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1. INTRODUÇÃO 

O Governo de São Tomé e Principe - GSTP pretende implementar o proceto digital de São Tomé e Principe 
(PDSTP) que será financiado pela Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) no valor de 21 milhões de 
Dólares Americanos. O objectivo de desenvolvimento do Projecto (ODP) é aumentar o acesso e a acessibilidade 
dos serviços de internet de banda larga em São Tomé e Príncipe e melhorar a capacidade do governo para a 
prestação de serviços digitais e fornecer informações socioeconómicas actualizadas.  

Os seguintes indicadores de resultados a nível de ODP são propostos para medir as realizações: 

a. Acesso e acessibilidade dos serviços de banda larga: 
• Custo do serviço de banda larga de internet de nível básico (US$). Este indicador será desagregado 

por banda larga móvel e fixa. 
• Velocidade do serviço de banda larga de internet de nível básico (Número /Mbps)). Este indicador será 

desagregado por banda larga móvel e fixa. 
• Redução das horas perdidas por ano na ligação inter-ilhas devido a eventos climáticos (diminuição 

percentual). 
b. Melhorar a capacidade do governo para a prestação de serviços digitais: 

• Índice de Serviço Online das Nações Unidas (OSI, um subíndice do Índice de Desenvolvimento de 
Governo Eletrónico da ONU – EGDI). 

c. Melhorar a capacidade do governo de fornecer informações socioeconômicas actualizadas: 
• Publicação de contagens populacionais actualizadas, desagregadas por sexo, idade e município. 
 

O projecto é composto por cinco componentes integradas e que se reforçam mutuamente, com uma quinta 
componente dedicado à resposta contingente a futuras emergências (tabela 1). 

 
Tabela 1: Componentes e Alocação Indicativa do Orçamento 

Componentes Alocação Indicativa 
(Milhões de US$) 

Componente 1: Acesso Digital - expandir a base de consumidores existente de serviços digitais 
e proporcionar uma melhor conectividade aos residentes da ilha do Príncipe. 
Subcomponente 1.1: Ambiente propício para o desenvolvimento do mercado de banda larga e 
acesso digital 
Subcomponente 1.2: Conectividade a Príncipe 
Subcomponente 1.3: Conectividade Escolar 

11.5 
 
1.75 
 
8.0 
1.75 

Componente 2: Faciilitadores para entrega de serviços digitais - aumentando a capacidade do 
governo de fornecer serviços públicos de forma digital e segura. 
Subcomponente 2.1: Coordenação institucional e quadros legais e de governança 
Subcomponente 2.2: Serviços digitais partilhados 

5.8 
 
1.2 
4.6 

Componente 3: Habitação e Censo da População - a implementação bem sucedida do Censo da 
População 2023 do país, garantindo a qualidade dos dados e alta participação 
Subcomponente 3.1: Preparação 
Subcomponente 3.2: Recolha do Censo 
Subcomponente 3.3: Análise dos resultados e disseminação 

3.0 
 
 
1.2 
1.4 
0.4 

Componente 4: Gestão e Coordenação do Projecto – apoio à implementação do projecto 0.7 

Componente 5: Componente de Resposta de Emergência Contingente 0.0 

Total 21.0 
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Este documento trata-se  Avaliação de Riscos e Plano de Acção sobre Violência Baseada no Género (VBG), para o projecto 
digital de STP. 

 
1.1. Proposito e Objectivos 

Este documento visa avaliar e estabelecer as medidas de mitigação dos riscos de exploração e abuso sexual 
(EAS) e outras formas de Violência Baseada no Género (VBG) que podem advir da implementação do projecto 
ligados. Os objectivos específicos do plano incluem: 

a) Identificar riscos preexistentes de VBG e aqueles que podem ser exacerbados ou que possam surgir 
com as actividades do projecto;  

b) Realizar o mapeamento de prestadores de serviços de VBG nas áreas circundantes do projecto que 
possam ser usados pelos beneficiários;  

c) Identificar outras medidas que o projecto deve realizar para reduzir o risco de VBG.  
d) Desenvolver um Plano de Acção para mitigar os riscos identificados. 

A avaliação baseou-se no método qualitativo, que incluiu essencialmente a revisão de literatura sendo os 
principais documentos consultados: estratégias sectoriais; documentos do projecto; material recolhido para 
avaliações de projectos em áreas similares e estudos recentes.  
 

2. CONCEITO DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO (VBG) 

O conceito género refere-se aos papéis socialmente construídos, comportamentos, actividades e atributos que 
uma determinada sociedade considera apropriados para homens e mulheres (GTZ, nd). As relações de género 
variam e mudam numa mesma sociedade de acordo com outras categorias sociais, tais como raça, classe, idade, 
orientação sexual, etnia e religião. Estes factores não agem de forma independente e criam um sistema que 
reflecte o "cruzamento" de múltiplas formas de discriminação (MGCAS, 2016). 

A Violência Baseada no Género (VBG) é referida como qualquer acto prejudicial que é perpetrado contra a 
vontade de uma pessoa e que assenta nas diferenças de género socialmente construídas e fundamentadas nas 
posições de poder desiguais entre homens e mulheres sustentadas pelo patriarcado (Conselho da Europa, 2007). 
A mesma inclui actos que levam a dano ou sofrimento físico, mental, sexual, ameaças de tais actos, e coerção e 
outras privações de liberdade, podendo ocorrer na vida pública ou privada.  

Os termos violência contra mulher e violência baseada no género, são frequentemente usados de forma 
intercambiável quer na literatura quer pelos defensores dos direitos das mulheres, contudo a VBG enaltece a 
dimensão de género, mais concretamente a interligação entre (i) o estatuto de subordinação da mulher e; (ii) a 
crescente vulnerabilidade à violência derivada das relações desiguais de poder e papéis de género. O termo 
VBG providencia uma oportunidade para examinar e perceber o fenómeno da violência contra a mulher, deixando 
de olhar para a mulher como vítima, mas sim focalizando nas relações de género e de poder entre homens e 
mulheres criadas e mantidas por estereótipos de género1 (UNFEM, 2001). Neste contexto as mulheres podem 
ser vítimas de VBG perpetrada por outras mulheres na tentativa de exercer o poder patriarcal e significa ainda 
que homens e rapazes podem também ser vítimas de VBG, com especial atenção à violência sexual, como nos 
casos em que estes são considerados como estando “fora do padrão” tradicional dos papéis de género. No 
entanto é importante ter em conta que a grande maioria das vítimas de VBG são as mulheres. 

 
1Estereótipos de género são atributos gerais, características, ou funções em razão apenas de sua aparente participação a um 
grupo específico”. Os estereótipos não tomam em conta os atributos específicos, características, habilidades do indivíduo, mas 
sim as do grupo no qual o indivíduo é associado. Quando o estereótipo é aplicado a homens ou mulheres com base na categoria 
de “homens ou Mulheres”, estamos perante estereótipos de gênero. (ex. Mulheres: passivas, submissas, amáveis; Homens: 
agressivo, dominante, etc)- UN women: gender stereotypes: In laws and court decisions in southeast Asia; 
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A Violência Baseada no Género (VBG) pode se configurar em diferentes formas descritas a seguir2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns exemplos de VBG3: 

 
2 Fonte: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-
based-violence_en 
3 Fonte: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-

based-violence 
 World Health Organization (WHO) Covid 19 Questions and Answers. 2020.  http://www.emro.who.int/health-topics/corona-
virus/questions-and-answers.html. 

 

Violência Física: resulta em lesões, angústia e problemas de saúde. Formas típicas de violência física são 
espancamento, estrangulamento, empurrão e uso de armas para atacar a vítima. 

Violência Sexual: inclui actos sexuais, tentativas de obter um acto sexual, actos de tráfico ou outros actos dirigidos 
contra a sexualidade de uma pessoa sem o consentimento da pessoa. 

Violência Psicológica: Actos ou omissões com o objectivo de controlar o comportamento, acções, crenças e 
capacidade de tomar decisões de uma pessoa através de manipulação, intimidação, insulto, ameaça, isolamento, 
humilhação, etc. 

Violência Patrimonial ou Económica: inclui barreiras impostas pelo violador para que a vítima possa ter acesso 
ao dinheiro ou recursos. A pressão para não trabalhar e ficar em casa ou o controlo dos recursos, são exemplos 
muito claros de violência económica. 

Violência Política Qualquer prática ou acto de discriminação ou violência verbal, psicológica, física, sexual ou 
económica, bem como ameaças de tais actos ou intimidação, que impeçam ou dificultem o acesso das vítimas a 
ocupar cargos públicos ou políticos ou o livre exercício ou carreira política. 

Violência Sociocultural Qualquer prática tradicional ou cultural que possa pôr em perigo a auto-estima, saúde e 
vida das pessoas. Exemplos de violência sociocultural incluem: mutilação genital feminina, casamento precoce, 
trabalho forçado, exposição sexual forçada, impedimento de socializar com outras pessoas, amigos, familiares ou 
vizinhos, etc. 
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3. CONTEXTO SOBRE VBG EM STP 

3.1. Quadro político-legal 

Desde a ratificação da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Violência Contra a Mulher (CEDAW) 
em 1997 e a adopção da Declaração e Plataforma de Acção de Beijing, bem como da consideração da igualdade 
de género como princípio constitucional, STP fez progressos significativos a nível político, legal e institucional no 
que concerne aos esforços para eliminar a VBG, destacado alguns marcos. 
 
Contituição da República - No ordenamento jurídico são-tomense o conceito de “Igualdade de Género” é um 
princípio consagrado constitucionalmente, enquanto que as manifestações da “Violência Baseada no Género” 
estão reguladas em diversos diplomas. A última Lei de Revisão da Constituição da República Democrática de 
São Tomé e Príncipe de 2003 no seu artigo 15º estabeleceu os princípios de igualdade. A primeira dimensão do 
princípio da igualdade estipulado na Constituição é o de que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam 
dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de origem social, raça, sexo, tendência 
política, crença religiosa ou convicção filosófica”. Para além dessa dimensão, o princípio da igualdade previsto 
na Constituição, consagra uma tutela especial ao género ao estabelecer que a “mulher é igual ao homem em 
direitos e deveres, sendo-lhe assegurada plena participação na vida política, económica, social e cultural.”  

 
 UN Women (2019). Handbook: Addressing violence and harassment against women in the world of work.  
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/addressing-violence-and-
harassment-against-women-in-the-world-of-work-en.pdf?la=en&vs=4050 

A violência doméstica: inclui todos os actos de violência física, sexual, psicológica e económica que ocorrem 
no âmbito privado dentro da família, unidade doméstica ou entre parceiros íntimos (anteriores ou actuais, mesmo 
quando não vivem juntos); 

O assédio sexual inclui conduta indesejada verbal, física ou outra, de natureza sexual, com o objectivo ou efeito 
de violar a dignidade de uma pessoa. Pode ocorrer em um contexto de relações desiguais de poder como um 
local de trabalho por exemplo e inclui actos verbais, toques sem consentimento da pessoa, visualização de 
pornografia, etc; 

Mutilação genital feminina (MGF) é o corte ou remoção ritual de parte ou de todos os órgãos genitais femininos 
externos. Isso viola o corpo das mulheres e muitas vezes prejudica sua sexualidade, saúde mental, bem-estar e 
participação em sua comunidade e pode até levar à morte; 

Casamento forçado a uma união por meio de força ou coerção, incluindo o casamento infantil ou precoce, 
quando crianças se casam antes de atingirem a idade mínima para o casamento. É importante notar que em 
Moçambique é mais comum o uso do termo união forçada, uma vez que se entende que um casamento pela lei 
só ocorre quando existe o consentimento entre duas pessoas adultas; 

Exploração e Abuso Sexual: Qualquer abuso real ou tentativa de abuso da posição de vulnerabilidade, poder 
diferencial ou confiança de uma pessoa para fins sexuais, incluindo, mas não se limitando a, tirar proveito 
monetário, social ou político com a exploração sexual de outra pessoa. O abuso sexual é ainda definido como "a 
intrusão física real ou ameaça/tentativa de natureza sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou 
coercitivas".  
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Com a incidência dos números da violência baseada no género e a assunção pelo estado São-tomense de 
compromissos internacionais, nomeadamente a ratificação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) em 3 de Junho de 2003,24 foram aprovadas a 
Lei nº 11/2008 – Lei Sobre a Violência Doméstica e Familiar - No sentido de tutelar a integridade física e 
psicológica da vítima, o Estado São-tomense, através de lei especial, veio tipificar no artigo 7º da Lei nº 11/2008 
– Lei Sobre a Violência Doméstica e Familiar as novas “Formas de Violência Doméstica e Familiar” e consagrou 
os crimes de violência doméstica e familiar como crime público. A entrada em vigor da Lei Sobre a Violência 
Doméstica e Familiar introduziu o conceito de violência doméstica e familiar como qualquer acção ou omissão 
decorrente no seio familiar ou doméstico que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral, patrimonial ou privação de liberdade nas situações no âmbito da unidade doméstica, na família e em 
qualquer relação íntima de afecto. 
 
Lei nº 12/2008 – Lei Sobre o Reforço dos Mecanismos de Protecção Legal Devidas às Vítimas de Crimes 

de Violência Doméstica e Familiar. -Para além da questão penal, o quadro legal prevê através da Lei nº 12/2008 
garantias de protecção da vítima durante o percurso processual, visto que apresenta diversas protecções que as 
instituições públicas devem disponibilizar às vítimas de violência. Embora a lei traga diversos mecanismos de 
protecção, bem como garantias no trâmite processual, as medidas e estruturas previstas na lei ainda precisam 
ser implementadas. 
 
Código de Trabalho-- Lei nº 6/2019 - com base nos princípios de igualdade da CRDSTP, também introduziu 
garantias e protecções no trabalho de forma a assegurar a igualdade entre homens e mulheres. 
 
Código Penal, através da Lei nº 6/2012- o GSTP que adoptou uma nova estratégia no combate a violência 
doméstica ao expandir o conceito de crimes de violência doméstica incluindo outras formas de VBG, conforme 
exemplificado abaixo:  

Figura 1: Crimes de VBG no Código Penal 
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3.2. Quadro institucional de combate à VBG criado pela Lei nº 11/2008 e a Lei nº 12/2008  

Com a introdução do novo quadro legal pela Lei nº 11/2008 – Lei Sobre a Violência Doméstica e Familiar e a Lei 
nº 12/2008 – Lei Sobre o Reforço dos Mecanismos de Protecção Legal Devidas às Vítimas de Crimes de Violência 
Doméstica e Familiar foram atribuídas responsabilidades a vários sectores públicos e criados mecanismos de 
prevenção e apoio às vítimas de VBG. A figura abaixo representa em traços gerais as áreas e as instituições 
envolvidas directamente no quadro legal.33 
 
 

 

Figura 2: Representação das instituições envolvidas directamente no apoio às vítimas e a punição da VBG com 
base na Lei nº 11/2008 e a Lei nº 12/2008 

Fonte : ENCVBGSTP -2019-2023 
 
 

3.3. Contextualização sobre VBG/EAS em STP 

 

STP possui uma estratégia nacional de luta contra violencia baseada no genero (ENLCVBG) 2019 – 2023. Apesar 
da adopção da ENLCVBG, não existem dados estatísticos actuais e com um grau de especificidade sobre os 
números da violência baseada no género que permita caracterizar o contexto da VBG no país. Durante o período 
de implementação da Estratégia, foram desenvolvidos esforços no sentido de estabelecer uma base de dados 
comum (sistema integrado) de recolha de dados sobre a VBG com a Polícia Nacional, o CACVD, o Ministério 
Público, a Cadeia Central, a Polícia Judiciária e a Direcção de Registo Civil e Criminal cujo processo de produção 
de dados estatísticos precisa ser melhorado.4  

 Foram realizados alguns estudos antes da vigência da I ENLCVBG. Em 2009, através do Inquérito Demográfico 
e Sanitário (IDS) 2008-2009, os resultados mostraram que pelo menos um terço das mulheres são-tomenses foi 
vítima de violência física desde a idade de 15 anos, sendo que as mulheres que tinham uma actividade económica 
foram mais frequentemente violentadas do que as que não tinham.5   

 De acordo com o inquérito, os dados indicam que num total de 661 mulheres inquiridas o perfil do perpetuador 
da violência em 57% dos casos é o marido ou o companheiro actual, seguindo-se o ex-marido/ex-companheiro 
em cerca de 18% dos casos, o pai/padrasto (10,7%) e a mãe/madrasta (17,3%) e, em menor proporção, a 
irmã/irmão (6,1%) ou outro parente por aliança (4,7%).  

 
4 INPG. (2019) Relatório Nacional de Implementação da Declaração e do Programa de Acção de Beijing + 25  

5 INE. (2010) Inquérito Demográfico e Sanitário 2008-2009. São Tomé  
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No Inquérito de Indicadores Múltiplos – MICS 2014, foi possível identificar que 19,1% das mulheres e 13,8% dos 
homens  em São Tomé e Príncipe (dos 15 aos 49 anos) acham justificado os homens baterem nas mulheres numa 
série de circunstâncias, entre as quais, se ela sair sem lhe dizer, se ela não cuidar dos filhos, se ela discutir com 
ele, se ela recusar ter relações sexuais com ele e se ela queimar a comida.6  

 A avaliação do perfil das vítimas permitiu apurar que as mulheres que mais consentem o castigo são as mais 
pobres, sem educação ou apenas a primária, com idade entre os 15 aos 24 anos e as que foram casadas ou 
estiveram em união de facto.7 De acordo com o estudo, os principais grupos sociais em situação de risco são as 
meninas e crianças provenientes de famílias de baixo rendimento, mulheres chefes de família, mulheres sem 
qualificação técnica e profissional, os idosos, os portadores de deficiência e as vítimas que denunciam.   

 De igual modo, os dados do estudo comissionado pelo UNICEF em 2017 para a Análise das  

Intervenções na área da Luta Contra a Violência Doméstica e de Género em São Tomé e  

Príncipe nos últimos 10 anos confirmam que o perfil das vítimas denunciantes no CACVD são 90% mulheres.8   

A prevalência das queixas recebidas no CACVD são de residentes do Distrito de Água Grande (75%), do Distrito 
de Lobata (12,5%) e o Distrito de Cantagalo (12,5%) uma vez que os serviços oferecidos pelo Centro ainda não 
são descentralizados. O estudo permitiu medir a faixa etária e o nível de escolaridade das vítimas sendo 62,5% 
entre os 20-30 anos, 12,5% entre os 30-40 anos e 12,5% menores de idade com a maior prevalência das vítimas 
com o 9º ano de escolaridade (37,5%), seguido da 4ª classe (25%), 6º ano (12,5%) e 12º ano (12,5%).   

De ressaltar também que, durante os trabalhos realizados na actualização do PECVBG em  entrevistas com a 
Polícia Nacional realizadas no ambito , foram referidos casos de realização de uniões de facto tradicionais 
precoces e outras prácticas que ocorrem em parte no Distrito de Caué, particularmente em Angolares e Porto 
Alegre, que constituem uma manifestação de VBG. 9 A este propósito, o Relatório de Análise da Situação das 
Crianças e Mulheres em São Tomé e Príncipe em 2015 do UNICEF revelou que uma sobre 3 raparigas com 15 à 
19 anos mais pobre vive em união ou é casada contra cerca de 1 rapaz sobre 50 (1,8%), sendo que 62,5% das 
gravidezes precoces referem-se a raparigas casadas ou em união.10  

 

 

4. MAPEAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VBG EM STP 

Na prevenção e apoio, a lei implicou o Governo central, regional e as autarquias através de dotações orçamentais 
para a implementação das medidas na lei. Actualmente, ao nível do Governo central, o Ministério da Justiça, 
Administração Pública e Direitos Humanos (MJAPDH), o Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, 
Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional (MTSFFP), estão 
directamente implicados e instituições tuteladas como o CACVD, INPG, PJ, PN, GDH, Hospital Central e centros 
de saúde, DPSSF, IGT e DGRN operacionalizam o apoio às vítimas de VBG. Por sua vez, ao nível do Governo 
regional, foi criado o Gabinete Regional da Família e Equidade de Género na Região Autónoma do Príncipe. 

Além disso, a lei prevê uma obrigação específica de realização das campanhas de sensibilização da opinião 
pública para a administração pública, que são operacionalizadas pelos Ministérios e por instituições como o 

 

6 INPG. (2016) Mulheres e Homens em São Tomé e Príncipe – Factos e Números; INE. (2016) 

Inquérito aos Indicadores Múltiplos de São Tomé e Príncipe 2014, Relatório final, p. 222: 19% das 

mulheres inquiridas apresentaram uma dessas razões.  

7 INE. (2016) Inquérito aos Indicadores Múltiplos de São Tomé e Príncipe 2014, Relatório final, p. 223.  

8 UNICEF. (2017) Análise das Intervenções na área da Luta Contra a Violência Doméstica e de 

Género em São Tomé e Príncipe nos últimos 10 anos. Dados sobre a VDG em 2017, p. 55  

9 Foram referidos caso de meninas ‘trocadas’ por uma quantia de dinheiro e que, caso não se 
engravidem no prazo de um ano, são devolvidas a casa dos pais.  

10 UNICEF. (2016) Relatório de Análise da Situação das Crianças e Mulheres em São Tomé e Príncipe 

em 2015  
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CACVD, INPG, Polícia Nacional, entre outras. A produção do guia às vítimas, da responsabilidade do Governo, 
tem sido produzido através do CACVD.  

A lei, prevê que o Estado deve criar Centros de Estudo e Investigação e Centros de Atendimento. Porém, 
ainda não foram criados Centros de Estudo e Investigação e os Centros de Atendimento estão concentrados na 
cidade de São Tomé e na cidade de Santo António. A criação de um Gabinete SOS, junto ao CACVD, é implicado 
no apoio às vítimas através do atendimento telefónico ininterrupto durante vinte e quatro horas por dia todos os 
dias da semana, mas que apenas em funcionamento 8h por dia, de segunda-sexta-feira.  

No âmbito da segurança, na Polícia Nacional e na Polícia Judiciária está prevista a criação de secções de 
atendimento directo, como é o caso da Brigada da Mulher e da Criança na Polícia Judiciária. De igual modo, 
ao sector da justiça e segurança foi atribuída a responsabilidade de produção de informação estatística. 

É importante ainda mencionar que a fraca criminalização dos casos também contribuiu para a fraca procura dos 
serviços e aumento da VBG. 

 

A tabela 2 abaixo apresenta o mapeamento preliminar dos prestadores de serviços de VBG pelas organizações 
em STP. Entretanto, importa realçar ainda que este mapeamento está sujeito à actualização e aprofundamento 
que é recomendado que seja feito a nível local no início da implementação do projecto. 
 

Tabela 2: Organizações  que actuam na protecção dos direitos das mulheres e VBG nas províncias de 
implementação do Projecto 

NOME    Valências  

ADM Estrela (não está em operação)  Sensibilização e advocacia   
Estudos  
Empoderamento Feminino  

Alisei  Empoderamento Feminino  
Sensibilização  

ASMJ – Associação São-tomense de Mulheres 
Juristas  

Aconselhamento Jurídico  
Acompanhamento junto as instâncias judiciais  
Denúncia, Encaminhamento e Apoio  
Sensibilização e advocacia  
Estudos  
Monitoria  
Empoderamento feminino  

ASPF – Associação São-Tomense para 
Planeamento Familiar  

Assistência médica e medicamentosa  
Denúncia  
Encaminhamento  
Exames clínicos  
Sensibilização  

Associação Anti – Violência  Sensibilização e Advocacia  
Denúncia e Encaminhamento  
Estudos  
Monitoria  
Empoderamento feminino  
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NOME    Valências  

Centro de Aconselhamento Contra a Violência  
Doméstica – Ministério da Justiça, Administração  
Pública e Direitos Humanos  

Atendimento e Aconselhamento jurídico e psicológico  
Seguimento  
Denúncia, Encaminhamento e Apoio  
Recepção de denúncia  
SOS 8/7  
Sensibilização e advocacia  
Proteção e Acolhimento  
Coordenação da Estratégia  

Direcção do Trabalho – Ministério do Trabalho, 
Solidariedade, Família e Formação Profissional  

Empoderamento Feminino  
Formação Profissional  

Direcção dos Registos e Notariado – Ministério da 
Justiça, Administração  

Aconselhamento  
Registos de nascimento Campanhas  

Ministério Público  
  

Denúncia e tratamento  
Juízo da Família e menor Punição  

Hospital Central  Assistência e tratamento médico Denúncia  

Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e 
Equidade do Género  

Denúncia e encaminhamento  
Sensibilização e advocacia  
Coordenação da INIEG  

Polícia Judiciária  Investigação criminal  
Gabinete Brigada da Mulher e da Criança  
Atendimento e apoio  
Encaminhamento  
Sensibilização e advocacia  

Polícia Nacional – Comandos Distritais  Denúncia  
SOS 24/7  
Atendimento, encaminhamento e apoio  
Gabinetes de Atendimento a Vítima  
Sensibilização e advocacia  
Protecção e acolhimento  

Programa de Luta Contra a Sida  Sensibilização e advocacia Apoio e 
encaminhamento  

Programa Saúde Sexual Reprodutiva  Sensibilização e advocacia Apoio e 
encaminhamento  

 

Fonte: ENCVBG 2019-2023 
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5. ANÁLISE DOS RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

O projecto comporta actividades que demandam risco de VBG/EAS/AS, mais especificamente em actividades 
relacionadas com obras civis, processo de selecção e contratação, sensibilização e trabalhos ao nível de 
instituições. Os mesmos riscos podem ser exacerbados num contexto de deterioração económica exacerbada 
pela pandemia da COVID-19 (perdas de emprego, de oportunidades de formação (instabilidade da escolaridade), 
meios de vida por muitas famílias e mulheres, sobretudo que estão desproporcionalmente representadas em 
actividades de negócio de pequena dimensão (Confecção de alimentos, limpezas, etc.). Contudo, se aplicadas as 
medidas e mecanismos apropriados para responder a esses riscos os mesmos podem ser minimizados.  

Os potenciais riscos de VBG/AS/EAS estão relacionados principalmente às soluções de conectividade do 
componente 1, incluindo a implantação de um cabo submarino para ligar a Ilha de São Tomé à Ilha do Príncipe e 
aos respetivos locais de aterragem (valas de cabos e uma estação de cabos)e a Componente 3: Habitação e 
Censo da População . A tabela a seguir apresenta as medidas de mitigação para os riscos identificados. 
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Tabela 3: Avaliação dos riscos e medidas de mitigação de riscos de VBG para o Projecto 

Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

Componente 1: Acesso Digital - 
expandir a base de 
consumidores existente de 
serviços digitais e proporcionar 
uma melhor conectividade aos 
residentes da ilha do Príncipe. 

Subcomponente  

 

 

 

• Risco de assédio sexual perpetrado 
por trabalhadores/recenseadores 
do projecto aproveitando-se da 
posição de poder para abusar e 
explorar colegas do trabalho ou 
mulheres e raparigas da 
comunidade, incluindo outras 
formas de violência (ex. psicológica, 
económica, etc.). É um aspecto 
comum quando envolve pessoas 
em situações de vulnerabilidade 
social e/ou económica, o que lhes 
dá poucas possibilidades de 
resistirem à pressão sofrida e a 
denunciarem – pois têm o receio de 
perder as oportunidades que lhes 
são oferecidas. 

• Divulgar e assegurar a assinatura 
de códigos de conduta que incluam 
cláusulas sobre VBG/EAS e para 
regular a conduta e comportamento 
de trabalhadores do projecto 
durante as suas actividades e 
interacções entre os colegas e com 
a comunidade (disponível no 
Procedimento de Gestão de Mão de 
Obra do Projecto). 

• Treinar trabalhadores do projecto 
sobre matérias de VBG/EAS e AS. 

• Sensibilizar a comunidade sobre 
VBG/EAS e AS e mecanismos de 
denúncia. 

• Implementar o mecanismo de 
gestão de reclamações, incluindo a 
sensibilização para o uso eficaz e 
mapear actores de prevenção e 
resposta à VBG em comunidades 
adjacentes ao projecto. 

• % de trabalhadores que 
assinam os códigos de 
conduta sobre VBG/EAS e 
AS nas sessões de 
treinamento e capacitação 

• # de encontros de 
sensibilização sobre VBG  
realizados 

• # de trabalhadores das 
empresas contratadas pelo 
projecto treinados sobre 
VBG/SEA 

• Existência e funcionamento 
de um mecanismo de 
raclamações que incluam 
casos sobre VBG/EAS 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 

• A exclusão de mulheres nas 
componentes associadas a obra é 
maior, visto que envolve actividades 
que geralmente são identificadas 
como de estereotipo masculino, 

• Devem ser estabelecidos critérios 
de contratação que privilegiem mão 
de obra local para que os casos de 
VBG sejam mínimos; 

• # de famílias abrangidas na 
implementação da 
metodologia GALS 

• Critérios de contratação 
estabelecidos 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

principalmente nas áreas rurais em 
que o aspecto cultural é 
responsável pela ideologia de 
distribuição de tarefas por género, 
tendo a mulher (que muita das 
vezes desempenha actividades de 
menor rendimento como a 
confeição de alimentos, cuidar da 
casa, etc.) menos beneficiada e 
estando em condição de 
dependência, potencializando 
senários de assédio, abuso sexual 
como condição para a sua 
integração no projecto ou para aferir 
melhores condições.  

• As mulheres da comunidade 
contratadas para desenvolverem 
actividades no âmbito do projecto, 
podem estar vulneráveis a riscos de 
diferentes tipos de violência no 
percurso da ida ou volta do local de 
trabalho (muita das vezes 

• Implementar a metodologia GALS11 
nas famílias para ajudar a identificar 
as barreiras ao progresso 
económico e social ligadas à divisão 
de trabalho por género, bem como 
as vantagens da inclusão das 
mulheres para a economia familiar e 
comunitária; 

• Os códigos de conduta devem ser 
assinados por todos os 
intervenientes do projecto. 

• Sempre que possível deve ser 
estabelecido transporte de ida e 
volta para as comunidades com 
maior número de trabalhadores do 
projecto, evitando desse modo a 
caminhada em percursos inseguros 
e propenso a actos de violência 
(principalmente para as mulheres e 
em períodos sem luz do sole)12 

• Prestar apoio técnico específico às 
mulheres no processo de 

• Códigos de conduta 
assinados por todos os 
intervenientes do projecto 

• % de mão-de-obra da 
comunidade empregue no 
subprojecto.  

• % de mulheres contratadas 
para as actividades do 
projecto que reportam não 
sofrer de VBG/EAS; 

 

11 Sistema de aprendizagem e acção para equidade de género (do inglês - Gender Action Learning System) 

12 Sempre que possível deve-se garantir que trabalhadores de outras comunidades sejam hospedados nos acampamentos do empreiteiro, estabelecer regras restritivas da sua circulação na comunidade, evitando 

desse modo a interacção com raparigas da comunidade, o que poderá reduzir níveis de VBG perpetrado pelos trabalhadores do projecto oriundos de outras comunidades  ou outros pontos do país. 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

ocasionada por percursos 
inseguras e mal iluminados ou 
transporte público inseguro que 
pode expô-las a assédio e abuso); 

• Risco de aumento de violência 
contra as mulheres pelos seus 
parceiros por passarem a auferir 
salários. 

candidaturas, preferencialmente, o 
apoio deve ser feito por mulheres e 
sempre que possível é importante 
que elas sejam lideradas por 
mulheres mais experientes; 

• O aumento da mobilidade 
masculina, por causa das obras de 
construção pode aumentar o risco 
de VBG (assédio, abuso sexual, 
uniões forçadas/prematuras) 
durante o envolvimento dos 
trabalhadores das obras com 
mulheres e raparigas locais 
(incluindo entre trabalhadores da 
mesma empresa). Esta situação 
pode exacerbar-se sobretudo nas 
comunidades vulneráveis já 
agudizada pelos impactos 
económicos da COVID-19 e 
limitações com a pesca e 
agricultura; 

• Priorizar a contratação de mão de 
obra local 

• Envolver os líderes comunitários 
para a selecção da mão de obra 
local 

• Divulgar e assegurar a assinatura 
de códigos de conduta que incluem 
cláusulas sobre VBG/EAS 
(disponível no Procedimento de 
Gestão de Mão de Obra do 
Projecto) e para regular a conduta e 
comportamento de trabalhadores do 
projecto e a comunidade. 

• Sensibilizar todos os trabalhadores 
sobre matérias de VBG/EAS e AS; 

• # de trabalhadores 
contratados localmente 
afectos ao projecto 

• Códigos de conduta 
assinados pelos 
trabalhadores do projecto, 
que incluem cláusulas sobre 
VBG 

• # de Sensibilizações 
realizadas aos trabalhadores 
e a comunidade sobre 
matérias ligadas a VBG/EAS 
e AS 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

 

Componente 3: Habitação 
e Censo da População 

 

• Existe o risco de exploração e 
assédio sexual durante os 
programas de sensibilização e 
realização do Censo, que podem 
incluir o assédio sexual contra 
mulheres. 

• O envolvimento dos inquiridores 
que passam a ter acesso às devido 
ao censo poderá potencializar 
riscos de VBG devido a interação 
frequente com raparigas e rapazes 
alunos, podendo ser criado um 
vínculo de ‘’falsa confiança’’ ou 
através de promessas (materiais ou 
monetárias) ás raparigas alunas, 
que pode resultar em 
envolvimentos sexuais, 
casamentos prematuros, 
gravidezes precoces ou assédio 
sexual. Os riscos de VBG contra 
raparigas podem ser agudizados 
devido aos níveis de pobreza nas 
áreas de implementação do 
projecto 

• Divulgar e assegurar a assinatura 
de códigos de conduta que incluam 
cláusulas sobre VBG/EAS e para 
regular a conduta e comportamento 
de formadores durante as sessões 
de capacitação/sensibilização.  

• Treinar formadores,  facilitadores, 
inquiridores sobre matérias de 
VBG/EAS e AS; 

• Priorizar campanhas de divulgação 
usando os meios de comunicação e 
informação (físicos e digitais), por 
exemplo rádios comunitárias, 
televisão, panfletos, bem como, 
privilegiar os actores locais para as 
acções de sensibilização, líderes,  
ONGs locais, etc. 

• % formadores, supervisores 
e inquiridores que assinam 
os códigos de conduta sobre 
VBG/EAS e AS nas sessões 
de treinamento e capacitação 

• # formadores, supervisores e 
inquiridores treinados sobre 
VBG/EAS e AS; 

 

UIP/INE 

 
• As mulheres que querem participar 

no censo como inquiridoras podem 
sofre AS/EAS para terem as vagas 
disponives no censo 

• Divulgar e assegurar a assinatura 
de códigos de conduta que incluam 
cláusulas sobre VBG/EAS e para 
regular a conduta e comportamento 

• % dos trabalhadores do INE 
envolvidos no censo que 
assinam os códigos de 
conduta sobre VBG/EAS e 

INE/UIP 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

a todos trabalhadores do INE, 
supervisores do censo, prestadores 
de serviços de transporte, entre 
outros envolvidos e treina-los sobre 
matérias de VBG/EAS e AS; 
 

AS nas sessões de 
treinamento e capacitação 

• # formadores, supervisores e 
inquiridores treinados sobre 
VBG/EAS e AS; 

•  

Aspectos para todas as 
componentes 

• Existe o risco de VBG/EAS 
relacionado ao processo de 
selecção da mão de obra 
(principalmente a contratação de 
mão de obra feminina) onde 
mulheres podem ser aliciadas para 
a sua inclusão nas actividades dos 
subprojectos ou promessas de 
melhores salários/melhor cargo. 
Este risco existe em todas as 
componentes que envolvem o 
engajamento directo com 
beneficiárias. As pessoas em 
posições de poder podem ser os 
principais perpetradores; 

• Estabelecer padrões a serem 
usados no processo de selecção da 
mão de obra e instituir níveis de 
verificação distintos no processo de 
selecção; 

• Realizar sessões de VBG 
(prevenção e abuso sexual, e 
assédio sexual), no local de trabalho 
e informar aos trabalhadores sobre 
o risco de serem sancionados pela 
lei em caso de violação; 

• Seguir os casos de VBG que 
acontecem no local de trabalho e 
responsabilizar os perpetradores 
como forma de desencorajar 
práticas similares e proteger as 
mulheres no local de trabalho. Isto 
inclui denúncias feitas pelos 
beneficiários dos mesmos; 

• Identificar preferencialmente uma 
mulher no local de trabalho como 
ponto focal de género e VBG para 

• Padrões e requisitos de 
selecção criados e usados 
em todos os projectos que 
envolvem o engajamento 
directo com beneficiários 
para acesso a serviços e 
recursos; 

• # de palestras realizadas 
sobre VBG/EAS e AS; 

• % de denúncias que são 
seguidas em relação ao total 
de casos denunciados; 

•  

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 



19 | P á g i n a  

Plano de Acção Sobre Violência Baseada no Género - Projecto Digital de São Tomé e Principe – P177158 

 

Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

fazer a ligação e apoiar as mulheres 
em casos de ocorrência de actos 
relacionados; 

• Risco de perpetuação da VBG/EAS 
e AS relacionado a ausência de 
denúncias e seguimento dos casos 
quer por falta de mecanismos para 
o efeito como pelo medo/receio da 
vítima de sofrer represálias e perder 
os benefícios do projecto, o que faz 
com que os perpetradores se 
sintam imunes e continuem com 
actos similares normalizando a 
VBG dentro do projecto. Entretanto, 
as consequências da VBG/EAS 
podem trazer consequências 
graves para o projecto e para as 
mulheres; ex: afectar a sua saúde 
física e psicológica impedindo-as de 
continuar com as suas actividades e 
algumas mulheres e raparigas 
podem ainda desistir de 
participar/beneficiar-se do projecto.  

• Elaborar e criar códigos de conduta 
em todos os subprojectos com risco 
de VBG e EAS a ser assinado por 
todos os envolvidos; 

• Implementar o mecanismo de 
reclamação em todos os 
subprojectos com potencial risco de 
VBG alguns dos quais podem ser 
com base em livros ou caixa de 
reclamações.  

 

 

• % de instituições envolvidas 
no projecto e que possuem 
um código de conduta sobre 
EAS e AS; 

• Existência e implementação 
de mecanismos de denúncia 
que incluem casos de VBG 

• % de denúncias de VBG 
reportadas através do 
mecanismo de denúncia e 
que são seguidos/resolvidos 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 

• As melhores condições auferidas 
pelos trabalhadores da comunidade 
afectos ao projecto pode conduzir 
ao elevado risco de casamento 

• Sensibilização comunitária sobre 
VBG/SEA, risco de casamentos 
prematuros e gravidez precoce 

• Códigos de Conduta que 
enfatizam questões sobre 
VBG/EAS e AS assinados 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

precoce ou forçado, principalmente 
em comunidades onde o 
casamento com um homem 
empregado é visto como a melhor 
estratégia de subsistência para uma 
adolescente. Além disso, salários 
mais altos para trabalhadores em 
uma comunidade pode levar a um 
aumento no sexo transaccional. 

• Risco de VBG/EAS nas actividades 
que demandam interacções 
frequentes com membros da 
comunidade e trabalhadores do 
projecto, o que poderá criar 
cenários de confiança entre 
membros da comunidade e 
trabalhadores do projecto e 
proporcionar risco de assédio, 
abuso e violação sexual ou também 
o risco de casamento precoce 
forçado, em que pais/encarregados 
forçam menores a se envolverem 
com os trabalhadores do projecto, 
como a melhor estratégia de 
subsistência para as adolescentes. 

• Implementar os mecanismos de 
gestão de reclamações em todos os 
níveis, incluindo a sua disposição 
para a comunidade 

• Identificar uma mulher no local de 
trabalho ou na comunidade como 
ponto focal de género e VBG para 
fazer a ligação e apoiar as mulheres 
e raparigas de ocorrência de algum 
acto relacionado; 

• Engajar com Organizações da 
sociedade civil para acções de 
sensibilizado comunitária  

pelos trabalhadores do 
projecto 

• Linhas de denúncia 
operacionais (livro/caixa de 
reclamações, linha verde 
para denúncias,) 

• # de casos de VBG contra as 
mulheres e raparigas nas 
áreas de implementação de 
projectos 

• Nos casos em que mulheres são 
contratadas para desenvolverem 
actividades no âmbito do projecto, 

• O projecto deve estabelecer 
ligações com organizações da 
sociedade civil nacionais, 

• # de campanhas de 
sensibilização realizadas 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

existe o risco de violência 
económica caracterizada pela 
retenção dos salários das mulheres 
pelo parceiro, tornando a mulher 
financeiramente dependente e sem 
controlo do seu salário 

organizações comunitárias de base, 
organizações não governamentais e 
outras organizações internacionais 
que implementam iniciativas na 
área de Violência Baseada no 
Género e  devem transmitir 
conhecimentos sobre tipos de 
violência e suas consequências. 
Durante as campanhas de 
sensibilização, líderes comunitários, 
líderes religiosos e outras pessoas 
influentes devem fazer parte do 
processo de transmissão de 
conhecimento. 

• # de encontros com líderes 
comunitários, religiosos e 
outras pessoas influentes 
realizados 

•  

• Fraca consciência sobre VBG por 
parte de homens e mulheres nas 
áreas do projecto, pode levar à 
“neutralização, normalização e 
silenciamento”, perpetuando os 
casos, o que pode afectar 
negativamente os direitos humanos 
das mulheres e a sua participação e 
benefícios do projecto.  

• Alocar e treinar facilitadores 
comunitários nos diferentes 
projectos em matérias de VBG para 
fazerem a monitoria dos mesmos 
nas comunidades junto aos 
beneficiários, encorajar/facilitar a 
denúncia e seguimento dos 
mesmos; 

• Mapear os serviços disponíveis na 
comunidade e disponibilizar 
informação sobre os mesmos, 
incluindo fluxograma de denúncias; 

• Proteger e fornecer segurança às 
vítimas (ex. não perda do 

• # de facilitadores 
comunitários alocados aos 
projectos que monitoram 
casos de VBG nas 
comunidades (desagregado 
por sexo) 

• Lista de organizações e 
serviços disponíveis para 
atender casos de VBG no 
local do projecto e 
proximidades (desagregado 
por tipo de serviços, de 
atendimento às vítimas de 
VBG) 

Empreiteiro/Beneficiários 
de subvenção e UIP/INE 
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Tipo de Actividade Riscos e Considerações Recomendações, medidas de 
mitigação e Prevenção 

Indicadores de Execução Parte Responsável 

emprego/despromoção/retaliação) 
como forma de encorajar outras 
mulheres na mesma situação a 
fazerem a denúncia e desencorajar 
actos similares por parte dos 
perpetradores (ex. estabelecer e 
implementar protocolos para a 
gestão de informação confidencial 
relacionada com os casos de VBG, 
incluindo os dados de sobreviventes 
(vitimas) e denunciantes. 

• % de casos de VBG que 
apresentados e que foram 
seguidos (contra os casos 
reportados); 

• Lista de organizações e 
serviços disponíveis para 
atender casos de VBG no 
local do projecto e 
proximidades (desagregado 
por tipo de serviços, de 
atendimento às vítimas de 
VBG) 
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6. MECANISMO DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕES  

Em função de novas temáticas de boas práticas internacionais e as exigências do desenvolvimento sustentável do país, dentre 
outras questões sensíveis a enfatizar no MGR, destacam-se a Violência Baseada no Género (VBG), incluindo Exploração e Abuso 
Sexual (EAS), Assédio Sexual (AS), Uniões Prematuras, Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, etc. Estas questões podem afectar 
qualquer pessoa, incluindo as que não se reconhecem nas dimensões tradicionais/estereótipos de género, no entanto, a grande 
maioria de casos de VBG diz respeito às mulheres e é perpetrada maioritariamente por homens, o que em certos casos tende a 
ser associada à violência contra mulheres e raparigas. 

Como medida preventiva, a sensibilização sobre as actividades do Projecto e a abertura ao diálogo será continuada e fortificada 
durante todo o Projecto, a fim de reduzir mal-entendidos e queixas.  

Para reduzir os riscos de aumento de casos de VBG nas áreas do Projecto, e a tendência de baixa participação das mulheres e 
fraca denúncia pelas vítimas, o projecto deverá dispor de um Provedor de Serviços/Especialista de VBG quando conhecidas 
detalhadamente as áreas de implementação do projecto, que dentre outras actividades, deverá garantir: 

• Linha confidencial para tratar casos de VBG e outras questões sensíveis (incluindo VCC e trabalho forçado). 
• Mapeamento de canais de recepção de reclamações sensíveis e relacionadas a VBG ao nível do distrito e previamente 

preparados e capacitados para receber este tipo de queixa, considerando o grau de confidencialidade e a necessidade 
de encaminhar as vítimas para instituições de apoio. 

• Sensibilização das comunidades afectadas pelo projecto sobre principais riscos de VBG relacionados ao projecto e 
mecanismos de denúncia. 

• Treinamentos específicos a trabalhadores do projecto sobre como documentar casos de Violência Baseada no Género 
de maneira confidencial, bem como documentação segura e ética, respeitando o caracter de crime público.  

• Nenhuma informação identificável sobre o sobrevivente/vitima deve ser armazenada no livro de registo ou base de 
dados do MGR. 

• O MGR deve ajudar os sobreviventes de VBG, referindo-os ao (s) Provedor (es) de Serviços de VBG para apoio 
imediatamente após receber uma reclamação directamente de um sobrevivente.  

• A UIP deverá imediatamente notificar o Banco Mundial de quaisquer reclamações de VBG com o consentimento do 
sobrevivente.  

Qualquer vítima que denuncie a Violência Baseada no Género por meio de um mecanismo de denúncia de um Projecto financiado 
pelo Banco Mundial deve receber cuidados, independentemente do perpetrador estar associado ao Projecto ou não13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Quando o MGR recebe uma reclamação sobre VBG, irá registar informações sobre (i) a natureza da reclamação e, (ii) se a vítima acredita que 

o perpetrador está associado ao Projecto, etc. 
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7. ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 

A estimativa de custos de implementação de acções de mitigação dos riscos de VBG/AS/EAS estão apresentadas na Tabela a 
seguir. 

Tabela 4: Estimativa de custos de implementação  

 
Nr Acções-Chave Orçamento (USD) 

1 Contratação de Provedor de Serviços  em VBG (4 anos)            40,000.00    
2 Capacitação interna pelo Provedor de Serviços (AFAP/ INE) e replicado 

interamente 
           5,000.00    

3 Treinar Facilitadores comunitários em VBG para monitorarem casos de VBG 
nas comunidades 

            5,000.00    

4 Mapear os actores existentes e disponibilizar a informação para os 
intervenientes do projecto sobre a disponibilidade dos serviços em todos os 
distritos de implementação do projecto 

            2,000.00    

5 Realizar sessões de sensibilização e palestras regulares sobre VBG nas áreas 
de intervenção do projecto, incluindo as principais Leis ligadas a VBG (nas 
escolas, mercados, comunidades, etc.) 

           10,000.00    

6 Criar e divulgar o protocolo de funcionamento do mecanismo integrado de 
atendimento às vítimas de violência durante as sessões de mobilização e 
sensibilização sobre VBG 

7 Produzir e distribuir materiais de comunicação e informação sobre VBG nas 
áreas do projecto 

10 Realizar encontros anuais de aprendizagem sobre VBG no projecto e 
documentar as lições aprendidas e boas práticas 

            10,000.00    

  Total         72,000.00    

 


