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1. Introdução/Descrição do Projeto  

1.1. Contexto e o meio  

Em 2012, STP mudou de links de satélite para conectividade internacional para o ACE, sistema de cabos 

submarinos de fibra óptica, que oferece capacidade de baixo custo mais do que suficiente para curto e 

médio prazo. Com o apoio do projecto Central African Backbone (CAB) do Banco Mundial, o Governo de 

STP conseguiu fazer o investimento de 25 milhões de dólares necessário para se tornar membro do 

consórcio ACE. O cabo ACE (com uma capacidade de design de 12,8 Tbit/s) fornece à STP capacidade mais 

do que suficiente para as suas necessidades atuais e de médio prazo, especialmente tendo em conta que 

a capacidade internacional total usada em 2019 caiu em 33%, para apenas 3 Gbps. A CST utiliza 

actualmente cerca de 2Gbps de capacidade internacional enquanto a Unitel STP utiliza apenas cerca de 

120Mbps. Um SPV, STP Cabo, foi estabelecido como uma Parceria Público-Privada (PPP) para gerir a 

estação de pouso e a participação do país na capacidade do ACE, com o objetivo de fornecer acesso aberto 

e capacidade em massa baseada nos custos. Os accionistas do STP Cabo têm acesso à capacidade numa 

base pro-rata, reflectindo o seu nível de participação accionista. As ações foram vendidas para a CST e 

Unitel STP, que agora são donas de toda a empresa, exceto por uma participação muito pequena do 

governo. 

Embora haja capacidade internacional suficiente disponível através do cabo ACE, STP ainda carece de 

conectividade internacional confiável. As interrupções de cabo e outras interrupções de serviço têm sido 

relativamente frequentes no cabo ACE (pelo menos 4 nos últimos 12 meses), e podem levar semanas para 

serem reparadas. Este tem sido um grande revés no fornecimento de conectividade de Internet confiável 

em STP (os serviços de voz são salvaguardados por meio de links de satélite). Portanto, fornecer 

redundância por meio de uma rota separada ligando a outros cabos submarinos é fundamental para 

fornecer segurança e promover a confiança entre o público, o governo e as empresas em STP, para 

acelerar a transformação digital. O troço sul do cabo ACE, que vai de STP à África do Sul, deveria entrar 

em operação comercial no primeiro trimestre de 2019, mas ainda não foi comissionada. Embora não 

esteja claro quando o troço sul entrará em operação, parece que isto pode ocorrer em algum momento 

de 2021. Caso isso não ocorra, pode ser necessário procurar alternativas para garantir a redundância da 

rede. Pelo menos dois projetos de cabos submarinos planeados passarão relativamente perto de STP - 

Equiano (cabo submarino que liga Portugal à África do Sul ao longo da costa oeste de África liderado pela 

Google) e 2Africa (desenvolvimento de cabos submarinos que liga a Europa, Médio Oriente e África, 

liderado pelo Facebook ). Estes podem oferecer a oportunidade de aproveitar a presença de um navio de 

cabo para reduzir o custo de colocação de um novo cabo submarino, ou pode até ser possível obter um 

link para um desses cabos. Além disso, um projeto de instalação de cabos pode gerar economias adicionais 

se for conjugado com a implantação de um cabo doméstico para ligar São Tomé a Príncipe. 

A ligação doméstica principal entre a ilha de São Tomé e a do Príncipe é insuficiente para dar resposta 
às actuais necessidades. O link de rádio de microondas implantado em 2015 atingiu a saturação para o 

operador dominante e não é confiável, especialmente durante a estação de chuvas que dura de Setembro 

a Maio. Com 176 km, é uma das rotas de microondas mais longas do mundo e oferece 300 Mbps de 

capacidade, divididos 50:50 entre as duas operadoras. Enquanto a participação da CST no link atingiu a 

saturação e requer capacidade adicional, a Unitel STP usa apenas cerca de 20% de sua capacidade devido 

à sua pequena participação de mercado. Embora a Unitel STP pudesse vender parte da sua quota de 

capacidade em excesso à CST para cobrir as suas necessidades de curto prazo, isso consolidaria ainda mais 
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a liderança da CST no mercado. De qualquer forma, ambas as operadoras reconhecem que é necessária 

maior capacidade para fornecer a população e as empresas do Príncipe com banda larga de alta 

velocidade. 

O Banco Mundial está actualmente a iniciar a preparação de um novo projeto que visará apoiar o reforço 

das fundações digitais em São Tomé e Príncipe, mais especificamente, financiará a ligação da Ilha do 

Príncipe à rede internacional de cabos submarinos. Atualmente existem vários projetos em fase de 

desenho e implementação na costa oeste de África que oferecem uma oportunidade para melhorar a 

conectividade com São Tomé e Príncipe. Algumas das opções incluem 2Africa liderada pelo Facebook e 

Equiano, liderada pela Google. No entanto, outras opções podem estar disponíveis e precisam ser 

consideradas: por exemplo, atualizar a conexão de microondas (satélite) entre as ilhas do Príncipe e de 

São Tomé, conectar as ilhas de São Tomé e de Príncipe construindo um cabo entre elas e conectar o 

Príncipe (e talvez a ilha de São Tomé também, para os países da zona costeira da África Ocidental (por 

exemplo, Gabão), etc. Estas opções precisam ser consideradas e analisadas, de forma a que a opção mais 

adequada possa ser selecionada para consideração adicional. 

Dependendo da opção selecionada, é provável que seja necessário financiamento público para alcançar a 

conectividade internacional adequada ao Príncipe, a preços acessíveis, com base no acesso aberto (para 

que a conectividade possa estar disponível para todos os operadores, atuais e futuros) – é provável que 

seja o caso, por exemplo, do consórcio ACE. O GoSTP foi apoiado pelo Banco Mundial para estruturar e 

financiar este investimento numa base de Parceria Público-Privada (PPP), para atrair o máximo possível 

de contribuição do sector privado. 

Um Avanço para Preparação do Projeto (PPA) está sendo preparado em paralelo para apoiar a preparação 
do projeto e a instalação antecipada da UIP (Unidade de Implementação do Projeto) no MINR. As 
atividades do PPA incluem: 
 

Actividade 1. Estudos Ambientais para novo cabo submarino ligando a ilha de São Tomé à ilha 
do Príncipe (incluindo Pesquisa Marinha) [US$ 1.500.000]; 
 
Atividade 2. Apoio à unidade de gestão do projeto (incluindo contratação de coordenador do 
projeto, especialista financeiro e de aquisições e especialista ambiental e social) [US$ 250.000]; 
 
Atividade 3. Assistência Técnica à AGER [US$ 250.000]; e 
 
Atividade 4. Estruturação do projeto de Cabo Submarino e diligência prévia (due diligence) [US$ 
500.000]. 

 
Este PEPI é elaborado exclusivamente para a fase de PPA deste projeto. Devido ao cronograma acelerado 

de preparação do projeto, as consultas realizadas até o momento envolveram apenas as partes 

interessadas institucionais (por exemplo, autoridades públicas e especialistas do setor de 

telecomunicações envolvidos na preparação do projeto). As consultas ocorreram em 25 de outubro de 

2021 por meio de uma chamada de zoom e abordaram as atividades do PPA e as estratégias de 

Envolvimento das Partes Interessadas do Projeto. Um maior envolvimento das partes interessadas 

ocorrerá durante a implementação das atividades do PPA, particularmente com grupos vulneráveis que 

podem ser afetados pelas pesquisas marinhas realizadas (consulte a Seção 3.2 e 3.3 abaixo). Este 
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documento, em conjunto com PPA ESCP e PPA do Procedimentos de Gestão de Trabalho, serão divulgados 

antes da entrada em vigor do PPA. 

Prevê-se que o PEPI, ESCP e LMP do PPA sejam atualizados para refletir as atividades, as partes 

interessadas e a estratégia de envolvimento do projeto mais amplo. O projeto também preparará 

instrumentos ambientais e sociais adicionais (ESMF e RPF) para analisar os riscos e medidas de mitigação 

das suas atividades. Os instrumentos ambientais e sociais devem ser preparados, consultados e 

divulgados (usando os métodos mais apropriados identificados para as circunstâncias associadas à 

pandemia) dentro de 60 dias a partir da data de vigência do projeto. 

 

2. Identificação e análise das Partes Interessadas 

As partes interessadas do projeto estão definidas como indivíduos, grupos ou outras entidades que: 
(i) são afetadas ou provavelmente serão afetadas, direta ou indiretamente, positiva ou de 

forma adversa, pelo Projeto (também conhecidos como 'partes afetadas'); e  
(ii) possam ter interesse no Projeto ('partes interessadas'). Elas incluem indivíduos ou grupos 

cujo interesses possam ser afetados pelo Projeto e que têm o potencial de influenciar os 
resultados do Projeto. 

 
A cooperação e a negociação com as partes interessadas ao longo do desenvolvimento do Projeto muitas 
vezes também exigem a identificação de pessoas dentro dos grupos que atuam como representantes 
legítimos de seu respectivo grupo de partes interessadas, ou seja, os indivíduos que foram incumbidos 
por seus colegas membros do grupo de defender os interesses dos grupos no processo de envolvimento 
com o Projeto. Os representantes da comunidade podem fornecer informações úteis sobre as 
configurações locais e atuar como principais canais de disseminação de informações relacionadas ao 
Projeto e como um elo principal de comunicação/ligação entre o Projeto e as comunidades-alvo e suas 
redes estabelecidas. A verificação dos representantes das partes interessadas (ou seja, o processo de 
confirmação de que são defensores legítimos e genuínos da comunidade que representam) permanece 
sendo uma tarefa importante no estabelecimento de contacto com as partes interessadas da 
comunidade. A legitimidade dos representantes da comunidade pode ser verificada conversando 
informalmente com uma amostra aleatória de membros da comunidade e prestando atenção às suas 
opiniões sobre quem poderá representar seus interesses da maneira mais eficaz. 
 

2.1 Metologia    

De forma a corresponder às abordagens de melhores práticas, o projeto aplicará os seguintes princípios 
para o envolvimento das partes: 

• Abertura e abordagem do ciclo de vida: serão realizadas consultas públicas para o(s) projecto(s) durante 
a totalidade do ciclo de vida, de forma aberta, livre de manipulações externas, interferências, coerção 
ou intimidação; 

• Participação informada e parecer:  as informações serão fornecidas e largamente distribuídas entre 
todas as partes interessadas em um formato apropriado; serão fornecidas oportunidades para 
comunicar o parecer das partes interessadas, para analisar e abordar comentários e preocupações;  

• Inclusão e sensibilidade: a identificação das partes interessadas é realizada para apoiar melhor 
comunicação e construir relacionamentos eficazes. O processo de participação nos projetos é inclusivo. 
Todas as partes interessadas são incentivadas a se envolverem no processo de consulta. Todas as partes 
interessadas têm igualdade de acesso à informação. A sensibilidade às necessidades das partes 
interessadas é o princípio fundamental subjacente à seleção dos métodos de envolvimento. Atenção 
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especial deve ser dada aos grupos vulneráveis – em particular, mulheres, pessoas com deficiência, 
jovens, idosos e pessoas com doenças crônicas. 

 
Para fins de envolvimento eficaz e personalizado, as partes interessadas do proposto projeto podem ser 
divididas nas seguintes categorias principais: 

• Partes Afetadas  

• Outras Partes Interessadas  

• Grupos vulneráveis 
 

 

2.2. Partes Afetadas 

As Partes Afetadas incluem indivíduos, grupos e comunidades diretamente afetadas pelas intervenções 

do projeto e outras partes que podem estar sujeitas a impactos diretos do Projeto. Para a fase de PPA, 

os interessados serão, essencialmente, autoridades nacionais e locais, instituições públicas, empresas de 

telecomunicações e provavelmente alguma outra empresa ou grupo privado que potencialmente possa 

ser parceiro de PPP – Parceria Público-Privada, diretamente envolvido e afetado no processo. 

Especificamente, os seguintes indivíduos e grupos enquandram-se nestas categorias:  

• Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul 

• Ministério da Infraestrutura e Recursos Naturais 

• Ministério da Defesa, Guarda Costeira e Marinha 

• AGER - Agência Reguladora de Telecomunicações, Energia, Águas e Correios 

• CST 

• UNITEL 

• INIC - Instituto de Inovação e Conhecimento 

• DGA - Direcção Geral do Ambiente 

• INPG - Instituto Nacional de Promoção e Igualdade de Género 

• Governo Regional da Região Autónoma do Príncipe 

• Secretaria Regional de Infraestruturas, Ambiente e SaneamentoSanitation 

2.3. Outras partes interessadas  

Outras partes interessadas incluem indivíduos/grupos/entidades que podem não sofrer impactos diretos 
do Projeto, mas que consideram ou percebem seus interesses como sendo afetados pelo projeto e/ou 
que podem afetar o projeto e o processo da sua implementação, de alguma forma. Para o PPA, as outras 
partes interessadas dos projetos incluem outras partes que não as pessoas diretamente afetadas, 
incluindo: 
 

• Mídia tradicional  

• Participantes de meios sociais 

• Políticos 

• Organizações de CIT nacionais e internacionais  

• ONGs Nacionais e Internacionais  

• Negócios com ligações internacionais  

• O público em geral  
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2.4. Indivíduos ou Grupos desfavorecidos/vulneráveis  

É particularmente importante entender se os impactos do projeto podem recair desproporcionalmente 
sobre indivíduos ou grupos desfavorecidos ou vulneráveis, que muitas vezes não têm voz para expressar 
as suas preocupações ou compreender os impactos de um projeto e garantir que a consciencialização e o 
envolvimento das partes interessadas com pessoas desfavorecidas, ou indivíduos ou grupos vulneráveis, 
[com doenças infecciosas e tratamentos médicos relacionados] sejam adaptados para ter em conta as 
necessidades de tais grupos ou indivíduos, suas preocupações e sensibilidades culturais, e para garantir 
uma compreensão completa das atividades e benefícios do projeto. A vulnerabilidade pode resultar da 
origem da pessoa, sexo, idade, condição de saúde, situação econômica e financeira, situação 
desfavorecida na comunidade (por exemplo, minorias ou grupos marginalizados) ou dependência de 
outros indivíduos e/ou do Estado. O envolvimento com grupos e indivíduos vulneráveis geralmente 
requer a aplicação de medidas e assistência específicas destinadas a facilitar sua participação na tomada 
de decisões relacionadas com o projeto, de modo a que sua conscientização e contribuição para o 
processo geral sejam proporcionais às de outras partes interessadas. 
 
Dentro da fase do PPA, os grupos vulneráveis ou desfavorecidos podem incluir e não estão limitados ao 
seguinte:  
 

• Pescadores artesanais que trabalham na área entre as duas ilhas que podem ser afetados durante 
a fase de pesquisa marinha;  

• Qualquer impacto sobre os pescadores artesanais pode, por sua vez, afetar as mulheres e as 
jovens vendedoras de peixes que os recolhe nas praias para vendê-los no mercado; 
 

Tabela 1 – Potenciais Partes Interessadas do Projecto para a fase do PPA  
Comunidade Grupo Partes 

Interessadas  
Caracteristicas 
principais 

Linguagem 
necessária  

Meios de 
notificação 

preferidos (e-
mail, telefone, 
rádio, carta) 

Necessidades 
especificas 

(acessibilidade, 
letras grandes, 

creche, reuniões 
diurnas) 

Ilhas de São 
Tomé e do 
Principe  

Pescador 
artesanal 

Educação modesta  Língua 
local 

Informação escrita, 
rádio, encontros 
com grupos e 
associações locais 
 

Tempo em torno 
das atividades de 
pesca 

Ilhas de São 
Tomé e do 
Principe 

Mulheres e 
jovens 
vendedoras de 
peixe que 
recolhem dos 
pescadores. 

Educação modesta Língua 
local 

Informação escrita, 
rádio, encontros 
com grupos e 
associações locais 
 

Tempo em torno 
das atividades de 
pesca 
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Os Grupos vulneráveis afetados pelas atividades mais amplas do projeto serão posteriormente 
confirmados e consultados. A descrição dos métodos de envolvimento que serão implementados pelo 
projeto é fornecida nas secções a seguir. 
 
3. Programa de Envolvimento das Partes Interessadas  

3.1. Objectivo e cronograma do programa de envolvimento das partes interessadas 

O Plano de Envolvimento das Partes Interessadas do Avanço para Preparação do Projeto (PPA) é para 

informar as partes interessadas sobre as atividades planeadas e garantir o seu envolvimento na 

concepção e implementação do projeto. Devido ao cronograma acelerado de preparação do projeto, as 

consultas realizadas até o momento envolveram apenas as partes interessadas institucionais (por 

exemplo, autoridades públicas e especialistas do setor de telecomunicações envolvidos na preparação do 

projeto). Este documento será divulgado antes da efetivação do PPA. 

Prevê-se que o PEPI do PPA seja atualizado para refletir as atividades mais amplas do projeto dentro de 
60 dias a partir da data de entrada em vigor do projeto real. Nessa altura, os principais documentos do 
projeto serão divulgados e as consultas serão realizadas usando os métodos mais apropriados 
identificados para as circunstâncias associadas à pandemia. 
 
3.2. Estratégia proposta para divulgação de informações 

As atividades de envolvimento das partes interessadas devem ser inclusivas e realizadas de modo 

culturalmente sensível, e deve-se tomar cuidado para garantir que os grupos vulneráveis identificados 

acima tenham oportunidades de serem incluídos nas consultas e nos benefícios do projeto. Os métodos 

geralmente incluem o aproximação a família e discussões de grupos focais, bem como reuniões de 

consulta pública com a comunidade e, quando apropriado, comunicação verbal ou imagens devem ser 

usadas no lugar do texto. O projeto terá que se adaptar aos diferentes requisitos. 

Mensagens chaves: 

As principais mensagens apresentadas as partes interessadas para  a fase de PPA, inclui (mas não está 

limitado a) o seguinte: 

- Quais são as atividades previstas para o Projeto STP Digital? 

- Quais são as atividades e estudos realizados pelo PPA? 

- Quais são os impactos ambientais e sociais esperados das atividades do PPA? 

- Quais são os resultados dos estudos realizados pelo PPA? 

- Como alguém pode receber mais informações, fornecer feedback ou expressar reclamações 

relacionadas às atividades do projeto? 

Métodos de divulgação: 

- Comunicação escrita/visual: O projeto pode usar panfletos, brochuras, estandarte ou sinalizações para 

comunicar informações concisas às comunidades de forma não técnica. Os estandartes publicitários 

podem ser utilizados em locais com grande confluência de beneficiários. Os e-mails podem ser usados 
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para se comunicar com as partes interessadas/entidades institucionais. Os jornais podem ser úteis para 

comunicar mensagens ou anúncios concisos e alcançar um grande número de partes interessadas 

- Mídia tradicional e social: Os canais de mídia tradicionais podem ser altamente eficazes na transmissão 

de informações relevantes às partes interessadas e permite que elas forneçam os seus comentários e 

sugestões. Estes podem ser combinados com o uso das redes sociais para atingir um público mais amplo.
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Estratégia proposta para divulgação de informações  

Tabela 2 – Estratégia para divulgação de informações   
Fase do 

projecto 

Lista de 

informações a 

serem divulgadas  

Métodos propostos  Calendarização: 

Locais/data 

Partes 

Interessadas 

Alvo 

Percentagem 

alcançada 

Responsabilidades 

Fase de 
preparação do 
ESCP e PEPI  
 
 
 
 
 
 

 

O que é PEPI? 
 
O que é ESCP? 
 
Os objectivos do 
PEPI e ESCP 
 
O nível de 
progressão e 
envolvimento do 
ESCP e PEPI  
 
A 
responsabilidade 
dos diferentes 
autores  
 
Identificação das 
partes 
interessadas 
 
Envolvimento e 
estratégia de 
envolvimento  
 
Métodos de 
implementação 
das ações do 
PEPI  

Videos chamada via 
Zoom  

 

 

As primeiras 
semanas de 
preparação do 
projecto  
 
Após conclusão 
e aprovação 
dos 
documentos, 
estes devem 
ser 
imediatamente 
divulgados. Isto 
deve acontecer 
antes da 
efetividade do 
PPA.  
 
 
Ações de 
consultada 
devem ser 
realizadas 
durante o 
horário normal 
de 
atendimento 
ao público  
 

Agências do 
Governo, 
 
ONGs, 
 
Sociedade 
Civil 
 
Sector 
privado 
 
 
Comunidades 
locais 
 
Utilizadores 
de serviços 
digitais  
 
Grupos 
vulneráveis  
 
 

 

Estima-se 

alcançar o 

máximo do 

público-alvo 

possível  

 
 

Ministério das 

Finanças, 

Comércio e 

Economia Azul 

Ministério das 

Infraestruturas e 

Recursos Naturais 

Responsável pelo 

Setor Ambiental e 

Social da AFAP, 

 

Especialistas em 

Salvaguardas 

Ambientais (ESA) 

 

Especialistas em 

Salvaguardas 

Sociais e Gênero 

(ESSG) 
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Quais são as 

atividades 

previstas para o 

Projeto STP 

Digital? 

Quais são os 

impactos 

ambientais e 

sociais previstos  

das actividades 

do PPA? 

Como as 

atividades do PPA 

irão afetar os 

grupos 

vulneráveis, tais 

como os 

pescadores 

locais? Quais são 

as medidas de 

mitigação para 

tais impactos? 

Quais são os 

resultados dos 

estudos 

realizados pelo 

PPA? 
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-  

 
 
Fase de 
implementação 
do PPA  

Quais são as 

atividades e 

estudos 

realizados no 

PPA? 

 

Quais são os 

impactos 

ambientais e 

sociais previstos 

das actividades 

do PPA? 

Os estudos 

realizados pelo 

PPA 

apresentaram os 

resultados 

previstos? 

Foram realizados 

todos os estudos 

previstos no PPA? 

 

As partes 

interessadas têm 

estado a 

Video chamadas via 
Zoom  

 

Entrevistas/pesquisas 
presenciais e censos  

 

Discussão com grupo 
de foco  

(Divididos por 
genero, idade, etc. 
para facilitar a total 
participação de 
todos) 

 

Reuniões de Consulta 
pública  

 

Reunião pública  

rádio / televisão 

 

 

Notícias nos jornais, 
rádio, televisão, 
páginas de internet  

 

Folhetos 
informativos, 

 
 
Durante todo o 
período de 
implementação 
do PPA, a UIP 
elaborará um 
plano de ação 
com prazos e 
datas 

Agências do 
Governo, 
 
ONGs, 
 
Sociedade 
Civil 
 
Sector 
privado 
 
 
Comunidades 
locais 
 
Utilizadores 
de serviços 
digitais  
 
Grupos 
vulneráveis  

A UIP deve 

preparar um 

plano de 

ação, que 

demonstre 

as 

estimativas 

em termos 

de 

quantificação 

do público-

alvo que será 

engajado ou 

envolvido 
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participar como 

planeado? Houve 

boa participação 

e envolvimento 

das partes 

interessadas? 

 

O GRM foi 

implementado 

com resultados 

aceitáveis? Estão 

criadas todas as 

condições 

necessárias para 

a implementação 

do GRM? 

Os requisitos e 

relatórios 

ambientais e 

sociais periódicos 

foram preparados 

e enviados dentro 

do prazo 

acordado? 

O projeto está em 

conformidade 

com os planos e 

estratégias de 

envolvimento das 

panfletos, boletim 

 

Sites, SMS, 



 

14  

  

partes 

interessadas? 
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3.3. Estratégia proposta para consulta 

É fundamental comunicar ao público informações relevantes sobre o projeto, o que tem sido feito e as 

ações a serem realizadas regularmente. As atividades de preparação e resposta devem ser conduzidas de 

forma participativa e continuamente otimizadas de acordo com o feedback da comunidade para detectar 

e responder as preocupações, rumores e informações imprecisas. As mudanças nas intervenções de 

preparação e de respostas devem ser anunciadas e explicadas com antecedência e desenvolvidas com 

base nas perspectivas da comunidade. Mensagens responsivas, empáticas, transparentes e consistentes 

nos idiomas locais, por meio de canais confiáveis de comunicação, utilizando redes comunitárias e 

influenciadores-chave e capacitando entidades locais, são essenciais para estabelecer autoridade e 

confiança. 

A tabela incluída na seção a seguir descreve os métodos a serem empregues nas atividades de 

envolvimento das partes interessadas, incluindo consulta e disseminação de informações. Os métodos 

variam de acordo com as características e necessidades dos interessados e serão adaptados de acordo 

com as circunstâncias relacionadas às fases e os momentos do projeto. O projeto pode usar meios 

tradicionais de consulta, tais como: 

• Entrevistas com as partes interessadas e organizações relevantes  

• Pesquisas, sondagens e questionários  

• Reuniões públicas, workshops e/ou grupos-foco sobre um tópico específico  

• Métodos participativos 

• Outros mecanismos tradicionais de consulta e tomada de decisão. 

No entanto, no contexto atual resultante das medidas recentes implementadas para enfrentar a 

pandemia e o cronograma em que o projeto está sendo preparado, há limitações nas oportunidades 

disponíveis para envolver e consultar as partes interessadas durante a preparação do projeto. As 

restrições às reuniões sociais, que limitam as interações sociais cara-a-cara, restringirão os processos de 

envolvimento das partes interessadas do projeto e exigirão a implementação de métodos inovadores de 

comunicação e consulta. Como tal, poderá ser necessário: 

• Diversificar os meios de comunicação e confiar mais nas mídias sociais e canais online. Sempre 

que possível e apropriado, criar plataformas online dedicadas e grupos de mensagens apropriados 

para o propósito, com base no tipo e categoria das partes interessadas; 

• Empregar canais tradicionais de comunicação (TV, jornal, rádio, linhas telefônicas dedicadas, 

anúncios públicos e correio) quando as partes interessadas não tiverem acesso aos canais online 

ou não os utilizarem com frequência. 

• Empregar ferramentas de comunicação online para planear workshops virtuais em situações onde 

grandes reuniões e wokshops são imprescindíveis, dada a fase preparatória do projeto. Webex, 
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Skype e em situações de baixa capacidade de TIC, reuniões de áudio, podem ser ferramentas 

eficazes para projetar workshops virtuais. O formato de tais workshops pode incluir as seguintes 

etapas: 

o Registro virtual dos participantes: Os participantes podem registrar-se online através de 
uma plataforma dedicada.  

o Distribuição de materiais de workshop aos participantes, incluindo agenda, documentos 
do projecto, apresentações, questionários e tópicos de discussão: Estes podem ser 
distribuidos online aos participantes. 

o Revisão dos materiais de informação distribuídos: é dado aos participantes um prazo para 
essa revisão, antes de agendar uma discussão sobre as informações fornecidas. 

o Discussão, recolha de feedback e partilha:  
▪ Os participantes podem ser organizados e atribuídos a diferentes grupos 

temáticos, equipas ou “mesas” virtuais, desde que concordem com isso. 
▪ As discussões em grupo, equipa e mesa podem ser organizadas por meios de 

mídia social, como webex, skype ou zoom, ou por meio de feedback escrito na 
forma de questionário eletrônico ou formulários de feedback que podem ser 
devolvidos por e-mail.    

o Conclusão e resumo: O presidente do workshop resumirá a discussão do workshop 
virtual, formulará conclusões e partilhará eletronicamente com todos os participantes.    
  

Em situações em que a interação online é desafiadora, as informações podem ser disseminadas por meio 
de plataformas digitais (quando disponíveis) como Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, links/sites do 
Projeto e meios tradicionais de comunicação (TV, jornal, rádio, telefonemas e e-mails com clara descrição 
dos mecanismos para fornecer feedback via correio e/ou linhas telefônicas dedicadas. Todos os canais de 
comunicação precisam especificar claramente como as partes interessadas podem fornecer os seus 
comentários e sugestões 
 
 
 
 
 

Tabela 3— Estratégia para Consulta 

Fase do 
Projecto  

Tópico em 
consulta 

Partes 
interessadas- 

alvo 
 

Método 
utilizado  

Tempo 
proposto 

Responsabilidades 

Preparação    Actividades do 
projecto  
 
Potenciais 
impactos 
ambientais e 
sociais  
 
 

Ministérios do 
Governo e outras 
instituições que 
estão direta ou 
indiretamente 
ligadas ao 
projeto 
 
Instituições do 
Governo Regional 
do Príncipe 

Correspondência 
por e-mail e 
reuniões por 
videoconferência 
 
 
Entrevistas com 
especialistas 
nacionais e 
internacionais 
 

Antes da 
efetividade do 
PPA 

Equipa A&S da 
AFAP e UIP  
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Delegação da CST 
e Unitel na RAP  
 
Organizações 
internacionais  
 
ONGs 
 
Outras partes 
institucionais 
interessadas  

Reuniões virtuais 
de consulta  

Preparação  e 
Implementação  
 

Actividades do 
projecto  
 
Potenciais 
impactos 
ambientais e 
sociais e 
medidas de 
mitigação 
correspondentes 
 
Disposições de 
instrumentos 
ambientais e 
sociais 
 
Envolvimento 
das partes 
interessadas 
 
GRM 

Público geral 
 
Indíviduos e 
grupos 
vulneráveis  
 
 
Profissionais do 
setor de 
telecomunicações  
 
 
Profissionais do 
projecto  

Comunicados de 
imprensa 
 
Folhetos 
informativos  
 
Anúncios na 
rádio, televisão, 
jornal e mídia 
social  
 
Grupos focais 
com partes 
afetadas e 
grupos 
vulneráveis 
 
Reuniões de 
consulta à 
comunidade 
(quando 
possível) 
 
Linha direta 
gratuita para 
divulgação de 
informações e 
aceitação de 
reclamações 

Ao longo da 
implementação 
do PPA 

Equipa A&S da 
AFAP e UIP 

Fecho Relatórios de 
progresso e 
avaliação 
 
Principais 
conclusões dos 

Público geral 
 
Trabalhadores do 
projeto  

Comunicados de 
imprensa 
 
Folhetos 
informativos  
 

30 dias antes o 
término das 
atividades do 
PPA   

Equipa A&S da 
AFAP e UIP 
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estudos 
realizados 
 

Anúncios na 
rádio, televisão, 
jornal e mídia 
social  

 
A tabela acima contém amplas categorias de partes interessadas e fases do projeto, bem como uma lista 

indicativa de métodos (não exaustiva) que deve ser adaptada de acordo com as circunstâncias 

relacionadas às fases do projeto e às necessidades dos vários grupos das partes interessadas. 

 

3.4 Estratégia para garantir a participação de grupos vulneráveis 

Um dos objetivos do PEPI - Plano de Envolvimento de Partes Interessadas. é identificar pessoas ou 

comunidades que são ou podem ser afetadas pelo projeto STP DIGITAL em São Tomé e Príncipe (incluindo 

grupos vulneráveis), bem como outras partes interessadas, e garantir que essas partes interessadas 

estejam adequadamente envolvidas nas questões ambientais e sociais que possam afetá-las, por meio de 

um processo de divulgação e discussão de informações significativas; e manter relacionamentos 

construtivos com as partes interessadas de forma contínua por meio de um envolvimento significativo 

durante a implementação do projeto. 

Pessoas vulneráveis (os idosos, as pessoas com deficiência, crianças e doentes crônicos, etc.) precisam ser 

identificadas durante o desenho e implementação do projeto, para que as suas limitações (físicas e 

mentais) sejam devidamente delineadas e mensuráveis, e tidas em consideração para garantir que 

tenham igual oportunidade de expressarem as suas preocupações e opiniões no âmbito do Pojecto STP 

Digital.   

Para lidar com as limitações de diversas ordens, inclusive físicas, de acesso aos serviços pelo exercício de 

poder de alguns grupos sobre outros, como as mulheres, e a dinâmica do poder, o projeto proporcionará, 

por exemplo, transporte para mulheres /de residências a locais de consulta. Além disso, os locais de 

reunião serão selecionados para garantir o acesso universal para pessoas com deficiência. A equipa de 

gestão do Projecto irá providenciar para que as crianças, idosos e doentes sejam bem representados pelos 

seus pais/familiares. 

Para evitar situações de EAS/AS, o projeto irá garantir que as mulheres não sejam representadas pelos 

seus maridos ou outros homens da família, mas que sejam consultadas diretamente por meio, por 

exemplo, de sessões específicas de grupos focais. Esta abordagem se estende a meninas adolescentes, 

que também podem estar em maior risco de EAS/AS. 

 

3.5 Futuro do Projecto  

As partes interessadas serão mantidas informadas à medida que o projeto se desenvolve, com relatórios 

sobre o desempenho ambiental e social do projeto e a implementação do plano de envolvimento das 

partes interessadas e do mecanismo de reclamação. 

Espera-se que a fase do PPA ocorra o mais rápido possível, esta fase deve durar mais de 3 meses. O 

envolvimento das partes interessadas, envolvendo consultas significativas e disseminação apropriada e 

oportuna de informações, deve ocorrer ao longo da vida do projeto. O mecanismo de reclamação deve 
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ser acessível às partes afetadas e aos trabalhadores do projeto durante toda a duração do projeto e 

durante um período após o término. 

 

4. Recursos e responsabilidades para implementar atividades de envolvimento das partes interessadas 

4.1. Recursos 

A AFAP (Agência Fiduciária de Gestão de Projetos) será responsável pela implementação das atividades 
de envolvimento das partes interessadas. O orçamento para o PEPI será calculado e incluído nas 
atividades de salvaguarda.  
 
4.2. Funções e responsabilidades da Gestão 

O projeto terá uma UIP na AFAP onde será responsável pela implementação das Ações Sociais. A AFAP 
trabalhará em estreita colaboração com outras agências, instituições, delegações, ministérios, incluindo 
o Ministério das Finanças, na implementação do projeto. A equipe da UIP incluirá especialistas em 
implementação de projetos, salvaguardas ambientais e sociais e monitorização e avaliação. Uma vez que 
o Projeto entre em vigor, o Projeto também contratará consultores de curto prazo para apoiar a 
implementação conforme necessário. 
 
A UIP será responsável por realizar atividades de envolvimento das partes interessadas, enquanto 

trabalha em estreita colaboração com outras entidades governamentais, bem como unidades do governo 

local, meios de comunicação, profissionais de saúde, etc. As atividades de envolvimento das partes 

interessadas serão documentadas em relatórios trimentrais de progresso, a serem partilhados com o 

Banco Mundial. 

 
5. Mecanismos de Reclamações 

Um mecanismo de resolução de reclamações (GRM) será implementado ao nível do projeto para resolver 
reclamações e queixas de maneira oportuna, eficaz e eficiente, que satisfaça todas as partes envolvidas. 
O GRM fornecerá um processo transparente, inclusivo e confiável para resultados justos, eficazes e 
duradouros. É um componente integral da consulta à comunidade que facilita as ações corretivas. 
Especificamente, o GRM: 

▪ Fornece às pessoas afetadas meios para apresentar uma reclamação, solicitação de 
informação/esclarecimento ou resolver qualquer disputa que possa surgir durante a 
implementação do projeto; 

▪ Assegura que ações de resolução apropriadas e de mútuo acordo sejam identificadas e 
implementadas para a satisfação dos reclamantes; e 

▪ Evita a necessidade de recorrer a processos judiciais. 
 
 
5.1. Descrição do GRM 

As reclamações serão tratadas a nível nacional, pela equipe A&S da AFAPs. O GRM incluirá as seguintes 
etapas:  

 
Passo 1: Reclamação recebida e registrada pelo Ponto Focal da AFAP ou Oficial de Reclamações  
Passo 2: Reconhecer, avaliar e atribuir   
Passo 3: Desenvolver e propor uma resposta  
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Passo 4: Comunicar a resposta proposta ao reclamante e chegar a um acordo sobre a resposta  
Passo 5: Implementar a resposta para resolver a reclamação  
Passo 6: Rever a resposta caso não seja bem sucedida  
Passo 7: Encerrar ou encaminhar a reclamação 

 
Os requerentes devem ser informados da validade do seu pedido no prazo máximo de 8 dias úteis. 

As reclamações serão tratadas e analisadas o mais tardar até o 15º dia útil. 

A solução, resolução de cada reclamação deve ser implementada o mais tardar no 10º dia útil após o ser 

alcançado o acordo sobre a solução proposta. 

Uma vez propostas todas as resoluções possíveis, se o reclamante ainda não estiver satisfeito e decidir 

recorrer das soluções propostas pelo projeto, este deverá ser informado do seu direito ao recurso legal.  
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5.2 Locais para registrar reclamações - Canais de captação 

Uma reclamação pode ser registrada diretamente nos locais de ação do projeto, serão criados meios para 
registrar reclamações e/ou em qualquer uma das seguintes formas e, se necessário, de forma anônima 
ou por meio de terceiros. 
 

• Por telefone +239 222 52 05 [ligação gratuita a ser estabelecida]   

• Por e-mail para [mrr_digital@afap.st) 

• Por formulário de reclamações 

• Por reuniões pessoais  

• Uma vez recebida uma reclamação, esta deve ser registada no Registo de Reclamações ou na Base 
de Dados de Reclamações 

 
A equipa ambiental e social do projeto orientará a reclamação recebida pelas etapas descritas acima até 
que esteja estabelecida ou resolvida. 
 
5.3 Reclamações relacionadas à violência baseada em gênero (GBV)  

Haverá procedimentos específicos em vigor para lidar com GBV, com cláusulas de confidencialidade, bem 
como documentação segura e ética dos casos de GBV. Vários canais estarão disponíveis para que um 
reclamante apresente uma reclamação relacionada à GBV. As considerações específicas do GRM para 
lidar com BGV nas ações do projeto são: 
 

• Estabelecimento de um GRM de GBV separado, potencialmente gerido pelo setor social e 
ambiental do AFAP com feedback ao GRM do projeto; os operadores, pontos focais da RAP 
(Região Autónoma do Príncipe) devem receber formação sobre como documentar os casos de 
GBV de um forma confidencial e empática; O projeto irá disponibilizar vários canais de 
reclamações; 

• Nenhuma informação identificável sobre o sobrevivente deve ser armazenada no registo de 
reclamações ou base de dados do GRM  

• O GRM deve ajudar os sobreviventes de GBV, encaminhá-los ao(s) Prestador(es) de Serviços de 
BGV para apoio imediatamente após receber uma reclamação diretamente de um sobrevivente. 
 

O GRM deve ter processos em vigor para notificar imediatamente o AFAP e o Banco Mundial de quaisquer 
reclamações de BGV com o consentimento do sobrevivente. 
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6. Monitorização e Relatórios   

6.1. Envolvimento das partes interessadas nas atividades de monitorização 

Relatórios bimensais para implementação do PEPI, incluindo gestão de reclamações, serão preparados e 

os principais indicadores serão monitorizados pela equipa de implementação da UIP.  

Serão convocadas reuniões trimestrais das partes interessadas para discutir e analisar os principais 

indicadores de envolvimento das partes interessadas. As partes interessadas (partes afetadas e partes 

interessadas) terão a oportunidade de indicar se estão satisfeitas ou não com o processo de consulta do 

projeto e o que deve ser alterado no processo de implementação do PEPI para torná-lo mais eficaz. 

A avaliação do projeto (revisão externa e interna) incluirá aspectos do plano de envolvimento das partes 

interessadas (principalmente os principais indicadores e atividades do PEPI) e recomendará melhorias. 

6.2. Retornando ao grupo das partes interessadas  

O PEPI será periodicamente revisto e atualizado conforme necessário no decorrer da implementação do 
projeto, a fim de garantir que as informações aqui apresentadas sejam consistentes e sejam as mais 
recentes, e que os métodos de envolvimento identificados permaneçam adequados e eficazes em relação 
ao contexto do projeto e fases específicas de desenvolvimento. Quaisquer grandes alterações nas 
atividades relacionadas ao projeto e à sua programação serão devidamente refletidas no PEPI. Resumos 
mensais e relatórios internos sobre reclamações, consultas e incidentes relacionados, juntamente com o 
status de implementação das ações corretivas/preventivas associadas, serão recolhidas pela equipa 
responsável e encaminhadas à alta administração do projeto. Os resumos [mensais] fornecerão um 
mecanismo para avaliar o número e a natureza das reclamações e solicitações de informações, 
juntamente com a capacidade do projeto de abordar-las de maneira oportuna e eficaz. As informações 
sobre as atividades de envolvimento público realizadas pelo projeto durante o ano podem ser 
transmitidas às partes interessadas de duas formas possíveis: 
 

• Publicação de um relatório anual independente sobre a interação do projeto com as partes 

interessadas. 

• Vários Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) também serão monitorizadoa pelo projeto 

regularmente  

 

Mais detalhes serão descritos no PEPI Atualizado, a ser preparado dentro de dois meses após entrada 

em vigor do projeto.   
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ANEXO 

 

 

ANEXO 1 - Resumo da ÚLTIMA consulta pública com as partes interessadas e afetadas pelo 

PROJETO STP DIGITAL 

 

PROJETO: PROJECTO STP DIGITAL  

Objectivos desta consulta pública: 

 

• Divulgar o projeto e o PEPI às partes interessadas e afetadas (PIAs); 

• Apresentar os instrumentos de gestão ambiental e social, desenvolvidos até o momento, os PIAs e 

recolher contribuições, sugestões e recomendações a serem incorporadas nos documentos citados. 

 

Infraestrutura utilizada  

Data da realização: 25/10/2021 

Local:  

• Plataforma digital ZOOM 

Horário: 10H00 às 13H30 

Sobre os Participantes  

Quantidade Estimada: 50 Quantidade Atingida:  

- Participantes via zoom: 21 
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- Representante do Ministério de Infraestrutura, Recursos Naturais e Energia 

- Representante da Autoridade Geral de Regulação de Energia, Águas e Telecomunicações – AGER 

- Representante da Região Autónoma do Príncipe – RAP 

- Representante da Empresa Santomense Telecomunicações - CST 

- Representante da UNITEL 

- Representante da AFAP 

- Representante de STP – Cabo 

- Representante da Direcção-Geral do Ambiente 

- Representante da sociedade civil e ONGs 

- Especialistas em salvaguardas ambientais e sociais de diferentes projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo, comentários, sugestões, esclarecimentos, etc. 

Tema / justificação proposta: 

Divulgação do projeto, em particular do PEPI às partes interessadas e afetadas (PIAs) para cumprir os 

requisitos da ESS 10 do WB QAS. 

Sobre a Reunião 

Assuntos abordados: 

A reunião foi aberta pelo Engenheiro Deolindo Costa – Assessor de Telecomunicações do Ministro do 

MIRNE, que agradeceu a presença de todos, convocou a participação ativa de todos os participantes para o 

sucesso do encontro e informou sobre a importância do projeto STP DIGITAL para São Tomé e Príncipe. 
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O Engenheiro Adilson Carneiro da Silva – Especialista e Responsável pelas Salvaguardas Ambientais e Sociais 

da AFAP, também agradeceu a presença dos participantes, explicou como seria realizada a consulta pública, 

identificou o painel de participantes e representantes em geral, explicou os motivos da realização da CP, e 

solicitou a participação atenta e ativa de todos. Informou também que a moderação do evento seria feita e 

conduzida pelo mesmo. 

De seguida, o Eng. Deolindo Costa, apresentou o projeto, falou e explicou como surgiu o projeto, as razões 

para a criação deste projeto, identificou os benefícios deste projeto para STP, em particular para a população 

da Região Autónoma do Príncipe. Indicou que o projecto despertou um interesse considerável por parte do 

Governo, tendo em conta as grandes melhorias de infra-estruturas que a RAP deverá alcançar com a 

conclusão das acções deste projecto, mas que para tal é fundamental a participação das partes interessadas. 

 

Eng. Adilson Carneiro da Silva, fez uma apresentação em power point, identificou as ações já realizadas no 

projeto até o momento, apresentou detalhadamente as atividades e ações do PPA do projeto e os 

respectivos valores alocados para cada uma delas. 

Informou que o SEP ora apresentado, deverá ser implementado durante a fase de implementação do PPA e 

que para a fase de implementação geral do projecto será necessário actualizar ou produzir um novo SEP. 

 

Ele referiu-se aos instrumentos Ambientais e Sociais que podem ser necessários e elaborados durante a fase 

de implantação do projeto, apresentou o SEP, definiu e explicou a importância do SEP, mencionou que o SEP 

é um dos instrumentos da ESS 10 do ESF do BM . O MRR - Mecanismo de Resolução de Reclamações foi 

explicado detalhadamente e aproveitou para incentivar os presentes a utilizarem o MRR para apresentar 

suas reclamações, queixas, opiniões, sugestões ou outro assunto relevante ao projeto. A identificação e 

definição de termos utilizados nos instrumentos ambientais e sociais, tais como: PI (Partes Interessadas), PAP 

(Parte afetada pelo projeto), MRR (Mecanismo de Resolução de Reclamações), ESS (Normas Ambientais e 

Sociais), ESF (Enquadramento Ambiental e social), etc. 

O Especialista/Responsável por Salvaguardas Ambientais e Sociais da AFAP também abordou assuntos como: 

(i) objetivos do SEP; (ii) Envolvimento das Partes Interessadas; (iii) Identificação de IP's e PAP's e suas 

necessidades; (iv) Indivíduos ou Grupos Desfavorecidos/Vulneráveis; Riscos/impactos Ambientais e Sociais 

do Projeto; (v) Partes Interessadas e Afetadas pelo compromisso/consulta do projeto (IAP); (vi) Arranjos 

institucionais para implementação do projeto; (vii) Código de Conduta e Ética; (viii) estratégias de 

envolvimento do IAP (divulgação e consulta), incluindo os vulneráveis; (ix) Mecanismos de Resolução de 

Reclamações do Projeto. 

 

Após a apresentação, a sessão foi aberta para a apresentação de comentários, perguntas e respostas, na 

qual foram levantadas as seguintes questões: 

Nome do participante Questões/Comentários 

1. José Cassandra Ex-Presidente do Governo Regional do Príncipe - Antepassado do atual Presidente  

• Eu sinto que dizer "finalmente Deus respondeu as nossas preces" e e nos ajudará na RAP a alcançar 

uma reivindicação objetiva e de longa data de melhoria do serviço de internet e telecomunicações 

• Tendo em conta a importância deste projeto para a RAP, e a grande necessidade da RAP nesta 

melhoria dos serviços digitais, na prática, como o projeto pensa, envolver o Governo da Região 

Autónoma do Príncipe na Gestão deste Projeto? 
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• Quem serão as pessoas ou instituições diretamente envolvidas na gestão deste projeto e como 

alguém pode interagir com essas pessoas? 

• Apesar da importância estratégica deste projeto, devo obviamente alertar para os altos indícios de 

potenciais impactos ambientais negativos e para as pessoas em geral, que as ações deste projeto 

podem afetar na vida das pessoas e na biodiversidade quando desenvolvendo obras e instalações 

de infraestruturas. 

• Quero saber quais ações o projeto tomará para mitigar e minimizar esses riscos e impactos 

ambientais e sociais que podem ocorrer? 

Resposta: Como já indicámos, o projecto terá várias interferências em termos institucionais, o Governo 

Regional da RAP será certamente uma das entidades mais envolvidas neste processo, e faremos questão de 

ter as instituições da RAP devidamente representadas em todo o processo e momento deste projeto, 

contribuir e serem informadas sobre todas as ações do projeto. 

Como já indicamos hoje, quando falamos de Salvaguardas Ambientais e Sociais, sendo uma área muito 

importante na gestão de projetos financiados pelo Banco Mundial, este projeto possui mecanismos e 

instrumentos importantes na vertente ambiental e social, e assim podemos garantir que todas as questões 

de impactos e riscos negativos ao meio ambiente e às pessoas serão devidamente abordadas. Como 

exemplo, foi indicado hoje que o ESF e o ESS são instrumentos que o BM tem à sua disposição para realizar 

e mitigar todos os riscos ambientais e sociais do projeto. 

 

Por agora, temos os instrumentos ESCP e PEPI, mas esperamos produzir outros instrumentos muito em 

breve, como por ESMF, LMP, WMP, BMP, APGBV e muito mais. O ESIA, tal como este instrumento que é do 

conhecido de todos, também será elaborado e, como vocês viram, será elaborado ainda na fase de 

implementação do PPA. 

2. Maria Mendes - Presidente do Conselho de Administração da AGER 

• Felicitou os dois oradores e os apresentados, soube explicar e informar muito bem sobre o projeto e 

os seus objetivos e pediu a DEUS que nos ajudasse a implementá-lo e ao mesmo tempo dar aos 

responsáveis a capacidade de saber formar e capacitar pessoal nacional no sentido de poder gerir e 

manter tudo o que é implementado por este projeto.  

• Perguntou como poderia atuar, contribuir e se beneficiar das ações do projeto, e como o projeto 

poderia apoiar a AGER a ter melhor capacidade técnica para responder aos desafios atuais e futuros 

que surgem a cada dia. Também questionou sobre a pertinência dos fundos para a saúde, se os 

quadros do MS em conjunto com os gestores dos projetos continuam a ter a noção que as outras 

doenças existem e não acabaram simplesmente porque a OMS decretou o estado de Pandemia.  

 

Resposta: Estamos falando de um projeto digital com foco em cabo submarino e fibra ótica, claro que a 

AGER é uma das Instituições mais importantes nesse projeto. Desde o início que procuramos a AGER para 

participar nas reuniões do projeto e parece-me que esta ação será cada dia mais robusta e comprometida 

com as atividades do projeto. 

Quanto ao saneamento das necessidades da AGER em termos técnicos e humanos para o 

acompanhamento adequado do projeto, acreditamos que oportunamente estas questões e necessidades 

serão desencadeadas e atendidas de acordo com a disponibilidade, planos, responsabilidades do projeto 

 

3. Dra Ana Maria dos Prazeres – Delegada em representação da Direcção-Geral do Ambiente na RAP 
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• Parabenizou os palestrantes pela brilhante apresentação e informações sobre este importante 

projeto. Mas não podemos focar apenas nas coisas boas. Tem coisas más, o projeto não pode ser 

implementado apenas com a participação e contratação de são-tomenses. Gostaríamos que as 

pessoas do Príncipe também fossem intensamente envolvidas e até contratadas para fazer parte da 

equipa de gestão do projeto. 

• O Eng Adilson aqui, disse que está sendo discutida a intenção de contratar um escritório para, 

juntamente com os estudos e pesquisas marinhas, também realizar o EIAS. Pergunto se o TdR ou 

qualquer outro documento para tal, teve a participação de alguém do RAP e com responsabilidade 

ou alto conhecimento desta causa? 

• O barco que faz pesquisa marinha e que ficará no mar por vários dias precisa organizar certa 

logística, como fornecimento de insumos para trabalhadores, transporte de resíduos, uso de óleos, 

combustíveis, etc.. Irá qualquer prestador de serviço RAP ser privilegiado ou sorteado para uma 

prestação de serviço? 

• Além disso, por que não o próprio projeto ser instalado em sua UIP no RAP? 

 

Resposta:  

Os projetos, quando contratam funcionários, fazem isso por meio do serviço de aquisições, e sabemos que 

são feitos por meio de concursos públicos. 

Pensamos e sabemos que a RAP, em suas diferentes instituições que irão focar as ações do projeto, 

indicará pontos focais para ter a oportunidade de participar das ações do projeto. 

O projeto ainda não tem pessoal direto para trabalhar, e os documentos produzidos para o contrato foram 

analisados e discutidos entre especialistas do Banco Mundial (pessoas muito experientes), especialistas da 

AFAP, funcionários do MIRNE e em particular o Engº Deolindo Costa aqui presente. 

Por serem especialistas experientes e com conhecimento misto de questões nacionais e internacionais, 

além de detalhes técnicos muito específicos de diversas áreas, imaginamos que os interesses das pessoas 

da RAP serão resguardados, sendo uma preocupação dos envolvidos no projeto. 

 

4. Dr. Filipe Nascimento – Presidente do Governo Regional da Região Autónoma do Príncipe  

• Em primeiro lugar, parabéns aos palestrantes, obrigado ao Banco Mundial e ao Governo Central 

por sua visão e inteligência na captação de recursos para esta importante infraestrutura para a 

RAP. 

• Reforçando tudo o que os participantes anteriores têm levantado sobre o RAP, devo apresentá-lo 

neste palco, onde noto a presença de pessoas que podem ajudar o RAP a ser ainda mais 

participativo e decisor, nas ações que lhe dizem diretamente respeito. 

• Peço aos palestrantes, que em suas ações futuras durante a vigência do projeto, possam se lembrar 

de hoje e sempre tentar encontrar formas de envolver mais pessoas da RAP nos assuntos que lhes 

dizem respeito. 

Resposta:  

Deixamos por este meio o nosso compromisso de estar sempre atentos ao envolvimento e participação das 

pessoas da RAP nas ações do projeto, sempre que se justifique. 

Para já, nesta fase do PPA, será criada uma comissão técnica de trabalho, composta pelo Eng Deolindo, um 

ponto focal da CST, um ponto focal da UNITEL, um ponto focal da AGER e um ponto focal da RAP. Assim, 

aproveitamos para solicitar à RAP que possa indicar o ponto focal para participar desta comissão técnica. 
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5. Dr. Emery D’Alva – Representante da CST  

• Por ser um projeto muito importante para STP, e sabe-se que a CST como empresa de tecnologia 

será uma das partes interessadas neste projeto. 

 

•  Como serão os próximos passos, como será o envolvimento da CST, quando teremos a partilha 

de documentos mais relevantes e importantes sobre o projeto, enfim, são necessários mais 

detalhes técnicos, por onde passarão os cabos, quais conexões, os tipos de fibras a usar, qual a 

participação da CST, a qualidade e durabilidade do material, quem é a pessoa da CST que fará 

parte da comissão técnica, sabendo que a CST tem vários setores e todos eles são importantes 

em um projeto desta magnitude para STP. 

Resposta:  

Ainda estamos na fase de preparação do A&S e outros instrumentos para o projeto. 

 

Ainda não há documentos técnicos sobre o tema tecnologia digital e telecomunicações no projeto. 

 

Sobre a comissão técnica, sempre que for necessário envolver um especialista de uma área diferente no 

domínio do ponto focal que for indicado para participar da comissão, obviamente, a participação será 

solicitada e aceite. 

 

6. Dr. José Lino Teixeira -  Representante da UNITEL  

 

• Este projeto é de grande relevância para STP e muito oportuno para as empresas de 

telecomunicações. No entanto, é urgente conhecermos mais pormenores técnicos e a articulação 

da participação para o envolvimento da UNITEL e outras empresas de telecomunicações. 

• Que esta consulta pública e iniciativa de consulta não pare por aqui. 

• Peço ao Eng Adilson que compartilhe informações e documentos do projeto. 

 

No final, tanto o Eng Deolindo como o Eng Adilson agradeceram a todos pela disponibilidade e participação 

nesta consulta pública. As intervenções foram registradas, a equipa do projeto deve dar o devido 

tratamento e envolvimento das partes interessadas e é certo que a consulta e consulta pública será um 

processo participativo e frequente deste projeto. 
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ANEXO 2 -Lista dos participantes na Consulta Pública e algumas imagens  

 

 
 

 

 

 



 

30  

  

 


