
QPR 

Seção 1.3.2. Favor incluir quando será realizada a consulta, um relatório dos resultados terá de ser 

enviado ao BM após.   Este coment´rio já tinha sido tratados- ver na secção 1.3.1.2 

Seção 5.2. Pode retirar a referencia ao PARA e ao QPR, pois esse documento e o QPR. Este comentário 

já tinha sido tratado 

Seção 5.4. Um trabalho de sensibilização e consulta preliminar deveria ser realizado no contexto do 

QPR. Favor de indicar quando será realizado este.  Esta matéria já tinha sido incluida na secção 5.4 

Após a seção 5.5. Incluir uma seção sobre a divulgação publica e explicar como isso será feito.  Esta 

matéria foi tratada na secção  5.4 

Seção 6. Nesta seção, devemos saber que são os impactos mais prováveis e qual será magnitude. 

Favor dar mas detalhes na seções 6.1.1. a 6.1.7 sobre esses aspectos. Indicar também quem será o 

responsável da preparação do PAR.   Os impactos/tipos de perdas foram listadas de 6.1.1 até  6.1.7 . 

Não é possível estabelecer a magnitude visto que a localização exacta das actividades ainda não é 

conhecida nesta fase. A magnitudde será estabelecida durante a fase de triagem….  

Seção 7.2.1. Sobre os princípios de compensação, favor notar que a documentação de propriedade 

ou posse/ocupação e os pagamentos de compensação devem ser emitidos em nome dos cônjuges. 

Favor notar que quando a legislação nacional e o regime de propriedade não reconhecerem os direitos 

das mulheres de manter ou comprar propriedades, devem ser adotadas medidas para lhes 

proporcionar o máximo de proteção o possível, com o objetivo de alcançar equidade em relação aos 

homens emitidos em nome dos cônjuges.  Este comentário já estava incluida na secção 7.2.4. c)  

primeiro bullet 

Seção 7.4.3. Favor esclarecer, o pagamento de vulnerabilidade será pago de uma só vez de um valor 

equivalente a 3 meses de salario mínimo oficial, coreto ?   Não. A frase no QPR diz o seguinte: “O 

pagamento de vulnerabilidade será pago de uma só vez num valor correspondente ao salário mínimo 

oficial no país. Alternativamente, o projeto pode fornecer apoio alimentar equivalente a pelo menos 

3 meses.” A interpretação é: se for em dinheiro- a família receberá apenas o montante 

correspondente a um mês e o caso fica encerrado. Porém, se for apoio em alimentação o projecto 

deverá dar apoio por um periodo mínimo de 3 meses.  

 

Seção 7.5.1. O custos de aquisição e compensação não poder ser pago por o BM, deve ser pago por 

parte do governo. This is exactly waht is in the RPF 

Seção 8.1. Será importante que as mulheres e grupos vulneráveis (o representantes) participem na 

comissão que será criada.No documento actualizado corresponde a Secção 9.1. acrescentamos que 

os  2 membros da comunidade afectada terá que ser 1 homem e 1 mulher. 

Seção 10. será importante de iniciar as consultas antes da preparação do PAR e de enviar para o BM 

os resultados da consulta.  Com certeza. As consultas começam durante o prcesso de traigem para 

determinar se há ou não aquisição de terras que resulta na preparação do PAR. Isto está descrito na 

secção 5.1. 

Tabela 8. Os custos para a preparação dos PARs e muito alto, pode justificar, quantos PAR são 

previstos? 

Em principio haverá um PAR relacionado ao Cabo submarino (ancoragem em terra na ilha do Principe) 

e outro mais ligado a actividades de conexões ( Projectos de infraestrutura com baixo consumo de 

energia e eficiência energética e Modernização de infraestruturas, Modernização das redes locais para 

ligar fiavelmente os utilizadores finais ao GovNet e escolas). 

 

LMP 

Seção 2. Plano de Recrutamento de Trabalhadores. Favor indicar se há suficiente trabalhadores 

locais disponíveis em STP o se mão de obra externa será necessária.  Na secção 2, na página 8 tem 

um subtítulo sobre trabalhadores migrantes e explica porque estes serão necessários.  

 



Seção 4. Incluir as Convenções da OIT ratificadas por parte do STP (as 8 convenções centrais).  

Convenções incluídas ver a secção 4.1, página 16. 

 

Tabela 9. Falta a elaboração de um Plano de ação corretiva. Plano de acção correctiva inclusa na 

Tabela 8 

Seção 9. O projeto deve ter seu próprio mecanismo de reclamação para atender as denuncias 

associadas a Violência baseada no género, Exploração e Abuso Sexual (EAS), Assédio Sexual (AS) e 

assegurar a confidencialidade para as potenciais vitimas, nortear as vitimas a policia não e suficiente, 

o projeto deve ter seu próprio recursos para acompanhar as vitimas. Se a UIP no pode acompanhar 

as vitimas (por falta de recursos e o pessoal) e as responsabilidade da UIP de entrar em uma 

colaboração (o um contrato) com uma organização civil para a prestação de serviços para as vitimas. 

Favor de revisar o MRR para incluir esses comentários. . As recomendações sugeridas foram 

incluidas no LMP ver a última subsecção da secção 9  

 

 

 


