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Tabela de Respostas aos Comentários ao 
Esboço do Relatório Final 

 
As tabelas abaixo resumem os assuntos acerca dos quais a AFAP/BM 
comentaram/introduziram emendas, apresenta os comentários recebidos e as 
respostas/reacções do Consultor. 

Tabela 1: Comentários Gerais 

N.° Comentários Respostas 

1 

The main thrust of my comments are that the 
marine biodiversity issues in the project are 
not sufficiently addressed. Starting with the 
description of the project area and flowing to 
the description of the scope of the WB 
screening (ESS6) and then following that how 
the project intends to assess and manage 
potential impacts to ensure that impacts to 
critical habitat are avoided. The identification of 
the surrounded waterways as a biodiversity 
hotspot raises serious red flags. More detailed 
information is needed regarding the factors for 
the designation and whether or not they are 
expected to be present in the project. For 
example, the QGAS does not identify the 
potential for the cable landing sites to be 
located in sea turtle nesting habitat or to impact 

Incluída uma descrição geral do ambiente e 
ecossistemas marinhos. A literatura nacional 
e internacional professa o fraco 
conhecimento que ainda se tem desses 
ecossistemas e isso limita tratamentos 
detalhados neste documento. 

Também trazidas para o texto as distinções 
sobre habitats (modificados, naturais, 
críticos e protegidos) que já constavam no 
Quadro/Plano de Gestão da Biodiversidade 
(Q/PGB). Igualmente destacado que, por 
intermédio de seleções criteriosas, 
orientadas por EIAS/PGAS deve-se 
privilegiar a instalação das várias 
componentes do projecto (marinhos e 
costeiros) nos habitats modificados incluindo 



N.° Comentários Respostas 
sea grasses and it comes up the ocean floor 
into the coastal and intertidal zone which can 
have potential adverse impact to fish breeding. 
I hope it is addressed, a quick Google search 
has informed me that the islands have coral 
reefs. This information needs to be disclosed 
and it needs to be clearly presented that any 
potential risks and impacts to critical habitat or 
biodiversity values that support critical habitat 
will be avoided per requirements of ESS6. The 
ESMF need to state clearly for stakeholders to 
know and understand that the project has 
potential risks to critical habitat, what the types 
of critical habitat are present and the nature of 
the those risks and how we will manage them 
consistent with the Substantial risk project.  
 

a adopção de medidas de gestão 
recomendadas. Os detalhes do tratamento 
geral dos vários habitats à luz da NAS6 
continuam no Q/PGB. 

2 

Related to the marine biodiversity issues, the 
ESMF should go into more detail regarding the 
risks of offshore works by vessel (some 
information about the types of vessels that 
could be used would be warranted) which is 
regulated by international treaty regimes. The 
International Maritime Organization is the 
secretariat for two conventions, MARPOL and 
SOLAS, which governs marine safety 
standards and pollution while operating 
vessels and merchant ships. Additional 
information needs to be presented to ensure 
that STP is a party to these conventions and 
the ESRS and ESCP needs to present that any 
vessels operating under the project will be 
licensed and operate consistent to SOLAS and 
MARPOL. 
 

Colocados no Quadro Legal e Regulatório as 
referências à IMO, MARIPO e SOLAS e 
trazidos para o Capítulo 5 os aspectos 
relevantes quanto a isso. 

3 

The Biodiversity Management Framework 
(BMF) it is not fully explained how it will be 
intended to meet its described goal. 
 

Q/PGB revisto para destacar a questão de se 
dever privilegiar os habitats modificados para 
instalar as componentes do projeto, o que 
parece ser facilitado (sobretudo na zona 
terrestre) pela viabilidade de o fazer. 

 

 



Tabela de Comentários Específicos/Anotações e Respostas 

N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

1 Inclusão dos Sumários Executivos   

2 

Por favor adicionar uma frase enumerado razões 
concretas que justificam a elaboração do QGAS 
nesta fase do projecto, designadamente: 

• the technical design for the submarine cable 
and related infrastructure (Sub-component 
1.2) is at early stage;  

• schools to be supported for expanded digital 
access are not yet currently known (Sub-
component 1.3); and  

• census activities (Component 3) are not site-
specific. 

 

 Acrescentado.  

3 

Incluir uma frase explicando que o cabo submarino 
será colocado no fundo do oceano, excepto na 
aproximação a e nas zonas costeiras, onde o cabo 
será enterrado para garantir a sua protecção e 
integridade face a actividades antrópicas, como 
pesca e ancoragem de barcos. 

 

 Acrescentado. 

4 

Pela leitura deste parágrafo não é claro qual das 
entidades referidas, MIRNA e AFAP, será 
responsável pela gestão dos riscos e impactos 
A&S do projecto. Por favor rever o texto para 
clarificar a atribuição de responsabilidades neste 
dominio. A revisão a realizar deverá reflectir a 
informação constante no A-ESRS, nomeadamente 
a transcrita abaixo: 

While MINR does have prior experience with World 
Bank-financed projects, namely the CAB-2 project, 

 Revisto para melhor reflectir os arranjos práticos propostos e 
decorrentes da avaliação do contexto institucional no terreno. 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

it does not have experience implementing projects 
under the new ESF. Experience across the World 
Bank (WB) STP portfolio finds that the 
environmental and social (E&S) capacity at local 
and central levels are weak and will need to be 
strengthened. 

For these reasons, the development of E&S 
instruments and the implementation of E&S 
standards will be retained by STP’s Project 
Fiduciary and Management Agency (AFAP), 
already established under the Ministry of Finance, 
Trade, and Blue Economy, and with mandate to 
oversee coordination, procurement, financial and 
environmental and social management of WB 
projects in STP, and which is currently 
implementing several projects under the new ESF. 
AFAP shall recruit a full-time environmental and 
social specialist to ensure that potential adverse 
environmental and social risks and impacts are well 
managed. 

Institutional arrangements. Hiring of E&S 
specialist for the PIU at MIRN should be more 
clear- as per the PAD that proposes the hiring of 
one environmental and one social specialist. 

5 

Rever este texto para que reflicta a explicação 
apresentada no A-ESRS no que concerne a 
classificação de risco ambiental substancial, a qual 
aborda de forma concisa todos os aspectos 
relevantes.  

 Revisto em conformidade. Ver acima e no texto 

6 

Incluir as seguintes convenções da IMO 
(International Maritime Organization) das quais 
STP é signatário: 

 Convenções incluídas 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

• International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships (MARPOL), em vigor em 
STP desde 7 de May de 2002 

• International Convention for the Safety of Life 
at Sea (SOLAS), em vigor em STP desde 20 
de Agosto de 2004. 

7 

Incluir também as convenções da ILO das quais 
STP é signatário e que sejam relevantes para a 
gestão das questões trabalhistas relacionadas 
com o projecto. 

 

 Resumo das convenções da OIT ratificadas por STP 
incluídas. 

8 

Das dez NAS, oito são relevantes para o projecto: 
NAS 1; NAS 2; NAS 3; NAS 4; NAS 5; NAS 6; NAS 
8; NAS 10.  

Não faz sentido dizer que umas são mais 
relevantes do que as outras.  

Por favor, rever este parágrafo explicando 
sumariamente a relevância das oito NAS acima 
referidas, especificando igualmente porque razão 
as NAS 7 e 9 não são relevantes (basta dizer que 
em STP não existem grupos sociais e culturais que 
sejam classificados como Povos 
Indígenas/Comunidades Locais Tradicionais 
Historicamente Desfavorecidas da África 
Subsaariana na acepção dos parágrafos 8 e 9 da 
NAS 7; e qie o projecto não prevê o envolvimento 
de IF). 

 

 Revisto o texto para destacar as oito que são relevantes para 
o projeto. Mesmo assim mantidas na Tabela as 7 e 9 em 
obediência à lógica da sua apresentação que é o de 
apresentar os sumários de todas as NAS e destacar a sua 
relevância e/ou falta dela para o projeto 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

9 
Incluir as Directrizes the EHS para 
Telecomunicações./ Qual a relevância para o 
projecto? 

 Incluídas e substituída a referência à Saúde por 
Telecomunicações  

10 

O QAS do BM (com as suas 10 NAS) substituiu as 
OPs/PSs com excepção de três que não se 
aplicam ao projecto (4.03, Performance Standards 
for Private Sector Activities; BP7.50, Projects on 
International Waterways; and BP7.60, Projects in 
Disputed Territories) 

 Ver acima (i.e. ponto 8) 

11 

Por favor excluir da tabela uma vez que não é 
relevante para o projecto (NAS 7). 

 

 Ver acima (i.e. ponto 8). A lógica da Tabela é que são 
apresentadas todas as Normas, destacando se são ou não 
relevantes e em que consistem. 

12 

Por favor excluir da tabela uma vez que não é 
relevante para o projecto (NAS 9). 

 

 Ver acima (i.e. ponto 8). A lógica da Tabela é que são 
apresentadas todas as Normas, destacando se são ou não 
relevantes e em que consistem. 

13 

Incluir os resultados da revisão bibliográfica e do 
exercício de screening (utilizando o IBAT - 
Integrated Biodiversity Assessment Tool) 
realizados pelo BM. 

A caracterização da área do projecto em particular 
dos habitats costeiros e bentónicos junto à costa 
da ilha do Príncipe, terá que ser mais detalhada. É 
importante destacar que estes habitats 
apresentam valores e atributos de biodiversidade 
consistentes com uma classificação presumível de 
habitat crítico com base nos critérios da ESS6.  

Principe island as biosphere reserve: The fact 
that Principe island is a UNESCO biosphere 
reserve elevates the sensitivity. Usually, the 
biosphere reserves have a clear core zone, a buffer 
zone, and a transition zone. The goal is to have no 

 Resultados da aplicação do IBAT resumidos incluídos. Isto 
inclui a descrição/mapeamento das áreas protegidas e/ou de 
reserva especial na ilha de São Tomé e na do Príncipe. O 
que também inclui a indicação de que nenhuma das áreas 
delimitadas como devendo ter tratamento especial será 
objecto de qualquer intervenção do projecto. Com efeito na 
Ilha do Príncipe é principalmente a zona sul e leste que está 
abrangida pela reserva o que coloca a Cidade de Santo 
António e arredores, em que a aterragem do cabo e 
instalação de outras infraestruturas conexas, i.e. caixas e 
estação terrestre terá lugar. A isso deve-se ainda acrescer as 
atenções com as áreas de nidificação de tartarugas em 
relação às quais o QGAS indica ser provável principalmente 
porque estas tendem a estar longe das áreas com Habitats 
Modificados. A isso agora se acrescenta que, em todos os 
casos, as acções de instalação das componentes com 
potencial de impacto deve ocorrer fora do período de 
nidificação das tartarugas, i.e. fora de Outubro a Fevereiro. 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

activities in the core zone, if a zoning map of the 
biosphere reserve is available, it would be helpful 
2) to confirm that none of the fiber optic cable 
components will be in the core zone of the reserve, 
this would also provide a better rationale for the 
Substantial risk rating (please check : 
https://en.unesco.org/biosphere/africa/island-of-
principe). If those two points above can be 
demonstrated, a substantial risk rating can be kept 
as all other potential environmental, social and 
EHS potential impacts are manageable and 
unlikely to be irreversible. 

Baseline section: The ESMF must include 
information about this biosphere reserve in the 
baseline section (what are the conservation 
objectives, how it is managed, where is the core 
zones, main species etc.). 

Regarding the Turtle Nesting sites at Praia Melao 
and S. Antonio, Adilson is also trying to get 
confirmation from the local authorities that these 
places not known to be nesting sites but please try 
to get anecdotal and empirical data that confirm 
this as well.  

Regarding the overlap of the Biosphere Reserve 
and Cable route we found that there might be a 
slight overlap in the core area between Principe 
Island and Bone do Joquei Islet. The Project team 
has agree to divert further east the route to avoid 
any impact of the core area or other protect area or 
critical habitat. See the map of the biosphere 
reserve (CBD report attached) and the cable route. 

 

Na ilha de São Tomé segue-se a mesma lógica, i.e. evitar a 
zona sul e centro, que é o que já está a ocorrer com a actual 
localização das áreas de aterragem dos cabos e que 
passarão a ser áreas de saída para a ilha do Príncipe. 

Nesta fase do QGAS e na ausência de um 
alinhamento/pontos de aterragem/construção de outras 
infraestruturas precisos as indicações dadas em matéria de 
zoneamento e calendarização vão de encontro aos requisitos 
da boa gestão da biodiversidade e dos habitats. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fbiosphere%2Fafrica%2Fisland-of-principe&data=05%7C01%7Cbnhancale%40worldbank.org%7C14a582c70e8f4dcefbf708da2895df70%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637866921449738233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRBpFrHx4yxZtgv9mCFHd5wgCIKCbJrbzbpNtXNmvSk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fbiosphere%2Fafrica%2Fisland-of-principe&data=05%7C01%7Cbnhancale%40worldbank.org%7C14a582c70e8f4dcefbf708da2895df70%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637866921449738233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRBpFrHx4yxZtgv9mCFHd5wgCIKCbJrbzbpNtXNmvSk%3D&reserved=0


N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

14 

A que projecto se refere? Projecto digital 
financiado pelo BM em 2010? 

 

 Sim. Refere-se ao Projecto de Espinha Dorsal Centro-
Africano (EDCA) da Costa Africana para a Europa (CAE), 
formulado em 2010, sob financiamento do BM. Destacado 
em 2-3 secções do texto e nesta secção 

15 

Além da potencial perturbação causada às 
tartarugas no caso dos trabalhos de lançamento do 
cabo submarino ocorrerem durante a época de 
nidificação (mesmo não implicando intervenções 
nas praias usadas para nidificação), no caso do 
presente projecto o enterramento do cabo 
submarino na aproximação e na zona costeira da 
ilha do Príncipe interferirá com habitats costeiros e 
bentónicos com elevado interesse 
conservacionista, os quais apresentam valores e 
atributos de biodiversidade consistentes com uma 
classificação presumível de habitat crítico com 
base nos critérios da ESS6.  

Este facto não é compatível a licão aprendida 
descrita neste ponto, segundo a qual os cabos 
submarinos têm pouco ou nenhum impacto sobre 
a ecologia/meio marinho durante a fase de 
lançamento. 

 

Section 2.1.6. Turtle nesting sites: The rationale 
behind the Substantial risk rating is not sufficiently 
demonstrated. A precautionary approach (as 
required by ESS6. See ESS6 Objectives and para. 
12) would command a High risk rating.  However, 
if it can be clearly demonstrated that:  1 ) the 
starting point of the fiber optic cable (including 
landing sites, any project ancillary and associated 
facilities) in Sao Tome - the zone by the Melão 
beach and the ending point in Principe - the San 

 Na zona proposta da actual aterragem do cabo em São Tomé 
e na proposta na ilha do Príncipe isso é improvável, pelas 
razões melhor detalhadas no QGAS, i.e. caírem fora das 
áreas com estatuto especial (sul e centro da ilha de São 
Tomé e Sul da ilha do Príncipe) e também porque apesar de 
as amaragens do cabo ocorrerem em praias arenosas 
também preferidas pelas tartarugas para a nidificação o facto 
de isso dever ocorrer em Habitats Modificados, como 
recomenda o QGAS/QGB, que já têm uma grande presença 
de pesca e uma população residencial próxima, por si 
reduzem a hipótese de as tartarugas seleccionarem esses 
locais para a nidificação. De qualquer modo colocadas as 
considerações decorrentes da NAS6 no QGAS e no Q/PGB 
e melhor elaborado porquê as interferências com as 
tartarugas são e devem ser improváveis. E ainda 
acrescentado que os meses de Outubro a Fevereiro não 
podem ser adoptados para quaisquer intervenções do projeto 
nestas matérias precisamente para lidar com quaisquer 
imponderáveis decorrentes das outras análises e assim 
evitar interferir com os processos de nidificação das 
tartarugas. 

 

 

 

 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

Antonio city (as stated in section 2.1.2), are not 
areas known to turtle nesting, this will provide some 
comfort in the substantial risk rating.  If these two 
areas are potentially turtles nesting sites, these 
would be considered as critical habitats and we will 
most likely elevate the risk to High. In addition, it 
will need to be stated that no construction will be 
held during the nesting periods and that close 
monitoring will be done during construction just in 
case.  

Table 5-1: This should include a specific row 
addressing the risks of “impacts on turtle nesting 
dynamics”.   

Note : All comment of Sofia in the ESMF to be 
addressed as they were very relevant. 

Risk rating: Team may justify the risk rating, either 
High or Substantial, based on above comments on 
the ESMF.  

  

Storyline and presentation: The ESRS would 
benefit from presenting a more refined storyline, 
starting from description of the sensitive baseline 
conditions, to a more detailed description of GIIPs 
and likely footprint of this type of activities, the 
likelihood of avoiding the risks and evidences on 
how to achieve the avoidance (e.g. location and 
construction scheduling), to the requirements on 
conducting ESIA, ESMP and BMP (as commented 
above on ESMF). It is advisable to present a salient 

 

 

 

 

 

Não se incluiu uma nova linha, mas dentro das linhas que já 
tratavam dessas matérias expandiu-se as explicações para 
lidar com estes assuntos de zoneamento e calendarização 
das intervenções do projeto. 

A inclusão, ainda que resumida, dos resultados da aplicação 
do IBAT referida acima ajuda a responder às demais 
questões suscitadas. 

Todos os aspectos considerados destacam que os riscos do 
projecto passam a Moderados a Baixos, uma vez aplicadas 
as medidas de evitar/minimizar interferência com áreas 
sensíveis e adopção de um calendário que reforce a gestão 
de quaisquer impactos residuais. 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

paragraph under ESS6 on the considerations for 
avoiding the potential impacts.  

Consistency: Please reflect above comments on 
ESMF and ESCP, where relevant.  

 

16 

Os riscos/impactos apresentados, bem como as 
medidas de mitigação propostas, necessitam de 
detalhamento ou complentação no que concerne 
os seguintes aspectos: 

• Afectação da biodiversidade marinha, costeira 
e bentónica, em particular nas áreas 
classificáveis com habitats críticos com base 
nos critérios da ESS6. 

• Riscos decorrentes dos trabalhos a realizar em 
meio marítimo e respectivas medidas de 
mitigação observando os requisitos e 
obrigações relacionadas com as convenções 
da IMO para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar (SOLAS) e Prevenção da Poluição de 
Navios (MARPOL).  

• Gestão de resíduos de construção. 
• Risks of operational activities: In addition to the 

considerations for construction phase, please 
enhance the considerations for managing the 
risks posed by operational and maintenance 
activities.  

• The ESMF needs to provide clear and 
substantive guidance and requirements on: i) 
conducting the ESIA that would demonstrate 
above considerations through alternative 
analysis, application of mitigation hierarchy in 
particular the avoidance, and GIIPs; ii) 
developing the ESMP and BMP that would 

 Elementos essenciais e adequados ao nível do QGAS 
colocados. 

A versão revista destaca que para as componentes críticas, 
por ex. (i) rota do cabo submarino; (ii) áreas de aterragem do 
cabo; e (iii) locais e modalidades de construção e 
operação/manutenção de todas as infraestruturas os 
principais instrumentos de gestão serão os EIAS e 
respectivos PGAS que irão determinar (i) desenho final; (ii) 
construção; e (iii) operação/manutenção das diversas 
componentes de uma forma que seja consistente com os 
requisitos das salvaguardas ambientais e sociais com 
destaque para o QGAS/QGB e instrumentos conexos. 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

apply the mitigation hierarchy and adaptive 
management approach, with sufficiency site 
management measures, monitoring programs, 
training of workers and sensitization of  
communities in place and budgeted. 

17 

É necessário especificar o escopo e requisitos a 
considerar na elaboração do EIAS do cabo 
submarino para garantir a adequada identificação, 
avaliação e gestão os riscos e impactos acima 
referidos, incluindo: 

• Assessment and confirmation of critical habitat 
status and verification of whether pre-
mitigation project activities have potential 
adverse impacts to biodiversity values for 
which that critical habitat status is designated. 

• Compliance with all relevant ESS6 
requirements related to conditions for 
implementing activities with the potential for 
impacts to critical habitat and legally protected 
areas. 

• Mapping locations of high biodiversity values 
within the area of the cable route and landing 
sites, with a particular emphasis on identifying 
potential turtle breeding habitat and subtidal or 
coastal habitats with hard substrates. 

• Preparation of a Biodiversity Management 
Plan. 

• Comprehensive OHS job hazard assessment, 
combined with a training and capacity needs 
assessment to ensure that identified OHS risks 
are managed properly during construction and 
operation phases, particularly for those 
involved in offshore activities that are required 

 Revisto o capítulo 5 e a tabela dos impactos para estar mais 
alinhada com os requisitos da NAS6. 

Depois da visita à Ilha do Príncipe e da aplicação do IBAT o 
QGAS fortemente recomenda a adopção de pontos mais 
específicos para considerar a instalação das várias 
componentes.  



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

to have certain certification or qualification 
before recruitment or engagement in work 

• Inclusion of provisions to ensure that the safety 
of offshore installations follows international 
good practices, as provided in IMO guidelines, 
as well as ensure that a safety management 
system is compliant with SOLAS including the 
licensing and operation of vessels. 

• Estimate quantities of waste generated per 
waste category and assess the capacity of 
regulated landfills and facilities to manage that 
waste. 

 

18 

Este risco/impacto será relevante se for previsível 
o projecto originar directa ou indirectamente 
quantidades significativas de E-Lixos. Por favor 
confirmar se este é o caso. 

 

 Explicado que o PD-STP poderá não agravar de forma 
significativa a problemática da gestão de resíduos, mas pode 
ter um peso relativamente forte num ambiente já de si 
marcado por problemas de saneamento do meio 
relativamente graves.  

Para além de “Estimar as quantidades de resíduos 
produzidos por categoria de resíduos e avaliar a capacidade 
dos aterros regulamentados e das instalações para gerir 
esses resíduos”, o PD-STP deve trabalhar com outros 
actores e intervenções para evitar chegar-se a uma situação 
alarmante. 

19 

Incluir os riscos de poluição decorrentes dos 
trabalhos a realizar em meio marítimo e 
respectivas medidas de mitigação, observando os 
requisitos e obrigações relacionadas com a 
convenção da IMO para Prevenção da Poluição de 
Navios (MARPOL). 

 Incluídos  

20 

Considerando os riscos e impactos negativos 
significativos potencialmente decorrentes da 
instalação do cabo submarino, para este 
subprojecto será necessária a realização de um 

 EIAS e PGAS e responsabilidades das várias partes 
destacados neste capítulo e tabela 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

EIAS. A realização de tal estudo, sua 
revisão/apreciação, aprovação e emissão da 
licença ambiental  deve ser explicitada na 
descrição das etapas apresentada ao longo das 
sub-secções seguintes. 

21 

Os custos estimados para os items indicados na 
tabela 5-3 estão de uma foma geral muito 
subestimados. Por favor rever e apresentar uma 
estimativa realista com base nos valores de 
mercado praticados em STP para estes items em 
projectos financiados pelo BM. 

 Tabela revista. Fez-se um ligeiro aumento da percentagem 
a mobilizar para a gestão ambiental e social, incluindo 
ajustamento dos itens do QGAS a ser custeadas. 

22 

It appears that there has been only one stakeholder 
consultation session for this ESMF in March 2022. 
More information needs to be provided on this 
consultation: date, venue, who attended (types of 
PAPs or other stakeholders, male/female 
participation), issues raised, etc. both in summary 
form in Chapter 7 and more details in Annex 1, 
ideally a participant list and meeting minutes or 
summary of points raised. It is unclear why only 
one consultation has been held to date on this 
document (have any more occurred since then?), 
and we would expect to see more consultations 
carried out prior to completion of the final ESMF> 
This gap is our main critique of this document at 
this point. 

 Quer a versão apresentada a 22 de Abril quer a que se 
apresenta agora (29 de Abril) já contêm todos os detalhes 
das duas reuniões públicas que entretanto foram realizadas. 

A versão de 23 de Março, que suscitou este comentário, 
ainda não tinha estes elementos relativos às reuniões 
públicas, porque elas ocorreram a 30 de Março (primeira 
reunião virtual) e a 13 de Abril (segunda reunião presencial) 
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There are placeholders for annexes containing the 
LMP and Waste Management Plan, both of which 
have been submitted for QA review as separate 
documents, along with a Biodiversity Management 
Framework. Will they be included in this draft 
version of the ESMF, or in the final version as 
annexes, or remain as standalone documents? 
Similarly, an earlier email from Camilla (4/30) 
suggested a Security Risk Assessment will be 
included in this ESMF, although there is no 

 Todos esses anexos têm estado a ser submetidos junto 
com o QGAS (Planos/Quadros de (i) Gestão de Resíduos; 
(ii) Gestão da Biodiversidade; e (iii) Avaliação de Risco de 
Segurança). Os outros anexos referem-se ao QPR e foram 
igualmente submetidos. 

Nesta versão tais anexos são referidos e inseridos no texto 
como ícones embora os mesmo sejam depois apresentados 
como documentos separados, i.e. não directamente incluídos 
no texto em formato de texto. 



N.° 
Assunto/Subtópico Comentário/Anotação 

Recebidos 
Resposta 

reference to it in the body of the ESMF or in the 
annexes 

Please clarify in this draft ESMF, for purposes of 
its distribution prior to Appraisal, when or if these 
documents will be included in this draft or the final 
version of the ESMF, or when they will appear as 
standalone reports. Also please make sure your 
agreement with RSA on what is due when is 
reflected in the version of the ESCP that will go to 
appraisal and negotiations. 
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Quais são as categorias de projetos que NÃO 
exigem um AIAS? 

 

 Conforme descrito no subcapítulo 3.1.2.1. O Licenciamento 
Ambiental, em STP, o Anexo 1 do Regulamento sobre o 
Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto-Lei 
n.° 37/99) fornece uma lista mais ou menos rígida dos 
projetos que devem ser ou não ser licenciados do ponto de 
vista ambiental. O que é visto, no âmbito deste QGAS e das 
directrizes do BM, como inadequado dado que essa forma de 
categorização se apresenta pouco dinâmica e não reconhece 
os diversos elementos internos e externos que podem 
influenciar o grau de risco de um projeto e logo a sua 
categorização. Isso está tratado na tabela que compara as 
regras de STP das do BM. 

25 

CIA. The ESMF refers to cumulative impacts 
however it does not specify if a CIA shall be 
prepared and when. 

 

 Para além das notas colocadas nessa secção do QGAS não 
está previsto a preparação de um CIA no âmbito do projeto. 
Embora isso possa fazer sentido no âmbito geral das 
intervenções do BM e outras entidades. Mas isso fica fora do 
escopo do trabalho ora contratado. 

 



 


