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1. Introdução 

1.1. Contexto Geral 

O presente documento faz a avaliação de risco de segurança (ARS) do Projecto Digital de 
São Tomé e Príncipe (PD-STP) (ou simplesmente PD-STP), no contexto do recurso a cabos 
submarinos e suas ligações com estações terrestres para apoiar o reforço das fundações 
digitais em São Tomé e Príncipe, com enfoque para a ligação da Ilha do Príncipe à rede 
internacional de cabos submarinos. Isso ocorre no contexto dos vários projetos actualmente 
em formulação e implementação na costa oeste de África que proporcionam uma 
oportunidade para melhorar a conectividade de e com São Tomé e Príncipe.  

Os cabos submarinos constituem-se em ligações submersas nos oceanos e estações 
terrestres de rede usadas para transmitir sinais de telecomunicações, sem os quais a internet, 
tal como é cada vez mais conhecida, não seria possível. Apesar de a internet também se 
fazer por satélites e em certas situações estes últimos se constituírem em melhor opção, 
principalmente quando se trata de alcançar áreas que ainda não estejam conectadas com 
fibras, o seu alcance e disseminação são diminutos1.  

O PD-STP deverá estar associado a diversos aspectos benéficos para o desenvolvimento de 
STP, do ambiente de negócios e do dia-a-dia das empresas, organizações, comunidades, 
famílias e indivíduos.  

A ampliação das ligações de STP à Internet, que o projeto em consideração neste documento 
visa concretizar, deverá, igualmente, ampliar e melhorar as oportunidades para as várias 
entidades singulares e colectivas, públicas e privadas no país conduzirem as suas actividades 
do dia-a-dia. Porém, caso determinadas precauções e medidas não forem tomadas as 
intervenções do projeto também podem traduzir-se em impactos negativos sobre as pessoas 
e comunidades e vários aspectos das suas vidas bem como sobre a biota e o ambiente físico 
(água, terra/solo, ar, etc.) e qualidade da vida assim como ter efeitos nefastos sobre 
segurança geral dos vários intervenientes do projeto, internos e externos. 

De modo particular, e para o que interessa para este documento existe o potencial de colocar 
em perigo quer as pessoas quer os vários activos que farão parte do projeto.  

Para lidar com os potenciais problemas ambientais e sociais do projeto tornou-se relevante 
formular um Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS) com o objectivo de (i) Identificar 
e estabelecer procedimentos e metodologias para a triagem, avaliação de riscos ambientais 
e sociais, revisão, aprovação e implementação dos subprojectos a serem financiados no 
âmbito do projeto de modo a garantir a sua boa gestão ambiental e social e de saúde e 
segurança; (ii) Especificar papéis e responsabilidades, e propor procedimentos e estruturas 
e conteúdos de relatórios necessários, para gerir e monitorar riscos ambientais, sociais e de 
saúde e segurança relacionados aos investimentos do projeto; (iii) Identificar as necessidades 
de formação, capacitação e assistência técnica necessárias para garantir a implementação 
das disposições do QGAS; e (iv) Identificar a necessidade de desenvolvimento de 
ferramentas suplementares para a gestão dos riscos ambientais, sociais de saúde e 
segurança identificados. 

 
1 Por ex. a Estatísticas da U.S. Federal Communications Commission (2021) indicam que os satélites 

representam apenas 0,37% de toda a capacidade internacional norte americana. 
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Foi no quadro das avaliações preliminares e da formulação do QGAS do projeto que se 
identificou a relevância fazer esta avaliação de risco de segurança (ARS). 

1.2. A ARS 

O presente documento, que se constitui num anexo do QGAS, visa estabelecer e solidificar 
as bases para que, nas diversas fases de concepção e desenho do projeto, sua planificação 
e implementação, incluindo monitoria e avaliação exista uma atenção dedicada a possíveis 
ameaças aos trabalhadores, instalações, ativos e atividades do projeto, bem como às 
comunidades afetadas pelo projeto e/ou de alguma forma envolvidas nele. 

A ARS é preparada em conformidade com as NAS do BM e instrumentos relevantes do 
Governo de São Tomé e Príncipe (GSTP) no sentido de identificar e delinear medidas para a 
gestão de ameaças à segurança humana que podem decorrer de conflitos, crime ou violência 
pessoal, comunitária ou inter-estatal. 

A Avaliação de Risco de Segurança (ARS) geralmente faz parte da Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social (AIAS) e inclui uma determinação do nível de segurança necessário para 
o projeto poder funcionar optimamente. Quando os riscos são considerados baixos, os 
esquemas de segurança podem consistir em medidas simples, como vedações ou placas e 
guardas de segurança à noite. Quando os riscos de segurança são considerados mais 
substanciais, o mutuário e/ou as empresas/entidades beneficiárias do projeto podem optar 
por contratar prestadores de segurança privada ou trabalhar com uma equipa de segurança 
pública para fornecer proteção. Em situações de alto risco, particularmente em situações de 
fragilidade, conflito e violência (FCV), recomenda-se que o mutuário opte pelo destacamento 
de forças de segurança pública. 

Dependendo da gravidade e complexidade do risco de segurança, o mutuário deve preparar 
um Plano de Gestão de Segurança (PGS) independente e/ou garantir que os principais 
elementos da avaliação e esquemas de segurança estejam refletidos no Plano de 
Compromisso Ambiental e Social (PCAS) para o projeto. Isso inclui medidas de mitigação 
para a gestão dos riscos à segurança humana de comunidades afetadas pelo projeto e de 
trabalhadores do projeto que possam surgir do uso da equipa de segurança. Medidas de 
mitigação que tenham benefícios de segurança ou reduzam os impactos de segurança podem 
estar intimamente ligadas ao investimento social ou outras medidas de mitigação social. 

Normalmente os riscos relacionados à segurança e os possíveis riscos decorrentes do uso 
da equipa de segurança podem ser obtidos a partir de: 

Representações nacionais do Banco, especialmente em locais com maiores ameaças, que 
geralmente possuem especialistas em segurança residentes que podem fornecer 
informações gerais de segurança sobre o país. 

Departamento de Segurança Corporativa do Banco, que fornece avaliações de risco de 
segurança. 

A Segurança Corporativa também possui uma equipa de analistas de risco de segurança com 
foco regional, que podem fornecer orientações adicionais de segurança.  

a) Experiência de projetos anteriores financiados pelo Banco ou de outros financiadores 
ou doadores.  

b) Informações consultivas de agências da ONU e ONGs internacionais e locais.  
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c) Índices e relatórios anuais sobre indicadores de conflito a nível nacional, questões de 
direitos humanos, etc.  

d) Artigos e reportagens da mídia.  
e) Informações sobre o setor específico e a localização (a nível regional e comunitário).  

Informações propostas das empresas contratadas. 

Nesta fase inicial da avaliação fez-se extensivo uso do previsto dos pontos c) a e). Nas fases 
posteriores de desenvolvimento do projeto outras fontes podem ser usadas e utilizadas para 
aperfeiçoar o grau de entendimento dos problemas existentes e das formas de os evitar, 
minimizar e gerir. A ARS constitui-se num documento dinâmico quer requer atualizações e 
acções de resposta permanentes. 

Como em todos os outros casos de formulação de quadros e de planificação e implementação 
de acções o grau da avaliação e das respostas deve ser sempre proporcional aos riscos e 
impactos, com base na sua probabilidade, significância e severidade, e refletirá as 
preocupações das partes afectadas pelo projeto e de outras partes interessadas. 

A avaliação do Mutuário incluirá a caracterização das condições de base a um grau que seja 
proporcional e específico aos riscos previstos e significância dos impactos. Na planificação e 
na realização de avaliações ambientais e sociais relacionadas com a linha de base da 
segurança o mutuário adotará os métodos adequados. 

Para além desta introdução este documento compreende os seguintes capítulos: 

▪ NAS do BM quanto às questões de avaliação de risco de segurança; 
▪ Traços marcantes do ambiente de segurança em STP e na região; 
▪ Quadro legal e institucional para o combate à insegurança e ao crime em STP; 
▪ Potenciais impactos do projeto e medidas de gestão. 

Os aspectos relacionados com a descrição do projeto, com destaque para (i) componentes; 
(ii) financiamento; (iii) beneficiários; (iv) arranjos de implementação; e (v) avaliação de riscos 
ambientais e sociais preliminar, podem ser vistos, entre outros instrumentos de salvaguardas 
ambientais e sociais do projeto, no respectivo QGAS. 

2. NAS DO BM QUANTO ÀS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 
DE RISCO DE SEGURANÇA 

2.1. NAS do BM Relevantes e Implicações para a Avaliação e Gestão dos 
Riscos de Segurança 

As Normas Ambientais e Sociais (NAS) do BM estabelecem os requisitos para a identificação 
e avaliação dos riscos e impactos ambientais e sociais associados aos projetos apoiados por 
esta instituição. O pressuposto é o de que a aplicação destas normas, sobretudo a 
identificação e gestão de riscos ambientais e sociais, apoia na meta de reduzir a pobreza e 
aumentar a prosperidade de maneira sustentável em benefício do ambiente e dos cidadãos. 
As NAS visam: (a) apoiar os Mutuários na realização de boas práticas internacionais relativas 
à sustentabilidade ambiental e social; (b) auxiliar os Mutuários no cumprimento das suas 
obrigações ambientais e sociais nacionais e internacionais; (c) aumentar a não discriminação, 
transparência, participação, responsabilidade e boa governação; e (d) melhorar os resultados 
de desenvolvimento sustentável dos projetos por meio do envolvimento contínuo das partes 
interessadas. 
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O Quadro Ambiental e Social (QAS) do BM classifica os projetos em quatro categorias: Alto 
Risco, Risco Substancial, Risco Moderado ou Baixo Risco. A classificação dos riscos 
considera questões relevantes, tais como o tipo, a localização, a sensibilidade e a escala do 
projeto; a natureza e a magnitude dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais; 
incluindo e até destacando a capacidade e o compromisso do Mutuário (e/ou qualquer outra 
entidade responsável pela implementação do projeto) para gerir os riscos e os impactos 
ambientais e sociais de forma consistente com as Normas Ambientais e Sociais. Outras áreas 
de risco incluem considerações legais e institucionais; a natureza da mitigação e da 
tecnologia a ser proposta; quadros de governação e legislação; e considerações relativas à 
estabilidade, conflito ou segurança (BM, 2017).  

Cobrindo as várias áreas críticas em que se requer gestão sistemática quando investimentos 
e outros processos relacionados ocorrem, existem dez (10) normas ambientais e sociais que 
se encontram listadas na Erro! A origem da referência não foi encontrada., do QGAS e 
não repetidas neste documento, que ao mesmo tempo que apresenta as seis que são as mais 
relevantes para o PD-STP e respectivas considerações gerais, compara o quadro legal 
santomense com o do BM.  

Para o que interessa para a segurança o BM considera as normas apresentadas abaixo como 
sendo as mais relevantes. 

Tabela 2-1: NAS do BM relevantes para a temática da segurança 

N.° NAS do BM Relevante Razão de ser da relevância e papel da ARS 

1 

NAS1: Avaliação e Gestão de 
Riscos e Impactos 
Ambientais e Sociais 

A análise social e de conflitos é um instrumento 
que avalia em que medida o projeto poderia (a) 
exacerbar as tensões e desigualdades existentes 
na sociedade (tanto dentro das comunidades 
afetadas pelo projeto como entre estas 
comunidades e outras); (b) ter um efeito negativo 
na estabilidade e segurança humana; (c) ser 
negativamente afetado por tensões, conflitos e 
instabilidade existentes, particularmente em 
situações de guerra, insurreição e conflito civil” 

2 

NAS4: Saúde, Segurança e 
Segurança Comunitárias 

Esta Norma aborda riscos e impactos para a saúde 
e segurança de comunidades afetadas pelo 
projeto, bem como a correspondente 
responsabilidade dos mutuários de evitar ou 
minimizar tais riscos e impactos, com especial 
atenção sobre indivíduos que, em virtude das suas 
circunstâncias específicas, possam ser 
vulneráveis. 

Dispositivos relevantes incluem: 

24. Quando o mutuário utilizar trabalhadores 
diretos ou contratados para fornecer serviços de 
segurança para a proteção dos seus funcionários 
e propriedade, o mutuário avaliará os riscos de tais 
acordos de segurança para aqueles que estejam 
dentro e fora do local do projeto. Ao celebrar tais 
acordos, o mutuário guiar-se-á pelos princípios de 
proporcionalidade, bem como pela legislação 
aplicável, em relação à contratação, normas de 
conduta, formação, fornecimento de equipamento 
e monitoração de tais equipas de segurança. O 
mutuário não sancionará o uso da força por parte 
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N.° NAS do BM Relevante Razão de ser da relevância e papel da ARS 
de trabalhadores diretos ou contratados durante a 
prestação de serviços de segurança, exceto 
quando esse uso da força for utilizado para fins de 
prevenção e defesa, proporcionais à natureza e 
extensão da ameaça.  

25. O mutuário tentará assegurar que as equipas 
de segurança do governo utilizadas para prestar 
serviços de segurança atuam em conformidade 
com o parágrafo 24 acima, bem como encorajará 
as autoridades competentes a divulgar ao público 
os acordos de segurança para as instalações do 
mutuário, sem prejuízo de preocupações de 
segurança predominantes.  

26. O mutuário (i) realizará consultas razoáveis 
para assegurar que os trabalhadores diretos ou 
contratados pelo mutuário para prestar serviços de 
segurança não estão implicados em abusos no 
passado; (ii) dará formação adequada (ou 
determinará que já estão devidamente 
capacitados) no uso da força (e, quando aplicável, 
em armas de fogo) e na conduta adequada em 
relação aos trabalhadores e comunidades 
afetadas; e (iii) exigirá que atuem de acordo com a 
legislação aplicável e em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no PCAS.  

27. O mutuário analisará todas as alegações de 
atos ilegais ou abusivos por parte da equipa de 
segurança, tomará medidas (ou delegará tal 
procedimento às partes pertinentes) para evitar a 
recorrência e, quando necessário, comunicará os 
atos ilegais ou abusivos às autoridades 
competentes”. 

 

3. TRAÇOS MARCANTES DO AMBIENTE DE SEGURANÇA 
EM STP  

Os detalhes sobre o contexto socioeconómicos gerais de STP podem ser consultados nos 
respectivos QGAS e QPR. No contexto da ARS retomam-se e se destacam apenas os 
aspectos considerados relevantes para a temática da segurança. 

3.1. Segurança em Geral no País e na Região 

STP é normalmente descrito como um país seguro e livre de formas perigosas de violência. 
Contudo relatos esporádicos e localizados de cenas de violência incluindo homicídios, não 
são fenómenos estranhos no país. O mesmo se pode dizer, presentemente, da região do 
continente africano em que o país se encontra, i.e. África Central e parte da Ocidental, 
sobretudo os países com os quais STP tem relações mais estreitas, por ex. Angola, Congo-
Brazzaville, Togo, Guiné-Equatorial. Mas, mesmo assim, e conforme se vai notar mais abaixo, 
STP apresenta-se como um país significativamente mais seguro e livre de formas mais 
gritantes de violência e segurança do que alguns dos países mais próximos de si. 
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Estudos especializados sobre a temática da segurança em STP destacam o facto de as 
estatísticas serem consideravelmente imprecisas (Neves2, D, (2017)), pelo que os dados 
apresentados abaixo e outros que se apresentam neste documento devem ser tomados com 
certa cautela, o que também destaca a importância de, no âmbito do projeto, se dever estar 
constantemente a avaliar e a Actualizar dados e interpretações com vista a iluminar medidas 
de reforço da segurança que devem ser tomadas em cada fase. 

De acordo com os dados do Ministério Público recolhidos a partir de diferentes fontes (por ex. 
polícia, tribunais, unidades de saúde, associações/grupos de trabalho3, etc.) as principais 
causas de conflitos familiares e comunitários tendem a ser os seguintes: (i) Maus Tratos 
Físicos; (ii) Maus Tratos Psicológicos (Pressão, Confusão, Ciúmes); (iii) Ameaças/ Coação; 
(iv) Subtração de Menor; (v) Violação; (vi) Abuso Sexual; (vii) Homicídio (Morte de uma 
pessoa causada por outrem); (viii) Violação da Obrigação Alimentar (falta de assistência de 
alimentação); (ix) Difamação e Injúrias; (x) (Calúnia, Indiscrição, Denegrir) outras em meios 
domésticos.Com base em dados de seis meses4 de 2021, a Figura 3-1, abaixo, permite 
quantificar, em números absolutos, as razões/tipos de ser dos conflitos e insegurança familiar 
e comunitária. Como se pode ver os casos de Homicídios tendem a ser inexistentes ou pelo 
menos não foram registados no período em revisão, o que também se estende para Calúnias 
e Violação. 

Figura 3-1: Número de casos de violência e insegurança reportados em partes de 2021 

 

Fonte: Ministério Público (2021) 

 
2 Neves; Dalila Pereira das (2017)/Instituto Superior de Ciência Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa “A 
Segurança Interna em São Tomé e Príncipe: Os Desafios do Século XXI”, Dissertação para obtenção do grau de 
Mestre em Estudos Africanos, Lisboa, Portugal 
3 Por ex. Associação Santomense para o Planeamento Familiar (ASPF) e Centro de Aconselhamento Contra a 
Violência Doméstica (CACVD). 
4 Janeiro, Fevereiro, Março, Julho, Agosto e Setembro. 
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A figura também se destaca o facto de os Maus-Tratos (físicos e psicológicos) assim como a 
Violação da Obrigação Alimentar e Ameaças e Coação terem um peso relativamente 
considerável. O Abuso Sexual (melhor tratado mais abaixo) e Subtração de Menor também 
marcam uma presença notável. Dados do Ministério Público também destacam o facto de 
estes números apresentarem uma tendência crescente, de ano para ano.  

Outros crimes e comportamentos antissociais comuns ainda que não devidamente 
quantificados nos anos mais recentes (Neves, 2017) incluem, mas não se limitam a (i) 
furtos/roubos em que dados de 2014 e 2015 indicam que houve ligeira diminuição (cerca de 
37%); (ii) introdução em casa alheia (aumento em 93% entre 2014 e 2015); (iii) uso e porte 
ilegal de armas (em que em 2014 se notaram 3 casos e em 2015 se notaram 4 casos, ou seja 
25% de crescimento). 

3.1.1. Alguns destes problemas têm relações com o consumo excessivo de 
álcool (ver mais abaixo). Que se constitui em mais um fenómeno de 
relativo peso na dinâmica social de STP. Igualdade de Género e VBG 

Apesar de a Constituição e as várias leis e instrumentos jurídico-legais de STP professarem 
o contrário e de o país ser signatário da maior parte das convenções e protocolos regionais 
e internacionais sobre a igualdade de género e combaterem a discriminação, o tratamento 
discriminatório em relação às mulheres e raparigas constitui-se em tema recorrente no país. 
STP também estabeleceu, pela via do Decreto-Lei n.º 18/2007, no Diário da República n.º 38, 
de 08 de Agosto de 2007, o Instituto Nacional do para a Promoção e Equidade do Género 
(INPEG). Os Estatutos Orgânicos do Instituto foram, pelo Decreto-Lei nº. 23/2014, objecto de 
primeiras alterações e aditamento. A principal atribuição do Instituto é a de assegurar a 
promoção e execução da política do Governo em matéria da Mulher e da Igualdade e 
Equidade de Género. O INPEG constitui-se no mecanismo institucional para assegurar a 
integração das questões de género nas políticas nacionais, considerando a sua relevância 
no cumprimento dos objectivos preconizados de reforço da equidade e autonomia das 
mulheres e dos grupos vulneráveis no domínio económico e social. O INPEG tem estado 
activo, e de diversas formas, na promoção de medidas de integração das questões do género 
na governação, acesso a oportunidades de bens e serviços incluindo desenvolvimento de 
linhas de trabalho dedicadas aos sectores cruciais de desenvolvimento tais como educação, 
saúde, emprego, abastecimento de água e saneamento, segurança e protecção social e do 
cumprimento dos objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS), de uma maneira geral. 

Porém dados recentes e apresentados nas secções que se seguem evidenciam que a mulher 
continua a ser objecto de discriminação em todas as esferas da vida santomense, i.e. desde 
o meio familiar, passando pelo comunitário, locais de emprego e vida política em geral.  Os 
dados mostram que apesar de a diferença nos níveis de pobreza entre os agregados 
familiares chefiados por mulheres e homens ser pequena, o rendimento médio dos agregados 
familiares chefiados por mulheres é inferior ao dos agregados familiares chefiados por 
homens. A participação das mulheres na tomada de decisões aos níveis locais é marginal. 
Há também evidências crescentes de que os índices de violência doméstica contra mulheres 
e crianças são elevados. As atitudes culturais continuam a relegar as mulheres a papéis mais 
tradicionais, como os cuidados domiciliares e com crianças; ao mesmo tempo que limitam o 
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seu acesso a oportunidades económicas principalmente em matéria de (auto) emprego no 
sector informal (AFAP/BM5, ARS (2021)). 

Em função dos pressupostos acima, mulheres e raparigas tendem a ser objecto de diferentes 
formas de discriminação incluindo violência.  

Dados de diferentes fontes e tal como indicado na Tabela 3-1 mostram que os casos de VBG 
reportados tendem a crescer de ano para ano. A nota saliente é a de que os casos e as 
denúncias apresentam um crescimento assinalável. Num espaço de quatro anos houve um 
crescimento de novecentos porcentos dos casos reportados e registados pelas entidades que 
tratam destes assuntos. Isso pode ser sinónimo ou do real crescimento dos casos em si ou 
de uma maior consciência sobre a necessidade e importância de os reportar, sabido que 
muitas vezes os casos de VBG tendem a ser ocultados, sobretudo nos meios familiares e não 
só. 

Tabela 3-1: Casos de VBG reportados junto de diversas entidades entre 2017 e 2020 

Entidades Receptoras/Informadoras de Casos de Abuso Sexual 

Número de Casos/Anos 

2017 2018 2019 2020 Total 

CACVD 5 9 12 10 
36 

POLíCIA NACIONAL 58 43 105 145 
351 

POLíCIA JUDICIÁRIA  0 4 57 45 
106 

MP 0 0 82 30 
112 

ASPF 0 0 0   
0 

TOTAL 63 56 256 230 605 

  Fonte: Ministério Público (2021) 

Os dados do MICS6 (INE 2019), apurados com base em estudos por amostragem, revelam 
que a “violência doméstica” contra as mulheres tende a ser a partir de factores tais como os 
que se apontam na Tabela 3-2, abaixo. 

Tabela 3-2: Razões e níveis de incidência de violência doméstica  

N.° Razões/Factores Incidência Urbana Incidência Rural Total 
1 Sair de casa sem dizer ao marido 10.4 4.9 8.6 
2 Negligenciar as crianças 9.9 5.8 8.6 
3 Discutir com o marido 11.9 6.2 10.1 
4 Recusa de sexo 7.1 2.7 5.7 
5 Queimar roupa 5.2 2.5 4.4 
6 Qualquer uma das cinco razões 

citadas acima 
20.0 13.0 17.1 

Fonte: INE/MICS (2019) 

 
5 AFAP/BM (Novembro de 2021) “Avaliação Social Rápida (ASR) no âmbito do PPSDC-Projecto Proteção Social e 
de Desenvolvimento de Competências, S. Tomé, STP 
6 De INE (2019) Inquérito aos Indicadores Múltiplos (em inglês). 
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A mesma tabela também salienta o facto de a violência doméstica ter maior incidência nas 
zonas urbanas do que nas rurais. E é nestas últimas que o PD-STP tem maior incidência, em 
virtude, principalmente, de STP ser um país com elevado grau de urbanização, pelo menos 
quando comparado com muitos países africanos. Segundo o INE (em 2017) cerca de 67% 
da população santomense vivia em meios urbanos. Em 2021 os dados da UNDESA, que 
harmoniza globalmente os indicadores urbanos, a população urbana de STP em 2019 já era 
estimada em 72.8% da população total (UN-HABITAT, 2021)7. Um crescimento de cerca de 
6% em dois anos. Caso a tendência se tenha mantido e não existem razões para considerar 
que não se tenha, é de supor que em 2021 a população urbana se situe em cerca de 79%. 
De acordo ainda com a UN-HABITAT a rápida urbanização está relacionada com o facto de 
a partir de 1992 se ter observado um forte êxodo rural para as capitais distritais, 
principalmente para a cidade de São Tomé, devido à extinção das empresas agrícolas, 
maioritariamente ligadas ao cultivo do cacau e do café (mais conhecidas por “Roças”). 

A incidência do fenómeno da violência doméstica por distrito revela que a maior prevalência 
de violência sexual contra as mulheres regista-se no Distrito de Água Grande (22.5% do 
agregado de todas as formas de violência registados), seguida da Região Sul (Cantagalo e 
Caué, que apresentam 19.8% do agregado) e dos distritos do Noroeste (i.e. Lobata e Me-
Zochi, com 18.3% do agregado). 

Dados do Ministério Público também destacam que os crimes sexuais contra as crianças são 
a forma de criminalidade mais importante no país após os crimes contra a propriedade 
(Galeano, 2014). O número dos casos de violação sexual de menores tem estado a aumentar 
o que coloca sectores do Governo e da sociedade civil em constante alerta. O crescimento 
das denúncias dos crimes sexuais contra as crianças junto do Ministério Público pode ser 
exemplificado pelo facto de em 2019 terem sido efetuadas 119 queixas de abuso sexual de 
menores e 31 queixas de violação enquanto, em 2020, registou-se 200 queixas de abuso 
sexual de menores e 30 casos de violação. Trata-se de um aumento de quase 70% no número 
de denúncias de casos de abusos sexuais em 2020 em comparação com o ano de 2019, o 
que levou a que autoridades e entidades estatais, bem como a sociedade civil exigissem da 
parte do Governo medidas corretivas, designadamente sob a forma de:  

▪ Criar leis para agravar a pena para os violadores de menores; 
▪ Tornar o abuso sexual de menores um crime público; 
▪ Responsabilizar os pais encarregados de educação, sob a pena coerciva, pelos 

cuidados com os seus filhos; 
▪ Investir nas instituições encarregues por dinamizar acções de combate ao abuso 

sexual de menores; 
▪ Garantir a existência de locais seguros para que os pais possam deixar os seus filhos 

em segurança (por ex. construção de creches e infantários); 
▪ Estabelecer parceria com as agências das Nações Unidas (UNICEF, BM, UNFPA, 

PNUD, etc.) para combater este flagelo no país. 

Por outro lado, o fenómeno dos casamentos prematuros (i.e. antes dos 18 anos de idade), 
que se constitui numa violação dos direitos humanos com destaque para os da mulher, 
continua a ser uma realidade para muitas crianças em STP. Os dados do INE indicam que 
no país em geral a percentagem das pessoas que se casam antes dos 15 anos é de 5.3% 

 
7 De UN-HABITAT (2021) Documento do Programa-País do UN-HABITAT em São Tomé e Príncipe. 
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sendo que nas zonas urbanas se situa em 5.3% e nas rurais 6.5%. Quanto a este aspecto as 
zonas rurais apresentam números ligeiramente mais graves do que as urbanas. 

Factores vários em que também se incluem os casamentos prematuros explicam a presença 
do fenómeno das gravidezes precoces em STP. De forma simples a Figura 3-2 oferece uma 
visão da magnitude do problema ao longo do tempo, i.e. entre 2016 e 2019, de onde se nota 
que em quatro anos o fenómeno mais do que quadruplicou. 

Figura 3-2: Evolução das gravidezes precoces 2016-19 

 

 Fonte: INE (2020)8 

Lado a lado com os casamentos prematuros as gravidezes precoces constituem-se num 
enorme revés nos esforços de qualquer país com vista a eliminar as desigualdades de género 
e promoção do estatuto da mulher na medida em que, ao remeter as raparigas para o simples 
cumprimento do papel reprodutivo e dos cuidados domésticos, tendem a estabelecer a base 
para a manutenção e/ou agravamento do status quo, que precisamente se procura reverter. 

Os dados citados também revelam que a maior parte da violência contra mulheres e 
raparigas, que tem lugar tanto na esfera pública como doméstica é perpetrada por um 
parceiro íntimo em que por vezes até os professores entram como perpetradores.  

Análises em STP e em outros quadrantes do mundo apontam para o facto de haver 
consequências significativas decorrentes da VBG na juventude, com algumas das mais claras 
relacionadas com a saúde física e psicológica e com os resultados académicos. As 
consequências para a saúde física do sexo forçado incluem a exposição a doenças 
sexualmente transmissíveis, bem como concepção indesejada, gravidez e parto de 
adolescentes de alto risco assim como abortos inseguros. Psicologicamente, a experiência 
de violência sexual tem a tendência de bloquear o desenvolvimento de capacidades sociais 
e minar a autoestima, e pode levar a distúrbios alimentares, depressão, insónia, sentimentos 
de culpa, ansiedade e tendências suicidas. As vítimas de violência sexual também sofrem 
academicamente: as raparigas podem demonstrar mau desempenho, reduzir o seu 
envolvimento em actividades escolares, ou desistir totalmente devido à baixa autoestima, 
concentração reduzida e ansiedade.  

Caso não se tomem as necessárias medidas e tal como documentado no QGAS e no QPR 
existe sempre o potencial de o PD-STP se constituir em porta aberta para agravar o leque de 
ações contra a discriminação das mulheres, por ex. pela via da privação de oportunidades 

 
8 De Lançamento de Campanha Verde –Dados estatísticos de São Tomé e Príncipe 2019. 

2016 2017 2018 2019

Nº de Alunas grávidas 40 42 88 170

40 42 88

170

Nº de casos de gravidezes precoces 2016-19
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(formação e emprego), exigência de acesso às oportunidades do projeto em troca de 
diferentes formas de exploração e abuso sexual (EAS) incluindo assédio sexual (AS). 

3.1.2. Consumo Excessivo de Álcool 

Associado aos dois fenómenos expostos acima, factos na posse das autoridades policiais e 
judiciais e estudos diversos incluindo uma proposta recente de pacote legislativo9 indicam 
que o alcoolismo se constitui em problema de relativa gravidade em STP. Ele afeta homens, 
mulheres e até crianças10, incluindo envolvimento de professores e alunos11. Este é um 
fenómeno complexo que, por sua vez, também tem várias ramificações e que, para além dos 
seus maus efeitos sobre a saúde dos consumidores, é, em parte, responsável por vários 
índices de insegurança e violência na família e na comunidade incluindo nas vias de 
circulação (uma parte dos acidentes de viação é atribuída ao consumo excessivo e até 
crónico de álcool).  

Os dados do MICS (2019) são omissos quanto ao fenómeno do consumo excessivo do álcool, 
limitando-se a descrever quem são os consumidores por idade, sexo e local de residência, 
sem, no entanto, elaborar sobre os níveis de consumo e sobre outros aspectos em torno 
deste tema.  

Apesar das omissões do MICS é revelador o facto de apenas 27% das mulheres terem 
relatado “nunca ter consumido álcool na vida” bem como o facto de entre as raparigas com 
menos de 15 anos haver 6.9% que já consumiram álcool, sendo 7.3% nos meios urbanos e 
6.0% nos meios rurais. Entre os homens os que “nunca consumiram álcool na vida” situam-
se apenas nos 10.7% e os que o consumiram com menos de 15 anis situam-se nos 17.3% 
sendo 11.1% nos meios urbanos e 9.8% nos meios rurais. Estes dados são igualmente 
corroborados por estudos da que parece ser a maior pesquisadora da temática do consumo 
excessivo do álcool em STP (i.e. Isabel de Santiago), que indicaram, com base em entrevistas 
a mais de 16 mil alunos do ensino público, que definem uma mostra de 12%, que cerca de 
58% dos rapazes e 43% das raparigas em idade escolar consomem álcool. Os trabalhos da 
mesma estudiosa revelam ainda que: 

▪ é frequente certas mães darem bebidas alcoólicas a bebés de tenra idade e em jejum 
como forma de lhes aliviar da fome (i.e. matar as lombrigas e a fome), o que denota 
ignorância crassa sobre a matéria; 

▪ os filhos de mães com baixa escolaridade consomem mais álcool do que aqueles 
cujas progenitoras estudaram mais; 

▪ as bebidas consumidas na maior parte dos casos não passaram por nenhum tipo de 
controlo industrial ou sanitário, o que está ligado ao facto de serem bebidas 
tradicionais e as que estão mais ao alcance da maior parte das pessoas que não pode 
comprar bebidas industrializadas devido ao custo mais elevado destas últimas; 

▪ em certos meios as pessoas carregam consigo garrafões de álcool em vez de água 
para beberem durante o dia, o equivalente a "metade de uma garrafa de litro e meio"; 

▪ existem pessoas embriagadas desde a manhã, logo pelas 04h30, incluindo a crença, 
sobretudo no seio dos homens, que beber álcool é um sinal de "virilidade". 

 
9 Medeiros; O. (Fevereiro de 2021) “São Tomé e Príncipe prepara legislação para travar o alcoolismo”. 
10 RFI (2020) “Crianças tomam mais álcool do que leite em São Tomé e Príncipe, diz pesquisadora 
Estudo do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Lisboa (FMUL) sobre o 
consumo de álcool e drogas pelos jovens do país mostra que pobreza, fome e falta de informação levam 
população a substituir comida por álcool”, citando estudos de Isabel de Santiago. 
11 Idem (Medeiros; O. (Fevereiro de 2021)).  
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Por fim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que São Tomé e Príncipe é o 
segundo maior consumidor de álcool na África da lusofonia, depois de Angola.  

3.1.3. Contexto Regional e Breve Comparação de STP com Outros Países da 
Região 

STP situa-se num continente (o africano) que, de há alguns anos para cá, é conhecido como 
o único continente em que os conflitos não têm estado a decrescer (Kofi Anan (2000)). As 
razões por detrás dos conflitos e da violência que lhes estão associados são múltiplos e 
incluem, mas não se limitam a (i) tendências de centralização do poder político e do poder 
económico e a ausência ou deficiência de mecanismos de transferência pacífica de poder; 
(ii) pobreza e subdesenvolvimento (por ex. 33 dos 48 países menos desenvolvidos do mundo 
situavam-se no continente africano em 2000). Por outro lado, a mais recente (Maio de 2022) 
reunião dos chefes de Estado da União Africana (UA), em Malabo, Guiné Equatorial destacou 
que África tem mais de 35 milhões de pessoas deslocadas internamente (IDPS, na sigla em 
inglês), refugiados e requerentes de asilo. Em 2020, o continente contava com 10,4 milhões 
de crianças deslocadas internamente com menos de 15 anos, segundo a UA. 

Num contexto é que é cada vez mais claro que segurança e desenvolvimento andam de mãos 
dadas. Vários estudos destacam o facto de que “desenvolvimento sem segurança não é 
possível; e a segurança sem desenvolvimento só pode ser apenas temporária (Hillary 
Benn12).  

Dentro do continente africano STP situa-se principalmente na região do Golfo da Guiné. 
Trata-se de uma região com mais 12 países costeiros (Libéria, Gana, Costa do Marfim, 
Benim, Nigéria, Togo, Guiné Equatorial, Congo, Gabão, Angola, Camarões e RDC) e cinco 
distantes da área marítima (Burkina Faso, Mali, República Centro Africana, Chade e Níger), 
espalhados por uma área de cerca de 6 471 222 km². 

A é rica em recursos naturais, principalmente petróleo e gás natural, mas enfrenta sérios 
desafios económicos, sociais e de segurança relacionada com a conflitualidade étnica e 
religiosa de onde se destacam dois grupos radicais na Nigéria (Boko Haram e o Movement 
for Emancipation of Niger Delta). Existe, igualmente, a referência a uma significativa 
movimentação de pessoas pela região que, entretanto, não possuem qualificações nem 
meios adequados para uma correcta inserção nos países para os quais se movimentam. Isso 
tende a ser porta aberta para criminalidade e a violência. Seis dos Estados da região13 
encontram-se entre os 20 mais destacáveis do Índice dos Estados Falhados 

Se bem que STP possa ser interpretado como sendo relativamente cada vez menos 
vulnerável às tendências de centralização dos poderes político e económico, desde que 
iniciou as reformas em 1990, está muito longe de estar livre das influências da pobreza e 
subdesenvolvimento que incluem a fraca capacidade de as autoridades nacionais garantirem 
a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir 
a criminalidade e os comportamentos antissociais, contribuir para assegurar o normal 
funcionamento das instituições e prevenir/combater acidentes graves ou catástrofes, a defesa 
do ambiente e a preservação da saúde pública. E o mesmo se pode dizer da região central e 
oeste de África em que STP se situa. Isto, associado a outros factores de insegurança ao 

 
12 Secretária do Estado para o Desenvolvimento Internacional, Reino Unido. 
13 2º - República Democrática do Congo; 5º- Chade; 12º - Costa do Marfim; 15º - Guiné Equatorial; 16º - 
Nigéria; 18º - Níger (Neves, D. (2017). 
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nível global (por ex. terrorismo e movimentos extremistas (por ex. na Nigéria e Mali), crime 
organizado, espionagem, sabotagem, pirataria marítima, etc.) suscita preocupações em 
matéria de segurança interna e externa que devem ser constantemente objecto de vigilância 
e acções de resposta, que por sua vez se estendem ao projeto. 

Embora as acções de instabilidade religiosa e terrorista e outras de violência não exibam 
carácter transfronteiriço até ao momento, i.e., tendem a confinar-se nos países de ocorrência 
os países da região têm apostado na troca de informações, vigilância, diplomacia e outras 
medidas soft para prevenir e conter os problemas existentes. Canais vários incluindo 
encontros regionais regulares ao nível ministerial e de chefia do estado, em que o mais 
recente ocorreu entre 26 e 27 de Maio de 2022, têm estado a ser realizadas para o efeito. 

Porém, apesar de poder ser o mais vulnerável, devido à insularidade e forte dependência 
externa, ainda que isso seja tratado de forma breve neste documento STP continua a surgir 
como um país mais seguro quando comparado com alguns dos países mais próximos de si 
e acerca dos quais existem dados (Tabela 3-3). 

Tabela 3-3: Comparação da criminalidade entre STP e alguns países da região 

Evolução do Crime de Roubo 
Países Anos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
STP  1.3 0.0 0.0 3.0 9.4 11.5 - - - 
Camarões 66.3 73.4 51,7  64.1 105,8 96.4 112,6 60.8 64.2 
Nigéria   14,3 15,8 25.8 12,8  13,4 13.9  

Evolução do Crime de Violação Infantil 
STP - 1,3 0.0 4.9 2.4 2.4 5.8 - - - 
Camarões 3.3 3.1 2.3 - 2.5 3.7 3.5 3.0 1.3 1.3 
Nigéria - - 1.1 - - - - - 0.5 - 

Evolução do crime de Estupro 
STP - 0.6 1.2 3.1 4.2 1.2 1.7 - - - 
Camarões 3.3 3.1 2.3 - 2.5 3.7 3.5 3.0 1.3 1.3 
Nigéria - - 1.1 - - - - - 0.5 - 

Evolução do Crime de Assalto 
STP  0.0 2.5 0.6 3.0 0.0 2.3 - - - 
Nigéria - - 10.3 9.7 9.1 11.3 - 9.1 9.5 - 
Costa do 
Marfim 

- - 52.1 52.6 - - - - - - 

Camarões 17.3 16.9 18.3 - 7.4 9.0 24.2 26.8 10.3 12.7 
Evolução do Crime de Rapto 

STP - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 
Camarões - - - - - - - 20.8  - 
Nigéria - - 0.2 0.2 0.5 0.5 - 0.4 0.3 ‘ 

Apesar de os dados não serem tão lineares (por ex. os crimes de violação infantil e estrupro 
são consideráveis em STP ao mesmo tempo que quase não existem na Nigéria) eles denotam 
a tendência de baixa gravidade do conjunto de casos de crime considerados em STP ao 
mesmo tempo confirmam que os casos de rapto praticamente não existem neste país. 

4. Quadro Legal e Institucional para o Combate à 
Insegurança e ao Crime em STP 

De forma também breve, abaixo delineiam-se os principais elementos do quadro legal e 
institucional prevalecente em STP para o combate à insegurança e criminalidade. 
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4.1. Quadro Legal 

O quadro legal pode ser resumido no que se apresenta na Tabela 4-1, que, conforme se pode 
ver compreende dispositivos já aprovados e em vigor incluindo outros que ainda estão a ser 
tramitados dentro do sistema do estado para a sua promulgação. Também se pode notar que 
se trata de dispositivos legais relativamente recentes, o que, muitas vezes, significa que a 
sua aplicação ainda está a ser objecto de diversas formas de adaptação e ajustamento 
institucional e não só. Os cibercrimes também se encontram considerados (Lei 15/2017). 

Tabela 4-1: Principais dispositivos do quadro legal de STP para o combate à insegurança e ao crime 

N.° Instrumento Natureza e número (Lei, 
Decreto, Despacho) 

Conteúdo geral 

1 

Lei sobre o cibercrime Lei 15/2017 Estabelece as disposições penais materiais e 
processuais, bem como as disposições relativas à 
cooperação internacional em matéria penal, relativas 
ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em 
suporte eletrónico, relativa a ataques contra sistemas 
de informação. 

2 

Lei de Segurança Interna Lei 16/2017 Define as medidas de polícia, os seus fins e os seus 
limites, assim como, determina os objectivos, 
prioridades e orientações em matéria de prevenção 
da criminalidade, investigação criminal, acção penal 
e execução de penas e medidas de segurança 

3 

Nova Lei Monetária Lei 18/2017 Define objectivos, prioridades e orientações em 
matéria de prevenção da criminalidade, investigação 
criminal, acção penal e execução de penas e medidas 
de segurança. 

4 

Projecto Lei Contra 
Terrorismo e seu 
Financiamento 

Projecto de Lei (já 
aprovado pela Assembleia 
Nacional e remetido ao 
Presidente da República 
para promulgação e a sua 
posterior publicação 

Estabelece medidas de natureza preventiva e 
repressiva contra o terrorismo e o seu financiamento, 
a proliferação de armas de destruição em massa e 
incorporar as disposições relativas as Resoluções 
1267 (1999), 1373 (2001), do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 

5 

Norma sobre Procedimento 
para troca da Dobra nas 
instituições financeiras 
bancárias 

NAP14 20/2017 Procedimento para troca da Dobra nas instituições 
financeiras bancárias” impondo aos bancos o dever 
de exigir dos clientes o documento de identificação 
aquando do processo de troca de notas 
indecentemente do montante. 

6 

Projecto de NAP – Manual de 
Orientação sobre indicadores 
de risco e de suspeita de 
BC/FT para as Instituições 
Financeiras 

NAP - __-/2018  
 
Nota: em fase de 
aprovação 

Fornece orientações sobre os factores de riscos e 
indicadores suspeitas 

7 

Projecto de NAP – sobre as 
condições gerais para 
abertura de constas e 
depósitos bancários 

NAP - ____/2018  
 
Nota: em fase de 
aprovação 

Define as condições gerais para abertura de contas 
de depósitos bancários 

8 

Projecto NAP Sobre 
Avaliação e gestão de risco de 
BC/FT para instituições 
Financeira 

NAP - ____/2018  
 
Nota: em fase de 
aprovação 

Define regras e critério para avaliação institucional de 
risco BC/FT com vista aplicação da abordagem 
baseada no risco. 

 

4.2. Quadro Institucional 

Para além de outros órgãos com papéis e responsabilidades relevantes em matéria de 
segurança e combate ao crime o Ministério da Defesa e Administração Interna de STP é a 
principal entidade responsável pela elaboração das políticas e das estratégias relativas à 
segurança Interna. 

A execução dos vários dispositivos de segurança, incluindo os apresentados no subcapítulo 
anteriores compete às forças e aos serviços de segurança (FSS), que se repartem por duas 

 
14 Norma de Aplicação Permanente. 
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principais áreas, nomeadamente: (i) corporações policiais que têm por missão assegurar a 
manutenção da ordem e segurança públicas e o exercício dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, dispondo para o efeito de uma estrutura organizativa fortemente hierarquizada, 
especialmente habilitada para o uso coletivo de meios coercivos; e (ii) os serviços de 
segurança entendidos como “os demais serviços, não necessariamente policiais, que 
concorrem para garantir a segurança interna, prescindindo, para o efeito, de uma organização 
daquele tipo”. 

As FSS encontram-se especificadas no Decreto-Lei 28/2009, que aprova o Estatuto do 
Pessoal das Forças e Serviços de Segurança, pela via do seu artigo 4º. Esse dispositivo legal 
é extensível ao pessoal pertencente aos corpos de  

▪ Polícia Nacional,  
▪ Serviço de Migração e Fronteira,  
▪ Unidades do Comando Autónomo da Guarda Pessoal,  
▪ Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira,  
▪ Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros,  
▪ Serviços Prisionais e de Reinserção Social e  
▪ Serviço de Informação (SINFO). 

Uma breve descrição e qualificação das entidades acima apresentadas destaca os seguintes 
aspectos que os gestores do PD-STP devem conhecer e poder usar em conformidade com 
as várias situações de gestão da segurança: 

Tabela 4-2: Principais entidades de segurança interna em STP 

N.° Unidade Subunidades e funções 
específicas/territoriais  

Principais funções 

1 

Polícia Nacional de São 
Tomé e Príncipe 

i. Comandos Distritais e 
Regionais 

ii. Grupo de intervenção e 
Segurança (GIS) 

iii. Unidade Especial de 
Trânsito 

iv. Unidade de Polícia Fiscal e 
Aduaneira (UPFA) 

v. Unidade da Guarda 
Presidencial 

vi. Unidade de Proteção dos 
Dirigentes do Estado ou o 
Corpo de Segurança 
Pessoal 

Uma força paramilitar de segurança pública 
e ordem interna, uniformizada e armada, 
que tem por funções a defesa dos direitos 
pessoais, liberdade e garantia dos cidadãos, 
a defesa da legalidade democrática e da 
garantia de segurança interna, de harmonia 
com o disposto na Constituição e nas 
demais leis. 

Visa prevenir a criminalidade e o terrorismo 
assim como a prevenção de qualquer prática 
de qualquer comportamento que sejam 
contrárias às leis, sempre em coordenação 
com outros serviços de segurança.  

2 

Serviço Nacional de 
Proteção Civil e Bombeiros 

Principalmente baseado na Cidade 
de São Tomé e ainda não legislado 
formalmente 

Criar mecanismos que permitam assegurar 
e articular as atuações atempadas e 
eficazes dos serviços de proteção civil e 
bombeiros na prevenção e socorro em caso 
de acidentes graves ou catástrofes, bem 
como definir linhas de orientação, 
estabelecendo áreas de intervenção, 
fixando competências e atribuições de cada 
serviço. 

Assenta na atividade desenvolvida pelo 
Estado, a nível nacional, pelos cidadãos e 
por todas as entidades públicas e privadas 
com a finalidade de prevenir riscos coletivos 
inerentes as situações de acidente grave ou 
catástrofes de atenuar os seus efeitos, 
proteger e socorrer as pessoas, outros seres 
vivos e bens em perigo quando aquelas 
situações ocorram, bem como proteger bens 
e valores culturais, ambientais de elevado 
interesse público e apoiar a reposição da 
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N.° Unidade Subunidades e funções 
específicas/territoriais  

Principais funções 

normalidade da vida das pessoas evitando, 
desta forma, que se arraste para uma 
situação de calamidade, ou seja, evitar que 
os efeitos não se prolonguem no tempo e no 
espaço. 

3 

Serviço de Migração e 
Fronteiras (SMF) 

Sede em São Tomé e uma unidade 
na Região Autónoma do Príncipe.  

Controle da circulação de pessoas nas 
fronteiras da permanência e das atividades 
de estrangeiros em território nacional e;  

Estudo, a promoção, a coordenação de 
medidas e políticas relacionadas com 
movimentos migratórios, combate à 
criminalidade transnacional tendo como 
objetivo a prevenção e a eliminação de 
qualquer tipo de risco para a integridade do 
território santomense e para a sua 
população, desenvolvendo políticas de 
combate ao fluxo migratório ilegal e do crime 
organizado 

4 

Serviços de Informação 
(SINFO) 

 Produção de informações necessárias para 
garantir a independência nacional, a 
segurança interna e externa do Estado são-
tomense 

Recolha, processamento e difusão de 
informações no quadro da Segurança 
Interna, nos domínios da sabotagem, do 
terrorismo, da espionagem e de todos os 
demais atos que, pela sua natureza, possam 
alterar ou destruir o Estado de direito 
democrático, incluindo os movimentos que 
promovem a violência (designadamente de 
inspiração xenófoba ou alegadamente 
religiosa, política ou desportiva) e 
fenómenos graves de criminalidade 
organizada, mormente de carácter 
transnacional, tais como a proliferação de 
armas de destruição maciça, o 
branqueamento de capitais, o tráfico de 
droga, o tráfico de pessoas e o 
estabelecimento de redes de imigração 
ilegal 

5 Serviços prisionais e 
Reinserção Social 

 Privação da liberdade e reintegração social 
de cidadãos conforme determinado por lei 

6 

Guarda Costeira  Defesa e proteção dos interesses 
económicos do país no mar sob a jurisdição 
nacional 

Força complementar ao Sistema de 
Segurança Interna 

 Adaptado de Neves; D. (2017) 

Sem entrar em muitos detalhes neste documento deve-se realçar que tanto o quadro legal 
como o institucional santomenses são em geral avaliados como deficientes e fracos para o 
cumprimento dos seus objectivos de garantia da legalidade, segurança das pessoas e das 
várias entidades em território nacional. As fraquezas são geralmente associadas a factores 
diversos de onde se destaca a falta de uma lei de segurança interna, falta de recursos 
materiais, e a falta de eficiência na afetação dos poucos recursos disponíveis assim como a 
falta de motivação dos agentes, corrupção e à má distribuição geográfica das forças e 
serviços de segurança e a condição da exiguidade do Estado (Neves, D. 2017). 

O quadro legal santomense também permite o estabelecimento e operação de empresas 
privadas de segurança no país. Neste momento existe uma multiplicidade destas empresas 
de onde se pode destacar Grupo de Segurança Privada (GSP); Segurança Privada de STP 
(PSG); Kim Orbi Segurança Privada, Lda; Empresa SEP e Rita Projectos, Lda Gestão & 

https://www.paginasamarelas.st/pt/detalhes-do-neg%C3%B3cio/seguranca-empresas/74161-kim-orbi-seguranca-privada-lda
https://www.paginasamarelas.st/pt/detalhes-do-neg%C3%B3cio/seguranca-empresas/74161-kim-orbi-seguranca-privada-lda
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Empreendimentos, etc. que oferecem diferentes serviços de proteção de pessoas, activos, 
outros valores incluindo operações especiais. Estes são passíveis de envolvimento na 
proteção de pessoas e outros activos do PD-STP em caso de necessidade. 

5. POTENCIAIS IMPACTOS DO PROJECTO E MEDIDAS DE 
GESTÃO 

5.1. Enquadramento Geral 

Pela via das suas principais quatro componentes físicas e processuais o PD-STP irá contribuir 
para a melhoria da capacidade e velocidade de comunicação que estará disponível para as 
pessoas individuais, indústria, empresas e governo na ilha.  

A Unidade de Implementação do Projeto (UIP) e o seu pessoal de salvaguardas ambientais 
e sociais, incluindo os gestores das unidades beneficiárias do projeto (ver QGAS e QPR sobre 
arranjos institucionais do projeto) trabalharão de forma coordenada também no que diz 
respeito à prevenção, controle e gestão das questões de segurança no dia-a-dia e a coberto 
de uma visão mais ampla e de longo horizonte sobre a temática e questões pertinentes. Eles 
seguirão os aspectos previstos no quadro legal e institucional nas diversas operações do 
projeto e engajarão as entidades relevantes do estado e não só nas diferentes situações e 
conforme relevante e proporcional aos riscos identificados ou conhecidos 

Em segurança a gestão da informação constitui-se numa componente de importância 
particular e esta deve ser continuamente obtida das fontes certas, classificada e utilizada para 
determinar os cursos de ação mais adequados em cada fase e local em que as pessoas, 
activos e operações do projeto se encontram. A necessidade de um Plano de Gestão de 
Segurança ou a adopção de medidas simples será determinada à luz destes factores. À 
partida não se considera que tal plano seja necessário e que bastará que os dispositivos dos 
instrumentos de salvaguardas ambientais incluídos no QGAS, QPR, PGMO, PEPI e PCAS 
sejam seguidos consistentemente. 

5.1.1. Tipo de Impactos e Medidas de Gestão 

A julgar pelo contexto de desenvolvimento resumido acima o PD-STP não corre riscos 
significativos de insegurança das pessoas e activos que irá envolver ou tal risco será deveras 
limitado.  

Com base na Tabela 5-1, abaixo, faz-se uma avaliação mais sistemática do contexto e 
potenciais riscos decorrentes e apresentam-se as principais medidas de gestão 
recomendáveis. 

Tabela 5-1: Avaliação de risco de segurança e medidas de gestão 

N.° Factores Situação e potenciais 
impactos 

Medidas/instrumentos de gestão 

1 

Contexto do país (por exemplo, 
conflito, criminalidade, 
governação/estado de direito, 
ambiente físico, situação 
socioeconômica) 

Apesar dos índices 
elevados de pobreza e 
fragilidades governativas 
STP é significativamente 
um país livre das principais 
formas de conflito, crime e 
violência, à excepção da 
que ocorre na esfera 
familiar e por vezes 
comunitária 

Os locais com pessoal/activos do 
projeto devem ter segurança local, 
i.e. empresas de segurança 
profissionais contratadas para 
manter segurança 

O pessoal dessas empresas deve 
reger-se pelo disposto no PGMO e 
seus anexos e códigos de conduta, 

https://www.paginasamarelas.st/pt/detalhes-do-neg%C3%B3cio/seguranca-empresas/70493-rita-projectos-lda-gestao-empreendimentos
https://www.paginasamarelas.st/pt/detalhes-do-neg%C3%B3cio/seguranca-empresas/70493-rita-projectos-lda-gestao-empreendimentos
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N.° Factores Situação e potenciais 
impactos 

Medidas/instrumentos de gestão 

por ex. VBG/EAS/AS, gestão de 
resíduos, etc. 

2 

Questões de segurança 
nacional/local (por exemplo, 
disponibilidade de equipa de 
segurança, histórico, incluindo 
alegações de abuso, e 
reputação profissional das 
equipas segurança privada e 
segurança pública) 

As empresas/equipas de 
segurança privada gozam 
de boa reputação em STP. 
Crescentemente a ser 
vistas como sendo mais 
profissionais do que os 
serviços públicos 

Ver acima. Em todas as áreas/locais 
onde a segurança deve ser reforçada 
o envolvimento de empresas/equipas 
de segurança privada é 
recomendada. 

O pessoal dessas empresas deve 
reger-se pelo disposto no PGMO e 
seus anexos e códigos de conduta, 
por ex. VBG/EAS/AS, gestão de 
resíduos, etc., o que ainda não é 
comum em STP. Prever medidas de 
formação e capacitação para o 
correcto entendimento dos 
requisitos. 

3 

Riscos de outras ameaças 
externas (por exemplo, para a 
mão de obra/empresas 
contratadas no local ou em 
trânsito para locais de 
construção remotos) 

STP é mais um país de 
emigrantes (ainda que em 
números limitados, mas 
significativos em função do 
tamanho da sua 
população15) do que de 
imigrantes, embora a região 
em que se encontra registe 
fortes movimentos 
migratórios estes não têm 
demandando STP de forma 
significativa 

Mesmo assim estar vigilante e 
adoptar as medidas de controlo de 
fluxos de mão-de-obra previstos no 
QGAS/QPR e PGMO do projeto. Os 
gestores do projeto (PIU e outros 
stakeholders) e o projeto em geral 
devem estar atentos à diversidade de 
medidas de concertação regional e 
de produção e disseminação de 
informação sobre segurança, 
terrorismo, crimes transnacionais 
que possam ser relevantes para o 
projeto 

4 

Riscos à segurança humana e 
proteção de bens percebidos 
por membros da comunidade, 
em razão da presença do 
projeto (incluindo qualquer 
segurança privada ou pública) 

Ver Capítulo 3 e pontos 1 e 
2, acima, que destacam que 
STP é um país 
significativamente livre de 
formas de crime violentos, 
exceptuando o que diz 
respeito à esfera doméstica 
e comunitária 

Ver pontos 1 e 2 (acima), incluindo o 
quadro legal e institucional e adoptar 
as medidas legais previstas em 
relação às práticas recomendadas 
assim como envolver entidades de 
direito para os diferentes riscos. 
Onde se apresentar relevante 
envolver empresas privadas para 
reforço de segurança em casos 
pontuais. 

O pessoal dessas empresas deve 
reger-se pelo disposto no PGMO e 
seus anexos e códigos de conduta, 
por ex. VBG/EAS/AS, gestão de 
resíduos, etc., o que ainda não é 
comum em STP. Prever medidas de 
formação e capacitação para o 
correcto entendimento dos 
requisitos. 

5 
Riscos para os funcionários da 
equipa de segurança, incluindo 

Moderados. De facto, as 
assinaturas e adesão, a 
códigos de conduta não são 

O pessoal dessas empresas deve 
reger-se pelo disposto no PGMO e 
seus anexos e códigos de conduta, 

 
15 A análise do fenómeno da emigração tomando o país do destino (e neste caso Portugal, que se apresenta 
como o principal destino dos emigrantes santomenses) como fonte de dados indica que entre os países 
africanos de língua oficial portuguesa, Portugal destaca Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau como sendo os 
países que têm maior número de emigrantes no seu território, i.e. com 34,663 (ou 7.2% do total de emigrantes 
nesse país), (18,382 ou 3.8%) e 16,186 (ou 3.4%), respectivamente. STP participa apenas com 10.124 
emigrantes, ou seja 1.7% de todos os emigrantes residentes em Portugal (Gabinete de Estratégia e Estudos 
(2020), com referência a dados de 2019). Porém, para uma população de cerca de 200,000 habitantes 10.124, 
que vivem num único país externo é relativamente expressivo. 
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N.° Factores Situação e potenciais 
impactos 

Medidas/instrumentos de gestão 

a não conformidade com o 
código de conduta 

comuns em STP. Eles 
devem ser introduzidas e 
reforçadas de muitas 
maneiras (principalmente 
educação/inspeção e 
medidas disciplinares e 
outras laborais. 

por ex. VBG/EAS/AS, gestão de 
resíduos, etc., o que ainda não é 
comum em STP. Prever medidas de 
formação e capacitação para o 
correcto entendimento dos 
requisitos. A isso deve-se 
acrescentar a ativação de inspeções 
dedicadas incluindo medidas 
disciplinares e outras laborais 
previstas nos planos de gestão e 
códigos de conduta. 

6 

Recomendações preliminares 
(priorizadas) para prevenção e 
mitigação, e acordos 
necessários com os 
responsáveis pela segurança 
para mitigar os riscos 

Ver acima. 

As assinaturas e adesão a 
códigos de conduta não são 
comuns em STP. Eles 
devem ser introduzidos e 
reforçados de muitas 
maneiras (principalmente 
educação/inspeção e 
medidas disciplinares e 
outras laborais. 

Idem 

7 

Potenciais oportunidades de 
empregar mulheres na equipa 
de segurança do projeto 

Potencialmente fracas 
devido aos baixos níveis de 
educação e formação 
técnico-profissional e 
cultura arreigada sobre 
discriminação da mulher na 
esfera laboral 

Reforçar todas as medidas em curso 
em STP para elevar o estatuto da 
mulher (por ex. aderir aos esforços 
previstos na Estratégia Nacional para 
a Promoção da Igualdade e 
Equidade de Género (III ENIEG, 
2019-2026), ativa colaboração com 
as instituições e programas projectos 
que promovem o estatuto da mulher 
e aumentar o emprego das mulheres 
no projeto 

Aderir ao previsto nos instrumentos 
de salvaguardas ambientais e sociais 
do projeto, i.e. QGAS, QPR, PGMO e 
seus códigos de conduta relevantes 
como é o caso do Código sobre 
VBG/EAS/AS 

8 

Uma análise institucional e 
jurídica que identifica pessoas e 
grupos potencialmente 
afetados, avalia impactos 
potenciais, em particular para 
aqueles que estão em 
desvantagem ou vulneráveis, e 
que desenvolve medidas de 
mitigação relevantes 

Ver elementos do contexto 
no Capítulo 3 assim como 
do quadro legal e 
institucional no Capítulo 4 e 
ainda o Código de Conduta 
do Género do Projeto nos 
instrumentos relevantes 
(QGAS, QPR e PGMO) 

Dedicada protecção e promoção das 
mulheres, raparigas, idosos, pessoas 
com habilidades diferenciadas para 
ter acesso às oportunidades criadas 
pelo projeto 

 

5.1.2. Medidas Adicionais 

O reforço da segurança passa também pela adesão aos princípios da integração, inclusão, 
consulta e participação de todos os stakeholders, tal como previsto em STP e nos 
instrumentos de salvaguardas ambientais e sociais do projeto, i.e. QGAS, QPR, PGMO, PEPI, 
PCAS e seus códigos de conduta relevantes como é o caso do Código sobre VBG/EAS/AS. 
Para além do que podem ser as desvantagens gerais de aceder aos benefícios do projeto 
por parte das pessoas e grupos vulneráveis caso as medidas dispostas nos instrumentos e 
que tratam disso não forem consistentemente adotadas, é sabido que em situações de 
conflito, crime e violência essas pessoas e grupos mais vulneráveis são os que mais sofrem. 
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Todas as partes interessadas, tais como pessoas, famílias e comunidades, ONG locais e 
outros grupos afetados e beneficiários do projeto devem estar particularmente conscientes 
sobre as questões de segurança e terem a oportunidade de participar nas diferentes formas 
do seu reforço e evitar possíveis consequências nefastas. 

No processo participativo e de consulta algumas das questões a que se deve procurar 
responder em termos de definição e práticos, incluem, mas não se limitam a: 

a) Qual é o potencial para conflitos dentro e ao redor da área do projeto (por exemplo, 
aumento de violência baseada em queixas, protestos comunitários/locais/regionais)?  

b) Será que existem locais do projeto diferentes, com diferentes perfis de risco? Algumas 
áreas do projeto apresentam maior risco ou precisam de mais segurança do que 
outras? Por ex. já está notado que tendem a existir diferenças entre as zonas urbanas 
e rurais e entre as grandes cidades e as mais pequenas. Há que identificar e estar 
mais atento a outras nuances com valor prático, em função da localização específica 
das pessoas e activos do projeto e tomar as medidas correspondentes em 
coordenação com as entidades oficiais e internas do projeto, conforme os casos. 

c) Será que a natureza do projeto em si representa algum risco para a comunidade? 
Tem algum potencial de exacerbar desigualdades e disputas por recursos e 
oportunidades? E como é que isso poderia ser melhor gerido? 

d) Será que a presença da equipa de segurança é sugerida como temporária ou 
duradoura? Em todos os locais? Em locais específicos? 

e) Será que a equipa de segurança pública já está mobilizada no local do projeto? Em 
caso afirmativo, é possível ver o acordo ou memorando de entendimento relativo à 
mobilização e analisá-lo quanto à inclusão de referências ao comportamento, código 
de conduta e força proporcional?  Se a equipa de segurança já estiver no 
local/instalações do projeto proposto, quem é que atualmente fornece segurança? 
Existe algum problema histórico ou antigo com esses provedores de segurança que 
ainda possa ser relevante? Como é que os incidentes de segurança foram tratados e 
por quem (por exemplo, pela equipa de segurança do projeto, pela polícia local ou 
outros)? Que tipo de análise foi realizada antes do emprego ou contratação?  

f) Será que o mutuário tem alguma preocupação sobre a reputação ou comportamento 
da equipa de segurança privada ou pública? Já houve algum incidente relacionado 
com a equipa de segurança no país ou na região do projeto? O mutuário pode solicitar 
ou exigir a remoção de indivíduos dos serviços do projeto se eles não cumprirem o 
código de conduta ou outros requisitos do projeto?  

g) Será que a equipa de segurança estará armada? Em caso afirmativo, que avaliação 
de risco de segurança foi feita para chegar a essa decisão e sob quais condições a 
força pode ser usada? Existem cães de guarda, barricadas, arame farpado ou outras 
defesas? A gestão de armas e outras defesas são estruturadas e os procedimentos 
são claros?  

h) Será que a equipa de segurança está comprometida em acompanhar ativos de alto 
valor ou o transporte e produção de matéria-prima ou produtos perigosos? Em caso 
afirmativo, quais são os acordos adicionais e específicos em termos de avaliação, 
prevenção, mitigação de riscos e planificação e implementação de respostas?  

i) Será que o projeto está exposto a pressões direcionadas de instituições políticas 
locais/regionais, ONG, etc.? Que acordos foram feitos ou se espera que sejam feitos 
em relação ao projeto? A equipa de segurança prevista é originária da área do projeto, 
ou tem a mesma religião/raça/origem étnica que as comunidades locais e outros 
trabalhadores do projeto? Eles falam a mesma língua/dialeto? Há riscos de tensão 
devido a diferenças de origem entre a equipa de segurança, membros da comunidade 
e trabalhadores do projeto 
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