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Objetivos

 Divulgar o projeto

 Divulgar os esboços dos instrumentos de salvaguardas ambientais e 

sociais que orientam o projeto (QGAS, QPR, AIAS/PGAS e possível

PAR) 

 Recolher contribuições das Partes Interessadas, Envolvidas e/ou 

Afetadas

 Terminar o QGAS e QPR que depois orientarão a formulação da 

AIAS/PGAS e possivelmente o PAR



Visão Geral do 
Projecto

 O objetivo de desenvolvimento do 
projeto é: 

 consolidar o quadro institucional do sector rodoviário e 

melhorar as práticas de gestão de ativos

 melhorar as condições da Estrada EN1 de S. Tomé a 
Neves passando por Guadalupe (cerca de 27 km)

 melhorar proteção costeira da orla marítima de S. Tomé 
e estradas/passeios adjacentes (cerca de 13 km)

 O projeto está em processo de 
formulação

 Financiadores iniciais: Governo de STP 
(MIFAP/AFAP), Banco Europeu de Investimento, 

Ajuda Bilateral Holandesa e Banco Mundial 
(BM)

 Donos de obras: INAE (EN1) e DGA (P. 
Costeira)

-





Componentes do Projeto

 Componente 1: Reabilitação da Estrada S. Tomé-Guadalupe-Neves: 

Obras Civis e Supervisão do Projeto

 Componente 2: Reforço Institucional

 Componente 3: Reabilitação da Estrada Marginal e Proteção 

Costeira, incluindo supervisão das obras civis

 Componente 4: Apoio a Gestão do Projeto



Intervenções Físicas do Projeto

 As Componentes 1 e 3 são as 
que mais se relacionam com o 
QGAS e com o QPR

 Devido às suas intervenções
físicas e potencial de interferir
com o ambiente natural e 
social circundante

Quanto à EN1 que é a mais importante rodovia 
do país desenham-se 3 cenários:

 0 – Cenário sem qualquer tipo de 
intervenção (manutenção corrente 
prevista);

 1 – Cenário com reabilitação de 
pavimentos e melhoria das condições de 
segurança a um nível superficial (sem 
alteração do projeto); 

 2 – Cenário com melhoria do projeto, 
substituição total da estrutura do pavimento 
da rodovia, instalação do sistema de 
drenagem e melhorias de segurança (inclui 
establização das encostas perigosas)



Componente 1: Reabilitação da Estrada S. Tomé-Guadalupe-
Neves: Obras Civis e Supervisão do Projeto

Perfil transversal de Tipo 1 (zunas rurais)



Componente 1: Reabilitação da Estrada S. Tomé-Guadalupe-
Neves: Obras Civis e Supervisão do Projeto

Perfil transversal de Tipo 2 (urbano sem parqueamento)



Componente 1: Reabilitação da Estrada S. Tomé-Guadalupe-
Neves: Obras Civis e Supervisão do Projeto

Perfil transversal Tipo 3 (urbano com parqueamento)



Componente 3: Reabilitação da Estrada Marginal e Proteção 

Costeira, incluindo supervisão das obras civis

 Ainda existem poucos detalhes de engenharia sobre a Componente 3, mas está

previsto em geral:

 reabilitação dos muros marítimos existentes, 

 construção de quebra-mares para reduzir a energia das ondas recebidas,

 revestimentos rochosos para proteger praias e embarcações,

 reabilitação da estrada marginal (10,1 Km) incluindo a “reconstrução” do revestimento 

rodoviário

 reforço das calçadas de pedestres, 

 melhoria de segurança dos pedestres com cruzamentos protegidos,



Ambiente Receptor

Que oferece potencialidades

e limitantes

Físico: geologia, altitude, clima, solos, hidrologia

Biótico: flora e fauna

Socioeconómico: economia, rendimentos, 

assentamentos, património histórico-cultura, pobreza

e vulnerabilidade, assuntos do género

Físico

Biótico

Sócioeconómico



Ambiente Físico

Traços marcantes

As zonas de baixa altitude (0-
800 m) são limitadas

Chuvas torrenciais fortes na 
estação chuvosa 
(necessidades acrescidas de 
sistemas de drenagem e 
medidas de proteção)

Encostas (perigosas) das 
montanhas por fatores naturais 
e antropogénicos (Lembá)



Ambiente Físico - Traços marcantes



Ambiente Físico

Traços marcantes

Encostas (perigosas) das 
montanhas (Lembá)

Algumas com certa 
estabilização (vegetal)











Ambiente Biótico

Traços marcantes
Floresta de baixa altitude (≤ 
0 – 800 m)

Savanas arbustivo-arbóreas 
e herbáceas/Floresta seca

Floresta do Mangal (costa)

Uma rica flora e fauna com 
muita influência humana



Ambiente Socioeconómico

Traços marcantes

Um modelo de ocupação da 
terra que impõe limitações às 
ações de reabilitação. Um 
certo número de 
infraestruturas, negócios, 
campos de cultivo (culturas), 
árvores, etc. que podem 
interferir com a planificação, 
construção e operação & 
manutenção

Rico património histórico-
cultural que precisará de ser 
preservado



Ambiente Socioeconómico

Traços marcantes

Modelo de ocupação da 

terra:

Infraestruturas 

privadas/negócios



Ambiente Socioeconómico

Traços marcantes

Modelo de ocupação da 

terra:

Postes de energia e 

telecomunicações



Santo Amaro: 3M + 1.5M + 0.5M
Perfil transversal de Tipo 2 (urbano sem parqueamento)



Conde: 3M + 0.50
Perfil transversal Tipo 3 (urbano com 

parqueamento)



Ambiente

Socioeconómico

Traços marcantes

Rico património histórico-

cultural que precisará de ser 

preservado, sobretudo ao 

longo da Marginal



Ambiente Socioeconómico

Traços marcantes

Rico património histórico-

cultural que precisará de ser 

preservado, sobretudo ao 

longo da Marginal



Potenciais impactos positivos

• Maior adaptação/resiliência às mudanças climáticas

• Criação de emprego e de oportunidades de oferta de bens e 

serviços por entidades locais (negócios)

• Aumento da produção e comercialização agropecuária e 

florestal

• Atracão de Investimentos na área de transportes e não só

• Aumento das Receitas Fiscais para o Estado

• Redução dos custos de transporte

• Aumento de segurança rodoviária

• Inclusão Social e Participação Comunitária

• Melhor Acesso aos Serviços Sociais



Potenciais impactos negativos

Durante a fase de implantação e operação os potenciais

impactos podem estar relacionados:

 Degradação e erosão dos solos

 Contaminação da água superficial e subterrânea, incluindo água 

marinha

 Emissões atmosféricas/ruídos e vibrações

 Possível aumento de resíduos sólidos e líquidos

 Impactos sobre a flora e a fauna terrestre e aquática

 Saúde e segurança dos trabalhadores e pessoas locais

 Perturbações (interrupções de tráfego, demoras) e conflitos sociais

 Potencial de reassentamento (entendido no seu sentido lato)



Instrumentos de Gestão

Ambiental e Social

Os instrumentos são:

O quadro de gestão 
ambiental e social 
(QGAS)

O Quadro de 
Política de 
Reassentamento

O Governo de STP 
(AFAP/INAE/DGA), Banco Mundial 
e demais Financiadores  e todos os 

que irão intervir (projetistas, 
empreiteiros e outros)

Vão aplicar instrumentos de 
gestão ambiental e social de 

modo a salvaguardar a qualidade
do ambiente e os direitos das 

pessoas e comunidades e garantir
o cumprimento da legislação

nacional e boas práticas
internacionais



Políticas do Banco Mundial Acionadas

Políticas de Salvaguarda Acionadas Sim Não

Avaliação Ambiental (OP/BP 4.01) X

Habitats Naturais (OP/BP 4.04) X

Florestas (OP/BP 4.36) X

Maneio de Pragas (OP 4.09) X

Recursos Culturais Físicos (OP/BP 4.11) X

Populações Indígenas (OP/BP 4.10) X

Reassentamento Involuntário (OP/BP 4.12) X

Segurança de Barragens (OP/BP 4.37) X

Projetos em Águas Internacionais (OP/BP 7.50) X

Projetos em Áreas Controversas (OP/BP 7.60) X



Principal Legislação São-tomense 

Acionada
 Leis Nacionais

 A Constituição da República

 A Lei de Base/Quadro do Ambiente (Nº. 10/1999)

 O Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental 
(Decreto-Lei n.° 37/99)

 Lei da Conservação da Fauna, Flora e Áreas Protegidas (Lei n.° 11/99)

 Lei da Gestão da Propriedade Fundiária do Estado (Lei n.° 3/91)

 Convenções Ratificadas pelo GSTP (que têm o mesmo valor que as leis 
nacionais)

 Convenção da ONU sobre Biodiversidade

 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs)

 Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas



Instrumentos de Gestão

Ambiental e Social

Instrumentos operacionais (QGAS e QPR) vão 
determinar como o projeto no seu todo e as 
suas componentes serão concebidos, 
implementados, monitorizados e avaliados. 
Trata-se de:

 Estudo de impacto ambiental e social 
(EIAS)

 Plano de gestão ambiental e social (PGAS); 

 Plano de Ação do Reassentamento (caso a 
expropriação da terra e outros ativos seja 
confirmada) 

 Várias medidas de garantia da saúde e 
segurança de todas as pessoas envolvidas 
no projeto (i.e. beneficiários, 
gestores/promotores, empreiteiros, etc.).

O projeto foi considerado 

como sendo de Categoria B

– impactos limitados



Possíveis medidas

de gestão
 envolver as pessoas e entidades afectadas 

no desenho, implementação, monitoria e 
avaliação do projecto

 evitar actividades que possam resultar em 
impactos ambientais e sociais negativos 
sobre recursos ou áreas consideradas 
sensíveis (desenho e localização); 

 prevenir a ocorrência de impactos 
ambientais e sociais negativos (desenho, 
localização e gestão); 

 limitar ou reduzir o grau, extensão, 
magnitude ou a duração dos impactos 
negativos por intermédio de redução das 
escalas das intervenções, mudança de 
localização, reformulação dos elementos 
do projecto; 

Os instrumentos de 

gestão permitirão, 

entre outras

medidas:



Possíveis medidas de 

gestão
 reparar ou reabilitar recursos 

afectados (principalmente a 
flora/fauna);

 compensar as pessoas e 
entidades afectadas

 restaurar recursos e os modos de 
vida afectados a um estado 
anterior; e 

 criar, melhorar ou proteger o 
mesmo tipo de recursos em outro 
local adequado e aceitável, 
compensando os recursos 
perdidos. 

Os instrumentos de 

gestão permitirão, 

entre outras medidas:



Reassentamento

Involuntário
 Regras

 deve ser evitado sempre que possível, ou 
minimizado, explorando todos desenhos 

alternativos viáveis do projeto

 as atividades de reassentamento devem ser 

concebidas e executadas como programas 

de desenvolvimento sustentável (partilhar 

benefícios)

 pessoas deslocadas e seus representantes 
devem ser significativamente consultadas e 

devem ter a oportunidade de participar na 

planificação e implementação de programas 

de reassentamento

Definição

Não é só deslocamento físico

Dependendo dos casos, uma ação de 
reassentamento pode incluir 

(i) a perda de terra ou de estruturas 
físicas sobre a terra, incluindo 
negócios; 

(ii) o movimento físico, e 

(iii) a reabilitação económica das 
pessoas afetadas pelo projeto 
(PAPs), deslocamento económico, 
a fim de melhorar (ou pelo menos 
restaurar) os níveis de renda ou 
meios de subsistência existente 
antes de a ação causadora do 
reassentamento ter tido lugar”. 

A política aplica-se às pessoas que 
tenham ou não que se mover da área



Reassentamento Involuntário

 O QPR apresenta procedimentos de:

 identificação/inventariação das pessoas/ativos afetados,

 comunicação da intenção do investidor de fazer expropriação,

 comunicação das modalidades de expropriação e dos direitos das pessoas afetadas, 

incluindo o direito de decidir sobre como melhor querem ver reparadas as suas perdas,

 compensar as PAPs antes do início das obras

 linhas de comunicação entre o investidor e as PAPs para tratar de todas as questões 

relacionadas com o PAR incluindo a apresentação e atendimento de queixas,

 capacitação dos vários agentes envolvidos no processo de reassentamento,

 monitorização e avaliação da eficácia das medidas tomadas e correção atempada 

de desvios.

Todos destes aspetos devem ser capturados no Plano de Ação do Reassentamento



Próximos Passos

• Conclusão dos instrumentos de salvaguada

• Estudos de viabilidade e desenho do projeto (em curso)

• Estudo de impacto ambiental e social do projeto (em curso)

• Plano de gestão ambiental e social do projeto (em curso)

 Plano de Ação do Reassentamento (por confirmar em função da 

necessidade)

 Licenciamento ambiental do projeto

 Impementação (construção, operação e manutenção)



Muito Obrigado!

A SEGUIR GOSTÁRIAMOS DE OUVIR DE TODOS AS SUAS OPINIÕES E 

PREOCUPAÇÕES



Para contactos posteriors queiram

usar os seguintes endereços e 

números de telefone:
NOME: HORÁCIO RAMOS DIAS

TELEMÓVEL: 22 25 205 

EMAIL: AFAP@AFAP.ST


