagens
de texto, linhas telefónicas, correio electrónico e audiências públicas).
 Participação informada e comentários: a informação será fornecida e amplamente distribuída entre
todas as partes interessadas num formato apropriado; são dadas as oportunidades para comunicar o
comentário das partes interessadas, com vista a analisar e abordar os comentários e as preocupações;
 Inclusividade e sensibilidade: a identificação das partes interessadas é empreendida para apoiar uma
melhor comunicação e edificar as relações eficazes. O processo de participação para os projectos é
inclusivo. Todas as partes interessadas são encorajadas a participar no processo de consulta. É
proporcionado igual acesso à informação a todas as partes interessadas. A sensibilidade às necessidades
das partes interessadas é o princípio fundamental subjacente à selecção dos métodos de participação.
Deve ser dada especial atenção aos grupos vulneráveis - em particular, as mulheres, as pessoas com
deficiência, os jovens, os idosos, e as pessoas com doenças crónicas.
Para efeitos de engajamento eficaz e adaptado, os intervenientes do projecto proposto podem ser
divididos nas seguintes categorias principais:
 Partes afectadas - pessoas, grupos e outras entidades dentro da Área de Influência do Projecto AIP
(PAI) que são directamente influenciadas (efectiva ou potencialmente) pelo projecto e/ou que foram
identificadas como mais susceptíveis a mudanças associadas ao projecto, e que precisam de estar
estreitamente engajadas na identificação dos impactos e do seu significado, bem como na tomada de
decisões sobre as medidas de mitigação e de gestão;
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 Outras Partes Interessadas - indivíduos/grupos/entidades que podem não sofrer os impactos directos
do projecto, mas que consideram ou percebem que os seus interesses são afectados pelo projecto
e/ou que podem afectar o projecto e o processo da sua implementação de alguma forma; e
 Grupos Vulneráveis - pessoas que podem ser desproporcionadamente afectadas ou ainda mais
desfavorecidas pelo(s) projecto(s) em comparação com quaisquer outros grupos devido ao seu
estatuto vulnerável,3 e que podem exigir esforços especiais de engajamento para assegurar a sua
representação equitativa na consulta e no processo de tomada de decisão associado ao projecto.
4.2. Partes afectadas
Embora a natureza das doenças e dos seus impactos faz com que todos fiquem afectados, directa ou
indirectamente, para efeitos do presente Plano de Engajamento das Partes Interessadas SEP,
consideraremos as Partes Afectadas, os indivíduos, os grupos e as comunidades directamente afectados
pelas intervenções do projecto e as demais partes que possam estar sujeitas a impactos directos do
Projecto. Especificamente, os seguintes indivíduos e grupos enquadram-se nesta categoria:


















COVID-19 pessoas infectadas como resultado do projecto ou utilizando as instalações ou os
serviços do projecto
Pessoas em quarentena da COVID-19, incluindo os trabalhadores nas instalações de
quarentena
Pacientes hospitalares
Parentes de pessoas infectadas pela COVID-19
Parentes de pessoas em quarentena COVID-19
Comunidades vizinhas aos laboratórios, centros de quarentena, e postos de rastreio
Trabalhadores nos estaleiros de construção de laboratórios, centros de quarentena e postos
de rastreio
Trabalhadores da saúde pública
Trabalhadores da saúde em contacto ou em tratamento de resíduos médicos
Trabalhadores municipais de recolha e eliminação de resíduos
Funcionários do Ministério da Saúde
Pessoas e empresas afectadas ou de outra forma envolvidas em actividades apoiadas por
projectos
Câmaras de Distrito (Água Grande, Me-zoche, Lobata, Lembá, Canta Galo, Caué e Região
Autónoma de Príncipe (RAP)
Direcção Geral do Ambiente
Ministério da Agricultura
Organização que tem de implementar as medidas nas suas organizações
Pessoal responsável pela gestão dos abastecimentos nos aeroportos ou portos marítimos.

4.3. Outras partes interessadas
Os intervenientes nos projectos também incluem outras partes para além das pessoas directamente
afectadas, a saber:
3

O estatuto vulnerável pode provir da raça, nacionalidade, origem étnica ou social, cor, género, língua, religião, opinião política
ou outra, propriedade, idade, cultura, literacia, doença, deficiência física ou mental, pobreza ou desvantagem económica de um
indivíduo ou grupo, ou dependência de recursos naturais únicos.
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Meios de comunicação tradicionais: Capital, Jornal de São Tomé, Jornal Tropical, Diário
Vitrina, Jornal Transparência ST, Agência STP-Press, O Parvo, TV São Tomé, RDP Africa, RTP
International, Radio Nacional de STP, Voz da América.
Participantes da comunicação social
Políticos: Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Acção Democrática
Independente (ADI), Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), Partido de Convergência
Democrática/Grupo de Reflexão (PCD/GR), União dos Democratas para Cidadania e
Desenvolvimento da Mudança (UDD), MDFM,
Organizações de saúde nacionais e internacionais: Organização Mundiais da Saúde
Ordem dos médicos, Associaçao dos médicos, Sindicato dos enfermeiros
ONG e Associações Nacionais e Internacionais; Associação Nacional de Parteiras e
Enfermeiras (ANEP); União Nacional de Enfermeiras e Parteiras (SINEP); FONG; Ordem dos
médicos, Associaçao dos médicos, Sindicato dos enfermeiros
Empresas com vínculos internacionais
O público em geral.

4.4. Indivíduos ou grupos desfavorecidos / vulneráveis
É particularmente importante compreender se os impactos do projecto podem recair
desproporcionadamente sobre os indivíduos ou os grupos desfavorecidos ou vulneráveis, qos quais,
muitas vezes não têm voz para expressar as suas preocupações ou compreender os impactos de um
projecto e para assegurar que a sensibilização e o engajamento das partes interessadas com os indivíduos
ou grupos desfavorecidos ou vulneráveis [sobre as doenças infecciosas e tratamentos médicos
relacionados] sejam adaptados tendo em conta as necessidades desses grupos ou indivíduos, as suas
preocupações e as sensibilidades culturais, com vista a assegurar a compreensão plena das actividades e
dos benefícios do projecto. A vulnerabilidade pode provir da origem da pessoa, género, idade, estado de
saúde, estatuto económico e situação financeira, situação de desvantagem na comunidade (por exemplo,
minorias ou grupos marginais), ou dependência de outros indivíduos e/ou do Estado. O engajamento com
os grupos e indivíduos vulneráveis requer frequentemente a aplicação de medidas e assistência
específicas destinadas a facilitar a sua participação na tomada de decisões relacionadas com os projectos,
para que o seu conhecimento e o contributo para o processo geral sejam proporcionais aos de outras
partes interessadas.
No âmbito do Projecto, os grupos vulneráveis ou desfavorecidos podem incluir e não se limitam aos
seguintes grupos:












Idosos
Pessoas analfabetas
Pessoas analfabetas
Minorias étnicas ou religiosas
Pessoas com deficiência - Associação de Cegos e Amblíopes (ACASTEP), Associação de doentes
com próstata São Tomense, Associação de Deficientes Físicos
Pessoas que vivem nas áreas remotas ou inacessíveis
Agregados chefiados por mulheres
Doentes com doenças crónicas
Trabalhadores assalariados diários
Os que vivem abaixo da linha da pobreza
Desempregados.
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Os grupos vulneráveis afectados pelo projecto serão ainda mais confirmados e consultados durante a
implementação do projecto. A descrição dos métodos de envolvimento que serão empreendidos pelo
projecto é fornecida nas secções seguintes.
5. PROGRAMA DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
A fim de incorporar a opinião e as preocupações das partes interessadas sobre o projecto, realizou-se uma
reunião de consulta pública no dia 27 de junho onde foram apresentados ao public o Quadro de Gestão
Ambiental e Social QGAS (ESMF), os Procedimentos de Gestão Laboral PGL (LMP), o ICPWM e Plano de
Engajamento das Partes Interessadas SEP. Devido a limitações impostas pela COVID-19, realizou-se uma
reunião virtual complementada por outra presencial, respeitando o distanciamento físico imposto pelas
autoridades sanitárias. A reunião virtual foi feita por meio da plataforma Zoom. As partes interessadas
que participaram da reunião foram: os Representantes do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe;
os Representantes da Agência Fiduciária de Gestão de Projectos (AFAP); os Representantes das Câmaras
Distritais de São Tomé e Príncipe; os Representantes da Direcção Geral do Ambiente de São Tomé e
Príncipe; os Representantes do Ministério da Agricultura; os Representantes da Associação de Cegos e
Amblíopes (ACASTEP); os Representantes da Associação Nacional de Parteiras e Enfermeiras (ANEP); os
Representantes da União Nacional de Enfermeiras e Parteiras (SINEP); os Membros da Comunidade em
geral. A lista completa dos participantes (ver a folha das presenças e o relatório de consulta integral Anexo
1). Incluem-se as questões levantadas durante a reunião de consulta com as partes interessadas:
- A necessidade de incluir a componente de segurança alimentar no projecto, com vista a assegurar
que haja alimentos suficientes para os vulneráveis em São Tomé e Príncipe na fase da pandemia.
Também porque os alimentos são essenciais para reforçar a imunidade.
- A necessidade de assegurar que o projecto beneficie as pessoas comuns, e de identificar os
critérios objectivos para a selecção das actividades a financiar pelo projecto, avaliando o impacto
positivo sobre a comunidade em geral
- O destino final dos resíduos gerados na instalação de tratamento COVID, dando um exemplo da
tenda
- A necessidade de o projecto considerar a compra de excedentes agrícolas a pequenos agricultores
que não encontraram mercado neste momento da pandemia, sugerindo que estes produtos
poderiam ser utilizados para alimentar os pacientes da COVID-19.
- A necessidade de desenvolver actividades para fornecer alimentos às pessoas deficientes durante
uma pandemia, uma vez que existe uma limitação de movimentos imposta pelas autoridades.
- A falta de equipamento de protecção (máscaras, luvas, etc.) nos hospitais, o que coloca os
profissionais de saúde expostos à infecção pelo novo coronavírus
Serão realizadas mais consultas durante a implementação e o encerramento do projecto, a fim de permitir
que as opiniões das partes interessadas sejam continuamente tomadas em consideração.
5.1. Resumo das necessidades e métodos, ferramentas e técnicas para o engajamento das partes
interessadas no projecto
O Plano Estratégico de Preparação e Resposta da OMS à "COVID-19 - Directrizes do Planeamento
Operacional para Apoiar a Preparação e Resposta do País -" (2020) delineia a seguinte abordagem no Pilar
2 Comunicação de Riscos e Engajamento Comunitário, que será a base para o engajamento das partes
interessadas do Projecto:
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É fundamental comunicar ao público o que é conhecido sobre a COVID-19, o que é desconhecido, o que
está a ser feito, e as acções a serem tomadas regularmente. As actividades de preparação e de resposta
devem ser realizadas de forma participativa, informadas e optimizadas continuamente, de acordo com os
comentários da comunidade, para detectar e satisfazer as preocupações, os rumores e a desinformação.
As alterações nas intervenções de preparação e de resposta devem ser anunciadas e explicadas com
antecedência, e desenvolvidas com base nas perspectivas da comunidade. O envio de mensagens
reactivas, empáticas, transparentes e consistentes nas línguas locais através de canais dos comunicação
de confiança, utilizando as redes baseadas na comunidade e os influenciadores-chave e a capacitação das
entidades locais, é essencial para proporcionar autoridade e confiança.
O quadro 1 descreve os métodos a utilizar para as actividades de engajamento das partes interessadas,
incluindo as consultas e a divulgação de informação. Os métodos variam de acordo com as características
e as necessidades das partes interessadas, e serão adaptados em conformidade com as circunstâncias
relacionadas com a emergência de saúde pública da COVID-19.
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Tabela 1: Matriz das Necessidades das Partes interessadas
Necessidades
Intervenientes- Característicasespecíficas
alvo
chave

SEP

Necessidades
linguísticas

((acessibilidade, letras
grandes,
cuidados
infantis,
reuniões
diurnas, etc.)

Ministérios do
Governo e
Autoridades de
Saúde

Literatura

Organizações
Internacionais

Literatura

Apoio

Literatura

Apoio

Literatura

Apoio

ONG locais,
líderes
religiosos
comunicação
social
Outras partes
intervenientes
Institucionais,
comunicação
social
Pessoas
Infectadas
COVID-19

Literatura
/não
Alfabetizado

Nenhum

Acessibilidade da
informação

Português

Posição em
relação ao
projecto
(apoio,
neutro,
oposição)

Português,
santome,
lung'Ie
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Apoio

Apoio

Notificação
preferencial
significa
(correio
electrónico,
rádio,
telefone,
carta)

Nível para
(alto, baixo)
influenciar o
meio

Abordagem
compromisso
apropriada

de

Correio
electrónico,
jornal,
Rádio, TV,
Website,
panfletos,
Reuniões
virtuais,
Seminários
(sempre que
possível)

Alto

Correspondência
por correio
electrónico,
reuniões de
videoconferência,
Entrevistas com
peritos em saúde
pública, reuniões
de consulta virtual,
inquéritos,
mensagens de
texto, whatsApp,
chamadas
telefónicas,
correios

Rádio, TV,
telefone,
panfletos,
Folhetos

Baixo

Comunicados de
imprensa,
Folhetos
informativos,

Intervenientes- Característicasalvo
chave

Necessidades
Necessidades
linguísticas
específicas
((acessibilidade, letras
grandes,
cuidados
infantis,
reuniões
diurnas, etc.)

Posição em
relação ao
projecto
(apoio,
neutro,
oposição)

Notificação
preferencial
significa
(correio
electrónico,
rádio,
telefone,
carta)

Nível para
(alto, baixo)
influenciar o
meio

angolar e o
kabuverdianu

Pessoas em
Quarentena

Literatura

Nenhum

Português
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de

Rádio, televisão,
Anúncios em
jornais e meios de
comunicação
social, mensagens
de texto,
whatsApp, ao ar
livre, folhetos,
panfletos,
folhetos,
utilizando actores
na televisão e
rádio

Outros
Pacientes
Hospitalares

Trabalhadores
do Sector da
Saúde

Abordagem
compromisso
apropriada

Apoio

Correio
electrónico,
jornal,
panfleto,
Reuniões
virtuais,

Alto

Linha telefónica
gratuita para
divulgação de
informação e
aceitação de
queixas
Correspondência
por correio
electrónico,
reuniões de
videoconferência,

Intervenientes- Característicasalvo
chave

Necessidades
Necessidades
linguísticas
específicas
((acessibilidade, letras
grandes,
cuidados
infantis,
reuniões
diurnas, etc.)

Posição em
relação ao
projecto
(apoio,
neutro,
oposição)

Trabalhadores
do projecto

Indivíduos e
Sem educação
Grupos
formal
Vulneráveis
(mulheres,
crianças, idosos,
deficientes)

Notificação
preferencial
significa
(correio
electrónico,
rádio,
telefone,
carta)

Nível para
(alto, baixo)
influenciar o
meio

Seminários
(sempre que
possível)

Serão igualmente
divulgadas
mensagens/consciência
específicas dirigidas às
mulheres/raparigas
sobre riscos e medidas
de salvaguarda para
prevenir a Violência
Baseada no Género/
Abuso e Exploração
Sexual EBG/AES nas
instalações de
quarentena, gerindo o
aumento da carga de
trabalho dos cuidados
e também como

Português
Apoio
santome,
lung'Ie
angolar e o
kabuverdianu
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Rádio, TV,
telefone,
panfletos,
reuniões
(sempre que
possível),
reuniões de
consulta
virtuais,
inquéritos,
mensagens
de texto,
whatsApp,
chamadas
telefónicas,
correios

Baixo

Abordagem
compromisso
apropriada

de

Entrevistas com
peritos em saúde
pública, reuniões
de consulta virtual,
inquéritos,
mensagens de
texto, whatsApp,
chamadas
telefónicas,
correios
Reuniões de
consulta limitadas
(sempre que
possível), rádio,
TV, mensagens de
texto, panfletos

Intervenientes- Característicasalvo
chave

Necessidades
Necessidades
linguísticas
específicas
((acessibilidade, letras
grandes,
cuidados
infantis,
reuniões
diurnas, etc.)

trabalhadores
hospitalares
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Posição em
relação ao
projecto
(apoio,
neutro,
oposição)

Notificação
preferencial
significa
(correio
electrónico,
rádio,
telefone,
carta)

Nível para
(alto, baixo)
influenciar o
meio

Abordagem
compromisso
apropriada

de
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5.2. Estratégia proposta para a divulgação de informação e processo de consulta
As actividades de engajamento das partes interessadas devem ser inclusivas e levadas a cabo de forma
culturalmente sensível, e deve ter-se o cuidado de assegurar que os grupos vulneráveis acima
identificados terão oportunidades de ser incluídos nas consultas e benefícios do projecto. Os métodos
incluem tipicamente as discussões de grupos de discussão e de grupos focais, para além das reuniões de
consulta pública comunitária, e sempre que for apropriado, deve ser utilizada a comunicação verbal ou as
imagens em vez de texto. O projecto terá de se adaptar a diferentes requisitos. Embora sejam
estabelecidas campanhas de sensibilização ao nível nacional, a comunicação específica em torno dos
portos de entrada e aeroportos, assim como centros de quarentena e laboratórios, terá de ser
calendarizada de acordo com as necessidades e ajustada às circunstâncias locais.
Tendo em conta o contexto actual resultante das recentes medidas postas em prática para enfrentar a
pandemia e o cronograma em que o projecto está a ser preparado, há poucas oportunidades disponíveis
para engajar e consultar as partes interessadas durante a preparação do projecto. As restrições às
reuniões sociais, que limitam as interacções sociais presenciais, limitarão os processos de engajamento
das partes interessadas no projecto e exigirão a implementação de métodos inovadores de comunicação
e consulta. Dada a vasta gama de interessados (pessoas potencialmente afectadas e outras partes
interessadas) neste projecto, será necessário desenvolver uma sólida estratégia de engajamento e
comunicação das partes interessadas; a componente do projecto sobre "Comunicação de Risco e
Engajamento da Comunidade" CREC (RCCE), abrangendo a avaliação de factores de risco
comportamentais e socioculturais, a produção de documentos de estratégia e formação CREC (RCCE), a
produção de materiais de comunicação, os meios de comunicação e o engajemento da comunidade, e a
documentação em conformidade com o "Pilar 2: Comunicação de Risco e Engajamento da Comunidade"
da OMS, será implementada para abordar esta questão.
Como indicado acima, poderá ser necessário:






Diversificar os meios de comunicação e confiar mais nos meios de comunicação social e nos canais
da Internet. Sempre que for possível e apropriado, criar plataformas na Internet dedicadas e
grupos de conversa apropriados para o efeito, com base no tipo e categoria das partes
interessadas;
Utilizar os canais tradicionais de comunicação (TV, jornal, rádio, linhas telefónicas dedicadas,
anúncios públicos e correio) quando as partes interessadas não têm acesso aos canais de Internet
ou não os utilizam com frequência. Tais canais podem também ser altamente eficazes na
transmissão de informação relevante às partes interessadas, e permitir-lhes fornecer os seus
comentários e sugestões;
Utilizar as ferramentas de comunicação na Internet para conceber seminários virtuais em
situações em que as grandes reuniões e os seminários sejam essenciais, considerando a fase
preparatória do projecto. O Webex, o Skype, e em situações de fraca capacidade das TIC, as
mensagens em forma de áudio podem ser ferramentas eficazes para a concepção de seminários
virtuais. O formato dos referidos seminários poderia incluir as seguintes etapas:
17
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Registo virtual dos participantes: Os participantes podem inscrever-se na Internet através
de uma plataforma dedicada.
Distribuição de materiais do seminário aos participantes, incluindo a agenda, os
documentos do projecto, as apresentações, os questionários e os tópicos de discussão:
Estes podem ser distribuídos via Internet aos participantes.
Revisão dos materiais informativos distribuídos: É dada aos participantes um tempo
programada para o efeito, antes de agendar a discussão sobre a informação fornecida.
Discussão, recolha de comentários e partilha:
 Os participantes podem ser organizados e designados em diferentes grupos
temáticos, equipas ou "tabelas" virtuais, desde que concordem com isto.
 As discussões de grupo, equipa e mesa podem ser organizadas através de meios
de comunicação social, tais como o Webex, o Skype ou o Zoom, ou através de
comentários escritos sob a forma de um questionário electrónico ou formulários
com comentários que podem ser reenviados por correio electrónico.
Conclusão e resumo: O presidente do seminário fará o resumo da discussão do
seminário virtual, formulará as conclusões e partilhará electronicamente com todos os
participantes.

Em situações em que a interacção na Internet é desafiador, a informação pode ser divulgada através de
plataforma digital (se estiver disponível) nomeadamente o Facebook, o Twitter, os grupos de WhatsApp,
os Weblinks/websites do projecto, e os meios de comunicação tradicionais (TV, jornal, rádio, chamadas
telefónicas e correio electrónico com uma descrição clara dos mecanismos para fornecer os comentários
via correio e/ou linhas telefónicas dedicadas. Todos os canais de comunicação precisam de especificar
claramente como as partes interessadas podem fornecer os seus comentários e sugestões.
Normalmente, após o engajamento com as partes interessadas na lista, deve-se conceder um período de
7 dias para permitir aos interessados levantar e enviar os seus comentários através dos canais fornecidos
durante o engajamento.
As necessidades específicas de cada grupo das partes interessadas serão discutidas em cada reunião de
consulta, e a lista abaixo será actualizada ao longo do projecto. Os dados relacionados com as
necessidades das partes interessadas serão inseridos no quadro abaixo. A tabela 2 abaixo resume a
estratégia de engajamento das partes interessadas.
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Tabela 2: Estratégia de Engajamento das Partes Interessadas
Fase do projecto

Intervenientes-alvo

Preparação/planeamento Ministérios do Governo e
Autoridades de Saúde
- pessoal da saúde pública
- Organizações Internacionais
- ONG nacionais
- Outros Intervenientes
Institucionais
- Grupos vulneráveis
- Trabalhadores municipais
-Empresas de construção
- Comunidades vizinhas a
laboratórios, centros de
quarentena, e postos de
rastreio
-Câmaras de Distrito
- Funcionário responsável
pelo manuseamento de
material médico
-público em geral

Implementação

- Público em geral
- COVID-19 Pessoas
Infectadas
- Pessoas em Quarentena
- Indivíduos e Grupos
Vulneráveis
- Pacientes hospitalares
- Trabalhadores do Sector da
Saúde
- Trabalhadores do projecto

Lista de
informação a ser
divulgada

Métodos de engajamento

Calendário proposto Evidência de engajamento

- Descrição do
projecto
- SEP
- ESCP
- ESMF
- GRM
- Linhas de
comunicação
(número de
telefone, endereço
correio electrónico,
localização do
escritório, pessoa
de contacto)
-necessidade do
projecto
- actividades
planeadas
- Risco e impacto
ambiental e social
-Impactos na saúde
e segurança
- Componente
Social
- SEP
- ESCP
- ESMF
- GRM
- Implementação da
GRM
- Linhas de
comunicação
(número de
telefone, endereço
de correio

- Consultas virtuais/partilha de
informação (plataformas na Internet,
programas interactivos/informativos
de TV e rádio, rádio, mensagens de
texto, correio electrónico, criação de
uma página na Internet dedicada,
panfleto, jornal)
- Entrevistas com os Peritos em
Saúde Pública nos meios de
comunicação social públicos
- Reuniões de consulta virtual

Durante a preparação
dos instrumentos
Ambientais e Sociais,
antes da aprovação
dos fundos ou da sua
disponibilização

- Minutas de anúncio,
planos de acção, registo de
presenças, registos de
interacção na Internet ou
outras evidências, anúncios
públicos divulgados nos
meios de comunicação

- Comunicados de imprensa
- Folhetos informativos
- Anúncios na rádio, televisão, jornais
e meios de comunicação social
- Grupos focais com as partes
afectadas e grupos vulneráveis
- Reuniões de consulta comunitária
(sempre que for possível)
- Linha telefónica gratuita para a
divulgação de informação e aceitação
de queixas

- Antes de as
actividades se
realizarem num local
específico,
- Durante a
implementação
(refrescos trimestrais),
- após missões de
controlo e avaliação

- Minutas, registo de
presenças, registos de
interacção na Internet ou
outras evidências, anúncios
públicos divulgados nos
meios de comunicação
social, imagens
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Encerramento

- Funcionários de remoção de
resíduos e funcionários
municipais
- trabalhadores da construção
civil envolvidos
- Funcionários públicos nos
pontos de entrada no país
(aeroporto, porto, fronteiras
terrestres),
- Comunidades vizinhas de
laboratórios, centros de
quarentena, e postos de
rastreio;
- Câmaras de Distrito
- Funcionário responsável
pelo manuseamento de
material médico
- Funcionários do Governo
- Serviços de emergência
- Público em geral
- Pessoas Infectadas
anteriormente pela COVID-19
- Pessoas em quarentena
anteriormente
- Indivíduos e Grupos
Vulneráveis
- former Hospital Patients
- Pacientes Hospitalares
anteriormente
- Trabalhadores do Sector da
Saúde
- Trabalhadores do projecto
- Funcionários de remoção de
resíduos e funcionários
municipais
- Trabalhadores da
construção civil envolvidos
- Funcionários públicos nos
pontos de entrada no país

SEP

electrónico,
localização do
escritório, pessoa
de contacto)
-Monitorização e
Avaliação do
Projecto
- Saúde e
segurança
- Preocupações
ambientais
- Formação e
seminários

- Actualizações do Website dedicado
- Mensagens de texto

Relatórios de
Avaliação Final

- Comunicados de imprensa
- Folhetos informativos
- Consulta pública
- Website dedicado
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Durante o processo
final da M&A, antes
de assinar o relatório
de encerramento

- Minutas, registo de
presenças, registos de
interacção na Internet ou
outras evidências, anúncios
públicos divulgados nos
meios de comunicação
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(aeroporto, porto, fronteiras
terrestres)
- Comunidades vizinhas a
laboratórios, centros de
quarentena, e postos de
rastreio;
- Câmaras de Distrito
- Funcionário responsável
pelo manuseamento de
material médico
- Funcionários do Governo
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5.3: Aprendizagem e Comentários
Os comentários são essenciais no processo de engajamento das partes interessadas, daí a necessidade de
o fazer:


Estabelecer sistematicamente os mecanismos de informação e os comentários da comunidade,
incluindo através da monitorização dos meios de comunicação social, as percepções da
comunidade, os conhecimentos, os inquéritos de atitude e a prática, bem como os diálogos e as
consultas directos.



Assegurar que as alterações nas abordagens de angajamento comunitário sejam baseadas nas
provas e necessidades, e que todo o engajamento seja culturalmente apropriado e empático.



Documentar as lições aprendidas para informar as futuras actividades de preparação e de
resposta.



Para o engajamento das partes interessadas relacionadas com as especificidades do projecto e as
actividades do projecto, serão utilizados diferentes modos de comunicação.



Os fazedores de políticas e os influenciadores poderão ser alcançados através de reuniões
semanais de concertação com grupos os religiosos, administrativos, de jovens e de mulheres, a
fim de impedir a transmissão da COVID-19.



As comunidades individuais devem ser alcançadas através de formas alternativas, tendo em conta
as medidas de distanciamento social para engajarem-se com os grupos de mulheres, grupos de
jovens, formação de educadores de pares, etc. As redes sociais, as TIC e os instrumentos de
comunicação móvel podem ser utilizados para este fim.



Para o público em geral, os canais de comunicação social identificados e de confiança, incluindo:
Os meios de difusão (televisão e rádio), os meios de comunicação impressos (jornais, revistas), os
Websites de organizações de confiança, os meios de comunicação social (o Facebook, o Twitter,
etc.), as mensagens de texto de telemóveis, os folhetos e as brochuras nos centros comunitários
e de saúde, gabinetes dos Governos Locais, conselhos de saúde comunitários, Centros de
Assistência Social, serão utilizados para adaptar a informação e orientação-chave às partes
interessadas e divulgá-la através dos seus canais preferidos e parceiros de confiança.
5.4 Futuro do projecto

As partes interessadas serão mantidas informadas à medida que o projecto se desenvolve, com os
relatórios sobre o desempenho ambiental e social do projecto e a implementação do plano de
engajamento das partes interessadas e do mecanismo de queixas. Isto será importante para o público em
geral, mas especialmente para os casos suspeitos e/ou identificados da COVID-19.
Espera-se que a implementação do projecto tenha lugar ao longo de um período de 24 meses. O
engajamento das partes interessadas, envolvendo uma consulta significativa e uma divulgação apropriada
e atempada da informação, deverá ocorrer o tempo em que o projecto vigorar. O mecanismo de
reclamação deve ser acessível às partes afectadas e aos trabalhadores do projecto ao longo do projecto,
e no período após o encerramento do projecto.
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6. RECURSOS E RESPONSABILIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ACTIVIDADES DE ENGAJAMENTO
DAS PARTES INTERESSADAS
6.1. Recursos
O Ministério da Saúde Pública será responsável pela implementação das actividades de engajamento das
partes interessadas. O orçamento para a implementação do Plano de Engajamento das Partes
Interessadas SEP é de $ 150.000,00 dólares, que virão da Componente 1 do projecto, sob a
subcomponente 1.2: Comunicação do risco e engajamento comunitário incluindo as medidas de
distanciamento social [$500.000,00 USD]. A Tabela 3 apresenta o orçamento para a implementação do
Plano de Engajamento das Partes Interessadas SEP.
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Tabela 3: Orçamento proposto para a execução do SEP
Fase do projecto

Intervenientes-alvo

Preparação/planea
mento

- Ministérios do Governo e Autoridades de
Saúde
- Pessoal da saúde pública
- Organizações Internacionais
- ONG nacionais
- Outros Intervenientes Institucionais
- Grupos vulneráveis
- Trabalhadores municipais
- Empresas de construção
- Comunidades vizinhas a laboratórios, centros
de quarentena, e postos de rastreio
- Câmaras de Distrito
- Funcionário responsável pelo manuseamento
de material médico
- Público geral
- Necessidade do projecto

Implementação

Lista de
informação a ser divulgada

- Conteúdo do projecto e
necessidade do projecto
- SEP
- ESCP
- ESMF
- GRM
- Linhas de comunicação
(número de telefone, endereço
de correio electrónico,
localização do escritório,
pessoa de contacto)
- Actividades planeadas
- Risco e impacto ambiental e
social
- Riscos e impactos na saúde e
segurança
- Componente Social
- Público em geral
- SEP
- Pessoas Infectadas COVID-19
- ESCP
- Pessoas em Quarentena
- ESMF
- Indivíduos e Grupos Vulneráveis
- Implementação GRM
- Pacientes nos hospitais
-Project Monitoring and
- Trabalhadores do Sector da Saúde
Evaluation
- Trabalhadores do projecto
-Monitorização e Avaliação de
- Funcionários de remoção de resíduos e
Projectos
funcionários municipais
- Linhas de comunicação
- Trabalhadores da construção civil envolvidos (número de telefone, endereço
- Funcionários públicos nos pontos de entrada de correio electrónico,
no país (aeroporto, porto, fronteiras terrestres), localização do escritório,
- Comunidades vizinhas a laboratórios, centros pessoa de contacto)
de quarentena, e postos de rastreio;
- Riscos para a saúde e
-Câmaras de Distrito
segurança e mitigação
- Funcionário responsável pelo manuseamento - Preocupações ambientais
de material médico
- Funcionários do Governo
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Orçamento ($US)
Métodos de engajamento

Ano 1

Ano 2

- Consultas virtuais/partilha de
informação (plataformas na Internet,
programas interactivos/informativos de
TV e rádio, rádio, mensagens de texto,
correio electrónico, criação de Website $25 000
dedicada à Covid-19, panfleto, jornal)
- Entrevistas com Peritos em Saúde
Pública nos meios de comunicação
social públicos
- Reuniões de consulta virtual
- Panfletos
- Reuniões limitadas sempre que for
possível

- Comunicados de imprensa
- Folhetos informativos
- Anúncios na rádio, televisão, jornais
e meios de comunicação social
- Grupos focais com partes afectadas
e grupos vulneráveis sempre que
possível
- Reuniões de consulta comunitária
(sempre que for possível)
- Linha telefónica gratuita para a
divulgação de informação e
recebimento de queixas
- Actualizações do Website dedicado
- Mensagens de texto
- Seminários (virtuais ou presenciais,
sempre que for possível)

$100
000

Ano 3

STP COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT

- Serviços de emergência
- Líderes comunitários e religiosos

Encerramento

SEP

- Formação e Seminários sobre
ambiente, social, saúde e
segurança

- Público em geral
Relatórios de Avaliação Final
- Pessoas Infectadas anteriormente pela
COVID-19
- Indivíduos e Grupos Vulneráveis
- Trabalhadores do projecto
- Indivíduos e Grupos Vulneráveis
- Pacientes Hospitalares anteriormente
- Trabalhadores do Sector da Saúde
- Trabalhadores do projecto
- Funcionários de remoção de resíduos e
funcionários municipais
- Trabalhadores da construção civil envolvidos
- Funcionários públicos nos pontos de entrada
no país (aeroporto, porto, fronteiras terrestres)
- Comunidades vizinhas a laboratórios, centros
de quarentena e postos de rastreio;
- Câmaras de distrito
- Funcionário responsável pelo manuseamento
de material médico
- Funcionários do Governo

TOTAL

- Comunicados de imprensa
- Folhetos informativos
- Consulta pública
- Website dedicado
$25 000

$ 150 000,00
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6.2. Funções e responsabilidades de gestão
O Ministério da Saúde será responsável pela implementação geral das actividades do projecto. O
Ministério da Saúde trabalhará em estreita colaboração com as demais agências de saúde e outras,
incluindo o Ministério das Finanças e a AFAP (Agência Fiduciária de Gestão de Projectos), na
implementação dos projectos. A PCU será criada no âmbito do Ministério da Saúde para reforçar a
capacidade técnica do Ministério da Saúde com a UCP para o projecto. O pessoal da UCP incluirá os
peritos na implementação do projecto, salvaguardas ambientais e sociais, e monitorização e avaliação.
Uma vez que o Projecto se torne eficaz, o este contratará igualmente com os consultores de curto prazo
para apoiar a implementação, conforme for necessário.
O Ministério da Saúde será responsável pela realização de actividades de engajamento das partes
interessadas, enquanto trabalha em estreita colaboração com outras entidades governamentais, bem
como com as unidades governamentais locais, os meios de comunicação social, os trabalhadores da
saúde, etc. As actividades de engajamento das partes interessadas serão documentadas por meio de
relatórios intercalares trimestrais que serão partilhados com o Banco Mundial.
7. MECANISMO DE QUEIXA
Será implementado um mecanismo de reparação de queixas (GRM) ao nível do projecto para resolver as
queixas e as reclamações de forma atempada, eficaz e eficiente que satisfaça todas as partes envolvidas.
O GRM proporcionará um processo transparente, inclusivo, e credível para resultados justos, eficazes e
duradouros. Trata-se de uma componente integral da consulta comunitária que facilita as acções
correctivas. Especificamente, o GRM:
 Proporciona às pessoas afectadas as vias para apresentar uma queixa, solicitar
informações/clarificação, ou resolver qualquer disputa que possa surgir no decurso da
implementação do projecto;
 Assegura que sejam identificadas e implementadas as acções de reparação adequadas e
mutuamente aceitáveis, a contento dos queixosos; e
 Evita a necessidade de recorrer a processos judiciais.
7.1. Descrição do GRM
Não existe um modelo ideal ou abordagem típica para a resolução de queixas. As melhores soluções para
os conflitos são geralmente alcançadas através de mecanismos localizados que têm em conta as questões
específicas, o contexto cultural, os costumes locais, as condições e a escala do projecto.
As queixas serão tratadas ao nível nacional pelo Ministério da Saúde. O mecanismo de reparação de
queixas GRM incluirá os seguintes passos:
Etapa 1: Reclamação recebida e registada pelo Ponto Focal do Ministério da Saúde ou pelo Oficial
de Reclamações
Passo 2: Reconhecer, avaliar e designar
Passo 3: Desenvolver e propor uma resposta
Passo 4: Comunicar a resposta proposta ao queixoso e procurar um acordo sobre a resposta
Passo 5: Implementar a resposta para resolver a queixa
Passo 6: Rever a resposta em caso de insucesso
Passo 7: Encerrar ou encaminhar a queixa
26
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Uma vez propostas todas as vias de recurso possíveis, se, mesmo assim, o queixoso ainda não estiver
satisfeito, este deve ser notificado sobre o seu direito de recurso legal. O Diagrama abaixo resume o
processo sobre o mecanismo de reparação de queixas GRM.

A queixa deve ser tratada no centro de saúde ou centro de tratamento, como primeira linha de
intervenção no prazo de 3 dias após a queixa ter sido exposta. Se a reclamação não for tratada
imediatamente pelo ponto focal no centro de tratamento, devem ser dados os seguintes passos:
(i)
A gestão do centro de tratamento ou do local do projecto deve intervir e resolver o
assunto no prazo de 5 dias.
(ii)
A unidade de coordenação do projecto (UCP) deve intervir se a gestão do centro de
tratamento não conseguir resolver o problema. A intervenção é feita através da
assistência dos Especialistas Sociais como um recurso de terceiro segundo nível.
Finalmente. A queixa deve ser resolvida no prazo de 10 dias úteis.
(iii)
Se o caso não puder ser resolvido internamente, pode ser encaminhado pela UCP para
o Ministério da Saúde. A queixa deve ser resolvida no prazo de 20 dias úteis.
(iv)
Por fim, se qualquer das partes estiver insatisfeita, a parte afectada pode apresentar a
queixa ao tribunal, onde será tratada de acordo com a lei de STP.
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A UCP, assegurará que o "Registo de Reclamações" centralizado seja mantido durante a vigência do
projecto. Os registos de queixas devem conter: i) os dados de contacto do queixoso e as informações
sobre a própria queixa, ii) os resultados das investigações e as respostas fornecidas, iii) as acções de
acompanhamento necessárias e v) as comunicações internas feitas em resposta às queixas bem como o
resultado.
7.2 Locais de registo de queixas - Canais de recepção
A queixa pode ser registada directamente no Comité de Queixas e Reparação – (GRC) da COVID-19 por
meio de qualquer uma das seguintes modalidades, e se for necessário, anonimamente ou através de
terceiros.
 Por telefone em [ligação gratuita a ser estabelecida] , mensagem de texto e outros
 Por correio electrónico ao [endereço do correio electrónico a ser activado)
 Por carta às autoridades de saúde/GRC
 Por carta às ONG contratadas
 Por meio de formulário de reclamação
 Entradas e registo de uma queixa no livro de registo de queixas no estabelecimento de saúde ou
na caixa de sugestões na clínica/hospital
 Por registar a queixa num Website
Após a recepção da reclamação, esta deve ser registada no livro de reclamações ou na base de dados das
reclamações. O registo de queixas baseado na Internet será adoptado pela AFAP para um melhor
acompanhamento e documentação.
7.3 Queixas relacionadas com a Violência Baseada no Género VBG (GBV)
Haverá procedimentos específicos para lidar com a VBG (GBV), com as disposições de confidencialidade,
bem como a documentação segura e a ética de casos de Violência Baseada no Género. Haverá múltiplos
canais para que o queixoso possa apresentar uma queixa relacionada com a VBG (GBV). As considerações
específicas do GRM para abordar a VBG no âmbito da COVID-19 são:
 Criação de Serviço de Reparação de Queixas (GRM) separado para a Violência Baseada no Género
VBG (GBV), potencialmente gerida por um prestador de serviços com comentário ao projecto do
Serviço de Reparação de Queixas (GRM); os operadores devem receber a formação sobre como
documentar os casos de VBG (GBV) de forma confidencial e empática;
 O projecto deverá disponibilizar múltiplos canais de reclamação;
 Nenhuma informação identificável sobre o sobrevivente deve ser armazenada no livro de registo
ou na base de dados do Serviço de Reparação de Queixas (GRM);
 O Serviço de Reparação de Queixas (GRM) deve ajudar os sobreviventes da Violência Baseada no
Género VBG (GBV), encaminhando-os para o(s) Prestador(es) de Serviços sobre a Violência
Baseada no Género VBG (GBV) para apoio imediatamente após receberem uma queixa
directamente de um sobrevivente.
O Serviço de Reparação de Queixas (GRM) deve ter em vigor os processos para notificar imediatamente
tanto o Ministério da Saúde, como o Banco Mundial sobre quaisquer queixas relativas à Violência Baseada
no Género VBG (GBV) com o consentimento do sobrevivente.
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8. MONITORIZAÇÃO E RELATÓRIOS
8.1. Envolvimento das partes interessadas nas actividades de monitorização
Os relatórios mensais para a implementação do Plano de Engajamento das Partes Interessadas SEP, serão
preparados, incluindo a gestão de queixas, e monitorizados os indicadores-chave pela equipa de
implementação na UIP.
Serão convocadas reuniões bimensais das partes interessadas para discutir e rever os principais
indicadores de engajamento das partes interessadas. Aos interessados (afectados e partes interessadas)
serão dadas oportunidades de indicar se estão satisfeitos ou não com o processo de consulta do projecto
e o que deve ser alterado no processo de implementação do Plano de Engajamento das Partes
Interessadas SEP, de modo a torná-lo mais eficaz.
A avaliação do projecto (revisão externa e interna) incluirá os aspectos do Plano de Engajamento das
Partes Interessadas SEP (nomeadamente os indicadores e as actividades-chave do SEP) e recomendará as
melhorias.
8.2. Apresentação de relatórios aos grupos interessados
O Plano de Engajamento das Partes Interessadas SEP será revisto e actualizado periodicamente, conforme
for necessário no decurso da implementação do projecto, a fim de assegurar que a informação nela
apresentada seja consistente e actualizada, e que os métodos de engajamento identificados permaneçam
apropriados e eficazes em relação ao contexto do projecto e às fases específicas do desenvolvimento.
Quaisquer alterações importantes às actividades relacionadas com o projecto e ao seu calendário serão
devidamente reflectidas no SEP. Os resumos mensais e os relatórios internos relativos às queixas,
inquéritos e incidentes relacionados, juntamente com o estado de implementação das acções
correctivas/preventivas associadas, serão compilados pelo pessoal responsável e remetidos à direcção do
projecto. Os resumos [mensais] fornecerão um mecanismo de avaliação tanto do número como da
natureza das queixas e dos pedidos de informação, juntamente com a capacidade do Projecto de abordar
as mesmas de forma atempada e eficaz. A informação sobre as actividades de engajamento público
empreendidas pelo Projecto durante o ano pode ser transmitida às partes interessadas de duas formas
possíveis:
 Publicação de um relatório bianual autónomo sobre a interacção do projecto com as partes
interessadas.
 Uma série de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) serão também monitorizados pelo
projecto numa base regular.
Os indicadores para monitorizar a participação das partes interessadas nas actividades do Projecto
incluem:
 Número e percentagem de agregados familiares afectados consultados durante a fase de
planeamento:
 Nível de participação das pessoas afectadas na tomada de decisões;
 Nível de compreensão dos impactos e atenuação do projecto pelas partes;
 Eficácia das autoridades locais na tomada de decisões;
 Frequência e qualidade das reuniões com as pessoas afectadas;
 Grau de participação das mulheres ou grupos desfavorecidos nas discussões e outros grupos
vulneráveis;
 Número de queixas apresentadas e tratadas pelo projecto.
.
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ANEXO I:
ACTA DA CONSULTA PÚBLICA
Projecto: Projecto de Emergência em Resposta à COVID-19
Objectivos:


Divulgar o projecto às partes interessadas e afectadas (PI&A);



Auscultar a PI&A sobre o Projecto e o seu Quadro da Gestão Ambiental e Social (ESMF) e recolher
contribuições, sugestões e recomendações a incorporar nos documentos acima mencionados.
Infra-estrutura utilizada

Data da Realização: 27/05/2020
Local:


Sala de reuniões da Agência Fiduciária de Gestão de Projectos (AFAP);



Sala de reuniões do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe; e



Plataforma digital ZOOM.

Hora: 9:00 às 10:30
Houve registo fotográfico?
(x) Não
( ) Sim. Insira a foto abaixo.
Sobre o Conteúdo
Tema proposto / Justificação:


Divulgação do Projecto de Emergência em Resposta à COVID-19 e o Quadro de Gestão Ambiental e Social
(ESMF).
Sobre os Participantes

Quantidade estimada: 50

Quantidade Realizada: 45
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- Representantes do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe
- Representantes da Agência Fiduciária de Gestão de Projectos (AFAP)
- Representantes das Câmaras Distritais de São Tomé e Príncipe
- Representantes da Direcção Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe
- Representante do Ministério da Agricultura
- Representantes da Associação de Cegos e Amblíopes (ACASTEP)
- Representantes da Associação Nacional de Parteiras Enfermeiras (ANEP)
- Representantes da União Nacional das Enfermeiras e Parteiras (SINEP)
- Membros da comunidade em geral.
Sobre a Reunião
Principais Tópicos Abordados


A reunião foi aberta pelo representante da AFAP, o Sr. Adilson Silva, que agradeceu a todos pela presença, e
apelou à participação activa de todos para o sucesso da reunião. Após esta etapa, convidou a Dra. Cármen
Carpio (TTL do projecto) a fazer uma breve apresentação do projecto.



No seguimento da reunião, o Consultor (Sr. Custódio Judião), fez apresentação do Quadro da Gestão Ambiental
e Social (ESMF) que incluiu os tópicos como por exemplo (i) as Componentes do Projecto; (ii) os Critérios de
elegibilidade para os subprojectos; (iii) as Disposições institucionais; (iv) o Quadro legal para STP e as Normas
Ambientais e Sociais NAS do BM; (v) Porquê o Quadro da Gestão Ambiental e Social (ESMF); (vi) os
Procedimentos para abordar as questões ambientais e sociais do subprojecto; (vii) os Riscos Ambientais e
Sociais para o Projecto; (viii) os Mecanismos de Gestão de Reclamações; (ix) o Plano de Engajamento das
Partes Interessadas e Afectadas.



Após a apresentação, foi aberta a sessão de comentários, perguntas e respostas, onde foram levantadas as
seguintes questões:
Nome do Participante

Pergunta / Comentário

1. O Sr. Celso Garrido - Ministério da Agricultura: estava preocupado com a questão da segurança alimentar da
população, questionando, que projectos serão realizados na área da agricultura para garantir o fornecimento de
bens alimentares em São Tomé e Príncipe em plena pandemia. Ele sublinhou que os projectos desta natureza
deveriam incluir a componente agrícola, essencial para reforçar a imunidade.
R. Sr. Adilson -AFAP especialista em salvaguarda ambiental - respondeu que este projecto não inclui a
componente produção/segurança alimentar, no entanto, os projectos para o sector agrícola ainda não foram
concebidos para fazer face à esta situação.
2. O Sr. Lourenço Monteiro - Director Geral do Ambiente, questionou que tipos de projectos serão desenvolvidos
e como podem beneficiar directamente as pessoas comuns, uma vez que é extremamente importante que
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tenham um impacto positivo na comunidade em geral. Ele questionou igualmente os critérios para a escolha
dos subprojectos.
R. Custódio Judião - o consultor - esclareceu que este projecto irá beneficiar a comunidade em geral devido a
natureza da doença. Os grupos vulneráveis terão uma atenção especial neste projecto de forma a serem
envolvidos e comunicados sobre o projecto, e também assegurar que as mensagens e os meios de prevenção
cheguem aos mesmos. O Plano de Engajamento das Partes Interessadas (SEP) para este projecto destaca os
diferentes tipos de intervenientes no projecto e apresenta os métodos de engajamento mais adequados para
cada grupo de intervenientes, a fim de assegurar que estes obtenham o máximo proveito do projecto. Quanto
à selecção dos subprojectos, o Quadro da Gestão Ambiental e Social (ESMF) exige que todos os subprojectos
estejam sujeitos à triagem ambiental e social antes da sua implementação. Este processo permite à identificação
dos riscos A&S e o desenvolvimento dos instrumentos de gestão A&S apropriados.
3. Sr. Desidério Paquete - Responsável pela Informação e Comunicação da Câmara: questionado sobre o destino
final do material (lonas) utilizado no hospital de campanha para atender à pandemia da COVID-19. Esteve
igualmente preocupado com a questão dos excedentes agrícolas aos pequenos agricultores que não
encontraram mercado neste momento da pandemia, sugerindo que tais produtos poderiam ser utilizados para
alimentar os doentes.
R. Sr. Custódio- respondeu que as lonas utilizadas na Covid-19 devem ser desinfectadas e eliminadas como
material contagioso para evitar qualquer futura propagação da doença. Sobre os excedentes dos agricultores
locais, o Sr. Adilson disse que é algo que o Ministério da Saúde pode considerar no futuro como uma forma de
apoiar os pequenos agricultores.
4. Francisco Norgueira - Secretário-Geral do ACASTEP: disse que para além da desinfecção das mãos e das
superfícies de contacto comuns, é necessária uma dieta saudável e equilibrada para prevenir a COVID-19. Ele
acrescentou, por questioner, como as pessoas com deficiências podem beneficiar-se de alimentos neste
período de pandemia, uma vez que a circulação de pessoas é limitada. Neste contexto, sugeriu que fosse criado
um projecto para ajudar os grupos vulneráveis em São Tomé e Príncipe.
R. O Sr. Adilson respondeu dizendo que a questão é muito relevante e que o Governo deveria apoiar as pessoas
necessitadas. No entanto, o projecto não inclui o fornecimento de alimentos aos grupos vulneráveis.
5. Eugénia Neto - Presidente da ACASTEP: repetiu a sugestão do Sr. Francisco Norgueira de desenvolver um
projecto para ajudar as pessoas com deficiência, que na sua maioria são cidadãos sem condições financeiras
favoráveis para satisfazer as necessidades básicas.
6. Aleixo Rodrigues - Conselho Distrital de Cantagalo e Doutor: esteve preocupado com a falta de material de
protecção (máscaras, luvas, etc.) nos hospitais, o que deixa os profissionais de saúde expostos à infecção pelo
novo coronavírus e outras doenças infecciosas. O outro ponto levantado foi a necessidade de reforçar a
produção agrícola e a conservação dos produtos agrícolas produzidos localmente.
R. O Sr. Adilson respondeu dizendo que esta é a razão pela qual precisamos que este projecto comece
imediatamente, porque irá financiar o equipamento de protecção para o pessoal médico.
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No final, o representante da AFAP agradeceu a todos pela presença e a participação da reunião de consulta pública do
Projecto de Emergência em Resposta à COVID-19, e destacou a importância de todas as partes terem participado.
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