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MED Ministério da Educação 

MFRR Mecanismo de Feedback e Resolução de Reclamações (do inglês Grievance 

Redress Mechanism, GRM) 

MINFIN Ministério das Finanças 

MINSA Ministério da Saúde 
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NAS Norma Ambiental e Social 

ONG Organizações Não-Governamentais 

PAT Projecto de Aprendizagem para Todos 

PGMO Procedimento de Gestão de Mão-de-Obra 

SSO Saúde e Segurança Ocupacional 

UIP Unidade de Implementação do Projecto (do inglês Project Implementation 

Unit, PIU) 

VBG Violência Baseada no Género (do inglês Gender-Based Violence, VBG) 

VIH/SIDA Vírus da Imunodeficiência Humana 
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1 INTRODUÇÃO 

O Governo de Angola está fortemente empenhado na melhoria do sistema de ensino em todo o 

território nacional. Para este efeito tem desenvolvido diversas acções estratégicas que visam: 

i) o aumento do nível de escolaridade dos jovens e da qualidade do ensino de forma a elevar o 

nível do conhecimento e qualificação da população angolana; e ii) a formação profissional de 

jovens para inserção no mercado de trabalho e na vida económica. 

 

Apesar do progresso que se tem verificado no sistema de ensino a vários níveis, subsistem 

ainda grandes desafios em termos de desempenho, os quais têm contribuído para baixos 

resultados de aprendizagem e disparidades de género. 

 

Para enfrentar estes desafios, o Governo angolano, através do Ministério da Educação (MED) e 

com o apoio do Banco Mundial (BM), está a preparar o projecto Empoderamento das Raparigas 

e Aprendizagem para Todos (PAT II, P168699), o qual visa capacitar e educar os jovens 

angolanos (com especial foco nas meninas) e promover a resiliência a nível local para 

responder ao COVID-19. O Projecto contempla as seguintes componentes e subcomponentes: 

 

Componentes Subcomponentes 

Componente 1: 
Capacitar 
adolescentes 
angolanos  
(US$ 140 milhões) 

• Subcomponente 1.1 - Melhorar o acesso a serviços e informações de saúde para 
adolescentes, com foco nas meninas (US$ 10 milhões) 

• Subcomponente 1.2 – Fornecer aos adolescentes segundas chances e habilidades, 
incluindo habilidades para a vida (US$ 20 milhões) 

• Subcomponente 1.3 – Manter as meninas na escola (US$ 110 milhões) 

Componente 2: 
Reduzir a pobreza de 
aprendizagem em 
Angola  
(US$ 100 milhões) 

• Subcomponente 2.1 - Reabilitar e ampliar a oferta educativa (US $ 60 milhões) 

• Subcomponente 2.2 – Apoiar o ensino de qualidade (US$ 20 milhões) 

• Subcomponente 2.3 - Garantir a continuidade da aprendizagem (US$ 20 milhões) 

Componente 3: 
Gestão, 
monitorização e 
avaliação do projecto 
(US$ 10 milhões) 

• Subcomponente 3.1 - Gestão de projecto (US $ 7,5 milhões) 

• Subcomponente 3.2 - Desenvolver, monitorizar e avaliar a implementação de 
políticas educacionais (US $ 2,5 milhões) 

 

A implementação do Projecto decorrerá num período de 5 anos (2020-2025) e terá um custo 

total estimado de US$ 250 Milhões. O MED é a agência implementadora do projecto e o 

Ministério das Finanças é a instituição mutuária. 

 

Em conformidade com os requisitos da Norma Ambiental e Social (NAS) 2 (Mão-de-Obra e 

Condições de Trabalho), o MED promoveu a elaboração do presente documento referente aos 

procedimentos de gestão da mão-de-obra (PGMO) alocada ao projecto, no qual se identificam 

os diferentes tipos de trabalhadores que poderão estar envolvidos no projecto e se define a 

maneira como esses trabalhadores serão geridos, em conformidade com os requisitos da 

legislação nacional em vigor e da NAS 2. Os procedimentos de gestão da mão-de-obra descritos 

neste documento baseiam-se nas informações pertinentes disponíveis na fase de preparação 

do projecto, bem como nos requisitos da legislação laboral nacional em vigor à data, devendo 

ser revistos e actualizados, conforme necessário, ao longo do desenvolvimento e 

implementação do projecto. 
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2 VISÃO GERAL DA UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO PROJECTO 

Prevê-se que o projecto envolva os seguintes tipos de trabalhadores: 

 

• Trabalhadores directos - Correspondem aos indivíduos que integram a equipa da 

Unidade de Implementação do Projecto (UIP) dividindo-se nos seguintes grupos: 

▪ Funcionários das Direcções e Estruturas do MED que estejam directamente envolvidas 

na implementação do Projecto. Estes trabalhadores manterão o seu estatuto de 

funcionário público, na medida em que não ocorre a cessão do seu contracto de 

trabalho ao Projecto, podendo estar alocados a tempo integral ou parcial à sua 

preparação e implementação. Como tal permanecerão sujeitos aos termos e condições 

de emprego definidos no regime jurídico da função pública e a aplicação da NAS2 

limitar-se-á ao disposto nos parágrafos 17 a 20 (Protecção da Força de Trabalho) e nos 

parágrafos 24 a 30 (Segurança e Saúde Ocupacional).  

Este grupo de trabalhadores inclui: o Director do Gabinete de Estatística e Planeamento 

da Educação (GEPE), que chefiará o UIP apoiado por um Coordenador de Projecto 

contratado externamente, e funcionários proveniente das seguintes Direcções / 

estruturas do MED: Direcção Nacional de Educação de Jovens e Adultos (DNEJA); 

Direcção do Ensino Pré-Escolar e Primário (DEPP); Departamento de Infra-estruturas 

e Meios de Ensino (DIEME); Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação 

(INFQE); Direcção Ensino Secundário (DES); Instituto Nacional de Avaliação e 

Desenvolvimento Educativo (INADE). 

▪ Indivíduos externos ao MED contratados especificamente para trabalharem na 

preparação e implementação do Projecto como elementos da UIP. Prevê-se, 

inicialmente, a contratação de 12 trabalhadores, incluindo um Coordenador de 

Projecto para apoiar o Líder do UIP, divididos por quatro equipas: Gestão, 

Monitorização e Avaliação (2); Financeira (4); Procurement (3); e Salvaguardas 

Ambientais e Sociais (3, incluindo um Especialista Ambiental - EA, um Especialista de 

Desenvolvimento Social - EDS e um Especialista de Violência Baseada no Género - 

EVBG). A contratação desses trabalhadores ocorrerá até ao início da fase de 

implementação do projecto, prevendo-se que parte deles transitem da UIP do PAT I. 

▪ Especialistas ambientais e sociais ao nível provincial (P-EAS) para apoiar os três 

especialista de salvaguardas da UIP (EA, EDS, EVBG) na gestão e coordenação dos 

aspectos ambientais e sociais do Projecto, incluindo na implementação do Plano de 

Acção de Prevenção e Resposta à VBG do projecto ao nível provincial. Serão 

contratados seis especialistas, um por cada conjunto de três províncias (considerando 

a abrangência nacional do projecto para facilitar a gestão geral a nível provincial, as 18 

províncias foram divididas em seis grupos de três provinciais cada). 

 

• Trabalhadores contratados – Correspondem aos indivíduos empregados ou contratados 

por intermédio de terceiros (empresas contratadas, subcontratadas, correctores, agentes 
ou intermediários) para executar trabalhos essenciais à preparação ou implementação do 

Projecto, independentemente do local, incluindo: 

▪ Pontos focais ambientais e sociais (PFAS) a nível provincial, um por província, que 

serão funcionários públicos indicados e nomeados pelo Projecto para coordenar e 

supervisionar os aspectos ambientais e sociais das actividades propostas ao nível local. 
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▪ Trabalhadores das empresas de construção civil contratadas ou subcontratadas para 

executar os trabalhos de reabilitação/expansão/construção de escolas e infra-

estruturas de abastecimento de água e saneamento. 

▪ Consultores externos (nacionais ou internacionais) contratados a tempo integral ou 

parcial para prestarem serviços de consultoria e assistência técnica durante a 

preparação e a implementação do projecto. 

▪ Trabalhadores de Organizações da Sociedade Civil, em particular Organizações Não-

Governamentais (ONG), que sejam contratadas para desenvolverem e executarem 

actividades no âmbito da implementação do Projecto. 

▪ Trabalhadores de Agências Internacionais que sejam contratadas para desenvolverem 

e executarem actividades no âmbito da implementação do Projecto. 

 

• Trabalhadores de fornecimentos primários – Correspondem às pessoas empregadas ou 

contratadas pelas empresas/entidades que fornecerão os bens e materiais essenciais à 

implementação do Projecto, por exemplo, fornecedores de materiais e equipamentos de 

construção civil, fornecedores de materiais e equipamentos para aprendizagem à distância 
(tais como livros, rádios, TV, baterias solares), entre outros. 

 

Além dos trabalhadores identificados nas quatros categorias supracitadas, o Projecto contará 

ainda com o envolvimento de um conjunto de funcionários públicos pertencentes às entidades 

governamentais que apoiarão a implementação das actividades propostas a diferentes níveis 

(nacional, provincial, municipal, local), os quais terão alocações temporais diversas ao projecto 

dependendo das funções específicas que desempenhem. Estes indivíduos permanecerão 

sujeitos aos termos e condições de emprego definidos no regime jurídico da função pública, 

não ocorrendo transferência do seu vínculo contratual para o projecto. Neste grupo incluem-

se, entre outros, funcionários dos seguintes Departamentos Ministeriais: Ministério das 

Finanças (MINFIN); Ministério da Saúde (MINSA); Ministério da Acção Social, Família e 

Promoção da Mulher (MASFAMU); Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança 

Social (MAPTSS); Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD); Ministério da Cultura, 

Turismo e Ambiente (MTCA). 

 

Com excepção da equipa contratada para a UIP, ainda não está definido o cronograma e nem o 

sequenciamento da contratação da mão-de-obra necessária para o Projecto. Também ainda 

não existe informação sobre o número e tipos de empresas contratadas /subcontratadas, nem 

sobre número provável de trabalhadores do projecto a serem empregados ou contratados por 

essas empresas. Estes dados serão retirados da estratégia de procurement definida para o 

projecto (Project Procurement Strategy for Development - PPSD) e serão incluídos numa futura 

revisão deste documento. 

 

Existe a possibilidade de trabalhadores migrantes (nacionais ou internacionais) trabalharem 

no projecto, por exemplo, como trabalhadores contratados envolvidos nos trabalhos de 

construção civil a serem realizados no âmbito do projecto (Subcomponente 2.1). 
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3 AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS POTENCIAIS LIGADOS À MÃO-DE-OBRA 

O Projecto Empoderamento das Raparigas e PAT II terá uma cobertura geográfica nacional, 

incluindo áreas urbanas e rurais, prevendo-se que sejam priorizadas as áreas que apresentam 

maiores lacunas de cobertura ao nível do sistema de ensino, as quais, na presente fase de 

preparação do projecto, ainda não estão identificadas. 

 

A Subcomponente 2.1 preconiza a expansão e melhoria da oferta escolar em quase todos os 

níveis de escolaridade, contemplando a reabilitação e ampliação de escolas existentes, bem 

como a construção de novas escolas (incluindo salas de iniciação). As principais actividades 

previstas neste contexto incluem: (i) a execução de obras de construção, reabilitação, 

ampliação e apetrechamento de instituições escolares e Centros de Recursos, e (ii) a execução 

de infra-estruturas de saneamento básico e adução de água nas escolas, focada na reforma das 

instalações sanitárias. 

 

Os principais riscos ligados à mão-de-obra potencialmente decorrentes do Projecto estarão 

associados às actividades de construção previstas no âmbito da Subcomponente 2.1. Esses 

riscos incluem: 

 

• Riscos de saúde e segurança ocupacional (SSO), que poderão resultar em lesões com 

gravidade muito distinta, desde ligeiras até incapacitantes ou morte. No contexto do 

projecto prevê-se que os principais riscos de SSO resultarão de: 

✓ Actividades de construção, incluindo a circulação de veículos e máquinas afectas à 

obra; a utilização de equipamentos e ferramentas de obra; o manuseio de materiais 

perigosos (incluindo combustíveis, materiais inflamáveis, substâncias tóxicas como 

o amianto); trabalhos em altura; trabalhos envolvendo calor (como a soldagem); 

trabalhos envolvendo corrente eléctrica, entre outros. 

✓ Exposição dos trabalhadores em obra a doenças transmitidas por vectores. As 

actividades de construção poderão contribuir para a criação de locais propícios à 

propagação de vectores de doença, nomeadamente mosquitos (por exemplo, as 

escavações poderão criar acumulações de água que constituam criadouros de 

mosquitos transmissores de doenças como a malária, o dengue, a doença do sono, 

entre outras). 

✓ Exposição dos trabalhadores em obra a doenças transmissíveis, incluindo COVID-

19, doenças sexualmente transmissíveis (como VIH/SIDA) que é também 

interligado no risco de EAS, hepatite, tuberculose, entre outras. No que concerne à 

contaminação por COVID-19, importa salientar que muito embora os trabalhadores 

envolvidos nos trabalhos de construção civil previstos no âmbito da 

Subcomponente 2.1sejam previsivelmente os mais expostos a esse risco, ele é 
extensível a todos os trabalhadores do projecto, dependendo a sua significância das 

medidas de prevenção adoptadas (higiene e distanciamento físico). 

✓ Exposição dos trabalhadores em obra a doenças zoonóticas em virtude do consumo 

da carne de animais silvestres caçados para alimentação, que sejam reservatórios 

de doenças, tais como macacos e morcegos (este risco não deve ser ignorado para 

evitar a propagação de doenças infecciosas emergentes de origem zoonótica, como 

é o caso da actual pandemia de COVID-19). 
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• Disputas trabalhistas sobre termos e condições de trabalho – Causas prováveis para 

disputas trabalhistas incluem: a procura por oportunidades de emprego limitadas; 

salários; atrasos de pagamento de salários; desacordo sobre as condições de trabalho 

(particularmente no que concerne ao pagamento de horas extras e intervalos adequados 

para descanso); e questões de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Além disso, 

existe o risco de retaliações por parte dos empregadores perante exigências dos 

trabalhadores quanto a condições de trabalho legítimas e a reclamações sobre condições 

de trabalho inseguras ou insalubres. Tais situações podem também gerar disputas 

trabalhistas e paralisação do trabalho por parte dos trabalhadores. 

 

• Discriminação e exclusão de grupos vulneráveis – Caso não sejam tomadas as medidas 

de protecção e assistência adequadas para lidar com as vulnerabilidades dos trabalhadores 

do projecto, grupos específicos de trabalhadores, tais como mulheres, indivíduos 

portadores de deficiência, trabalhadores migrantes e crianças (com idade igual ou superior 

a 14 anos), poderão estar sujeitos a discriminação no emprego e serem excluídos de 

oportunidades. O abuso e assédio sexual e outras formas de comportamento abusivo por 

parte das chefias ou colegas de trabalho representam também riscos para a segurança e 

bem-estar dos grupos vulneráveis de trabalhadores, em particular das mulheres, afectando 
de forma adversa o desempenho do projecto. 

 

• Trabalho infantil – O risco de trabalho infantil associado ao projecto prevê-se que seja 

reduzido considerando as medidas que serão adoptadas para evitar a contratação ou 

envolvimento de crianças com idade inferior a 14 anos, conforme disposto na Secção 8 do 

presente documento. 

 

• Trabalho forçado – O risco de trabalho forçado associado ao projecto prevê-se que seja 

reduzido, contudo, poderá ocorrer associado às obras de construção previstas, em 

particular as localizadas em áreas rurais mais remotas e as que envolvam trabalhadores 

migrantes. As medidas para lidar com incidentes de trabalho forçado e remediar a situação 

são apresentadas na Secção 9 do presente documento. 

 

• Violência baseada no género (VBG) – A mão-de-obra para construção será constituída 

predominantemente por homens do exterior da comunidade, e em muitos casos separados 

das suas famílias, que ganham e trazem dinheiro adicional que pode perturbar a situação 

normal económica da comunidade. Tal situação pode conduzir a comportamentos 

impróprios e criminosos, como assédio sexual de mulheres e meninas, relações sexuais de 

exploração e abuso, e relações sexuais ilícitas com menores das comunidades locais. 

Considerando a elevada quantidade de obras de construção previstas no âmbito do 

projecto, a sua proximidade a ambientes escolares e a prática existente de sexo 

transaccional em meninas adolescentes e mulheres jovens, os riscos de exploração e abuso 

sexual (EAS) / assédio sexual (AS) associados ao influxo de mão-de-obra são substanciais. 

 

• Aumento do tráfego rodoviário e acidentes relacionados – A circulação de veículos 

afectos às obras ou relacionados com fornecimento de bens e serviços necessários para os 

trabalhos de construção resultará, previsivelmente, num aumento do tráfego rodoviário 

nas vias usadas, podendo originar um aumento dos acidentes nessas vias envolvendo tanto 

trabalhadores do projecto como as comunidades locais. 
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4 SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO LABORAL: TERMOS E CONDIÇÕES 

Na presente secção consta uma síntese da legislação laboral angolana no que respeita aos 

termos e condições de trabalho, centrada nos itens estabelecidos na NAS 2, parágrafo 11, ou 

seja, salário, deduções e benefícios (incluindo períodos de descanso semanal, férias anuais, 

licenças de maternidade, licença por motivo de doença e licença para acompanhar pessoa de 

família). 

 

A Lei Geral do Trabalho (LGT), Lei n.º 7/15, de 7 de Junho, aplica-se a todos os trabalhadores 

do projecto com excepção de: 

▪ funcionários públicos ou trabalhadores exercendo a sua actividade profissional na 

Administração Pública Central ou Local, num instituto público ou qualquer outro 

organismo do Estado, os quais estão sujeitos ao Regime Jurídico da Administração 

Pública; e 

▪ associados de ONG, cujo respectivo trabalho é regulado pelas disposições estatutárias, 

ou na sua falta, pelas disposições da Lei Comercial. 

 

As disposições relevantes da LGT no que respeita aos termos e condições de trabalho 

abordados nesta secção incluem: 

 

• Duração do período normal de trabalho (Artigo 95.º) – O período normal de trabalho não 

pode exceder as 44 horas semanais ou as 8 horas diárias. Este artigo define ainda as 

excepções previstas na lei: situações em que estes limites máximos podem ser excedidos 

ou reduzidos, salvaguardando que a redução não determina diminuição do salário dos 

trabalhadores nem qualquer alteração das condições de trabalho que se torne desfavorável 

aos trabalhadores. 

 

• Intervalos de descanso (Artigo 96.º) – O período normal de trabalho diário deve ser 

interrompido por um intervalo, para descanso e refeição, de duração não inferior a 45 

minutos e nem superior a uma hora e meia, de modo que os trabalhadores não prestem 

mais de 5 horas de trabalho normal consecutivo. Este artigo define ainda que entre o termo 

de um período de trabalho diário e o início do trabalho do dia seguinte deve haver um 

intervalo de repouso nunca inferior a 10 horas. 

 

• Regimes especiais de horário de trabalho (Artigo 97.º a 106.º) – Estes artigos estabelecem 

as disposições aplicáveis aos regimes especiais de horário de trabalho, incluindo trabalho 

por turnos, trabalho a tempo parcial e trabalhador estudante. 

 

• Regime do trabalho extraordinário (Artigo 113.º a 118.º) – Estes artigos estabelecem as 

disposições aplicáveis ao trabalho extraordinário prestado nas condições previstas na LGT. 

 

• Descanso semanal (Artigo 120.º) – O trabalhador tem direito a um dia completo de 

descanso por semana, que, em regra, é o domingo. Os n.º 2 e 3 deste artigo definem as 

excepções em que está prevista a possibilidade do dia de descanso ser noutro dia da 

semana. 
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• Férias (Artigos 129.º a 140.º) – De acordo com o Artigo 129.º, em cada ano civil o 

trabalhador tem direito a um período de férias remunerado, que se reporta ao trabalho 

prestado no ano civil anterior e se vence no dia 1 de Janeiro de cada ano. O Artigo 130.º 

define que o período de férias é de 22 dias úteis em cada ano, não contando como tal os 

dias de descanso semanal, de descanso complementar e feriados. 

 

• Faltas ao trabalho (Artigos 143.º a 154.º) – Estes artigos da Lei dispõem sobre as faltas 

justificadas e injustificadas. O Artigo 145.º identifica as situações que constituem motivos 

justificativos de faltas ao trabalho, as quais incluem, entre outras, a impossibilidade de 

prestar trabalho, devido a facto que seja imputável ao trabalhador, nomeadamente, 

acidente, doença ou necessidade de prestação de assistência inadiável a membros do seu 

agregado familiar, em caso de doença ou acidente, dentro dos limites fixados na Lei. 

 

• Renumeração – O Capítulo VIII da LGT dispõe sobre a remuneração do trabalho e outros 

direitos económicos do trabalhador. Na acepção da Lei, a remuneração compreende o 

salário-base e todas as demais prestações e complementos pagos directa ou 

indirectamente em dinheiro ou em espécie, seja qual for a sua denominação e forma de 

cálculo. A Lei prevê três modalidades de salário: certo, variável ou misto. 

O Artigo 157.º define os princípios de não discriminação quanto à remuneração, incluindo: 

✓ a obrigatoriedade do Empregador a assegurar para um mesmo trabalho ou para 

um trabalho de valor igual, a igualdade de remuneração entre os trabalhadores sem 
qualquer discriminação; 

✓ o dever dos diferentes elementos constitutivos da remuneração serem 

estabelecidos segundo normas idênticas para os homens e para as mulheres; 

✓ o salário não poder ser inferior ao estabelecido na convenção colectiva de trabalho 

aplicável ou na sua falta ao salário mínimo nacional garantido, salvo nos casos 

expressamente previstos por lei. 

O salário mínimo nacional é fixado, periodicamente, por diploma próprio do Titular do 

Poder Executivo, sendo a sua fixação precedida de consultas com representantes das 

organizações de empregadores e de trabalhadores (Artigo 161.º). 

O salário deve ser pago ao trabalhador em dinheiro, podendo ser parcialmente em 

prestações de outra natureza, designadamente géneros alimentares, alimentação, 

alojamento e vestuário (Artigo 166.º). A parte pecuniária do salário (que deve 

corresponder no mínimo a 50% do valor do salário) é paga em Kwanzas, podendo ser em 

dinheiro, cheque bancário, vale postal, depósito ou transferência bancária à ordem do 

trabalhador (Artigo 167.º). A parte não pecuniária do salário, quando exista, deve destinar-

se à satisfação de necessidades pessoais do trabalhador ou da sua família, podendo ser 

substituída pelo correspondente valor a pedido do trabalhador, desde que este informe o 

empregador até 15 dias antes da data do pagamento de que pretende que o salário lhe seja 

pago apenas em dinheiro (Artigo 168.º). 

O pagamento do vencimento aos trabalhadores pode ser mensal, quinzenal ou semanal e 

deve ocorrer, pontualmente, até ao último dia útil do período a que se refere, durante as 

horas normais de trabalho (Artigo 169.º). O pagamento do salário deve ser feito no local 

onde o trabalhador presta o seu trabalho ou nos serviços de pagamento do empregador se 

estiverem situados na vizinhança do local de trabalho, salvo se outra forma estiver 

acordada. Sempre que as condições permitirem o pagamento do salário deve ser feito pelo 

sistema bancário (Artigo 170.º). 
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• Trabalho da Mulher –O Capítulo XI da LGT dispõe sobre o trabalho da mulher, definindo as 

condições específicas aplicáveis à mulher (Artigos 242.º a 245.º) e a protecção da 

maternidade (Artigos 246.º a 252.º).  

O Artigo 242.º estabelece o direito à igualdade de tratamento e não-discriminação no 

trabalho à mulher, por referência ao homem, garantindo às trabalhadoras: (a) o acesso a 

qualquer emprego, profissão ou posto de trabalho; (b) a igualdade de oportunidades e de 

tratamento no acesso às acções de formação e de aperfeiçoamento profissional; (c) o 

direito a que sejam comuns para os dois géneros as categorias e os critérios de classificação 

e de promoção; d) o direito a salário igual para trabalho igual ou de valor igual; (e) o direito 

à ausência de qualquer outra discriminação, directa ou indirecta, fundada no género. 

O Artigo 246.º confere à mulher trabalhadora um conjunto de direitos especiais durante o 

período de gravidez e após o parto, sem diminuição do salário. A mulher trabalhadora tem 

direito a uma licença de maternidade e de pré-maternidade, nos termos definidos em 

legislação própria (Artigo 247.º). 

 

• Condições Aplicáveis a Grupos Específicos de Trabalhadores - O Capítulo XII da LGT define 

as condições de trabalhos aplicáveis a grupos específicos de trabalhadores: menores 

(Artigos 253.º a 261.º) e trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida (Artigos 262º 
a 265.º). 

 

• Organização de Trabalhadores – Além do direito ao trabalho e ao livre exercício da 

profissão, o Artigo 7º da LGT reconhece os seguintes direitos fundamentais aos 

trabalhadores: 

a) Liberdade sindical e consequente direito à organização e ao exercício da actividade 

sindical; 

b) Direito de negociação colectiva; 

c) Direito à greve. 

Estes direitos reflectem a garantia de liberdade sindical prevista no Artigo 50º da 

Constituição Angolana (aprovada a 05 de Fevereiro 2010), a qual reconhece aos 

trabalhadores a liberdade de criação de associações sindicais para a defesa dos seus 

interesses individuais e colectivos. As associações sindicais têm o direito de defender os 

direitos e os interesses dos trabalhadores e de exercer o direito de concertação social, os 

quais devem ter em devida conta os direitos fundamentais da pessoa humana e das 

comunidades e as capacidades reais da economia, nos termos da lei. A Lei regula a 

constituição, filiação, federação, organização e extinção das associações sindicais e garante 

a sua autonomia e independência do patronato e do Estado. 
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5 SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO LABORAL: SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

A LGT estabelece os princípios gerais e as directrizes aplicáveis no que concerne à segurança, 

saúde e higiene no trabalho (Artigos 81º a 89º). As obrigações gerais do empregador no que 

concerne esta temática incluem: 

 

a. Tomar as medidas necessárias no âmbito da segurança, saúde e higiene no trabalho; 

b. Fazer o seguro individual ou de grupo a todos os trabalhadores, aprendizes e 

estagiários, contra o risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

salvaguardando as pequenas e microempresas; 

c. Organizar e dar formação prática apropriada em matéria de segurança, saúde e higiene 

no trabalho a todos os trabalhadores que contrate, que mudem de posto de trabalho, 

ou de técnica e processo de trabalho, que usem novas substâncias cuja manipulação 

envolva riscos ou que regressem ao trabalho após uma ausência superior a seis meses; 

d. Cuidar que nenhum trabalhador seja exposto à acção de condições ou agentes físicos, 

químicos, biológicos, ambientais ou de qualquer outra natureza ou a pesos, sem ser 

avisado dos prejuízos que possam causar à saúde e dos meios de os evitar; 

e. Garantir aos trabalhadores roupas, calçados e equipamento de protecção individual, 

quando seja necessário para prevenir, na medida em que seja razoável, os riscos de 

acidentes ou de efeitos prejudiciais para a saúde, impedindo o acesso ao posto de 

trabalho aos trabalhadores que se apresentem sem o equipamento de protecção 

individual; 

f. Tomar a devida nota das reclamações e sugestões apresentadas pelos trabalhadores 

acerca do ambiente e condições de trabalho e adoptar as medidas convenientes; 

g. Colaborar com as autoridades sanitárias para a erradicação de epidemias e situações 

endémicas locais; 

h. Aplicar medidas disciplinares adequadas aos trabalhadores que violem as regras e 

instruções sobre a segurança, saúde e higiene no trabalho; 

i. Cumprir todas as demais disposições legais sobre segurança, saúde e higiene no 

trabalho que lhe sejam aplicáveis. 

 

Estes princípios gerais e directrizes estabelecidos na LGT em relação à segurança, saúde e 

higiene no trabalho são concretizados através do conjunto de diplomas identificados abaixo: 

 

Sistema de Segurança, 
Higiene e Saúde no 
Trabalho 
aprovado pelo Decreto n.º 
31/94, de 5 de Agosto 

Tem por objectivo criar as condições necessárias para a prevenção de acidentes 
de trabalho, de doenças profissionais e de todas as ameaças à integridade física 
e à saúde dos trabalhadores que possam existir e devam, em consequência, ser 
eliminadas do seu local de trabalho, sendo aplicável às empresas estatais, 
mistas, privadas e cooperativas. 

Este diploma define as funções dos vários organismos públicos na definição, 
aplicação e fiscalização das regras de segurança, higiene e saúde no trabalho, 
bem como das Entidades Empregadoras e dos Sindicatos na elaboração e, 
consequente, aplicação dessas mesmas regras, e dos Trabalhadores no seu 
cumprimento. Consagram-se, também, os requisitos a cumprir pelas Entidades 
Empregadoras quer na construção das suas instalações, quer no seu dia-a-dia 
de laboração. 
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Regulamento Geral dos 
Serviços de Segurança e 
Higiene no Trabalho nas 
Empresas 
aprovado pelo Decreto 
Executivo n.º 6/96, de 2 de 
Fevereiro 

Estabelece as normas que regem os Serviços de Segurança e Higiene no 
Trabalho nas empresas, conforme o nº 2 do artigo 18º do Decreto nº 31/94, de 
5 de Agosto. 

Este regulamento é aplicado às empresas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, mistos, privados, públicos e cooperativas. 

Regulamento Geral das 
Comissões de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho 
aprovado pelo Decreto 
Executivo n.º 21/98, de 30 de 
Abril 

Estabelece as normas que regem as Comissões de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (CPAT), com vista a permitir a participação dos trabalhadores no 
programa de prevenção dos acidentes nos locais de trabalho. 

Regulamento sobre 
HIV/SIDA, Emprego e 
Formação Profissional 
aprovado pelo Decreto n.º 
43/03, de 4 de Julho 

Estabelece as regras de carácter obrigatório para as entidades empregadoras, 
instituições de emprego e formação profissional sobre os mecanismos de 
protecção dos cidadãos seropositivos e afectados com o HIV/SIDA no emprego 
e formação profissional, bem como relativas a adopção de condutas e práticas 
preventivas à propagação e disseminação do HIV/SIDA. 

Aplica-se aos organismos e instituições da administração central e local do 
Estado, às empresas públicas, mistas e privadas nacionais e estrangeiras, 
cooperativas e ainda instituições de emprego e formação profissional, 
independentemente da sua dimensão. 

Regulamento Geral da 
Sinalização de Segurança e 
Saúde no Local de Trabalho 
aprovado pelo Decreto 
Executivo n.º 128/04, de 23 
de Novembro 

Estabelece as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de 
segurança e saúde no trabalho. Aplica-se a empresas públicas, mistas, privadas 
e cooperativas. 

Regime Jurídico dos 
Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais 
Decreto n.º 53/05, de 15 de 
Agosto 

Este diploma garante o direito à reparação de danos resultantes de acidentes 
de trabalho e de doenças profissionais aos trabalhadores angolanos por conta 
de outrem (trabalhadores vinculados por contracto de trabalho ou equiparado) 
e seus familiares, protegidos pelo sistema de protecção social obrigatório. Têm 
também direito a reparação os trabalhadores estrangeiros que exerçam 
actividades na República de Angola, sem prejuízo de regimes especiais 
previstos na lei e em convenções internacionais aplicáveis. 

Excluem-se do âmbito de aplicação deste diploma: 

• os funcionários e agentes da administração pública; 

• os trabalhadores estrangeiros não residentes que, por força desse vínculo, 
tenham direito à reparação de danos resultantes de acidentes de trabalho e 
de doenças profissionais reconhecido pelo país de origem, ou organização 
para qual prestam serviço. 
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6 PESSOAL RESPONSÁVEL 

A UIP tem a responsabilidade geral de supervisionar todos os aspectos da implementação dos 

PGMO, visando o cumprimento dos requisitos da NAS 2 e da legislação angolana em vigor no 

que concerne às condições de trabalho e SSO. As responsabilidades específicas da UIP incluem: 

 

▪ Rever e actualizar, sempre que necessário, os PGMO e garantir o seu cumprimento ao 

longo do desenvolvimento e implementação do projecto. 

▪ Como parte integrante dos PGMO, desenvolver e implementar um plano para assegurar 

o funcionamento dos escritórios da UIP com adequadas medidas de prevenção da 

COVID-19. 

▪ Garantir que a contratação e gestão dos trabalhadores do projecto observa as 

disposições constantes nestes PGMO. 

▪ Garantir que os trabalhadores do projecto recebem formação adequada sobre os riscos 

ligados à mão-de-obra potencialmente associados ao Projecto e sobre os 

procedimentos/medidas previstos para evitar e minimizar esses riscos, incluindo 

sobre os riscos relacionados com a EAS e o AS. 

▪ Desenvolver e implementar um Mecanismo de Feedback e Resolução de Reclamações 

(MFRR) específico para os trabalhadores do projecto (trabalhadores directos e 

contratados), de acordo com os requisitos da legislação nacional e consistente com a 

NAS 2, e garantir que os trabalhadores sejam informados sobre a sua existência no 

momento da sua contratação e sobre como podem utilizá-lo sem receio de represálias. 

Todas as reclamações de EAS/AS serão tratadas e resolvidas através um MFRR 

independente do projeto para garantir um tratamento ético e confidencial desses casos. 

▪ Notificar o BM sobre qualquer incidente ou acidente envolvendo os trabalhadores do 

projecto que tenha, ou possa ter, um impacto adverso significativo sobre os próprios 

trabalhadores, as comunidades afectadas e o público em geral, incluindo: acidentes que 

possam resultar em morte ou lesões graves aos trabalhadores ou pessoas externas ao 

projecto (como sejam acidentes com veículos); incidentes relacionados com VBG, 

incluindo EAS/AS; trabalho infantil ou qualquer outra forma de violência contra 

crianças; e trabalho forçado. Quando solicitado pelo BM, preparar um relatório sobre o 

incidente ou acidente e propor medidas para prevenir a sua recorrência e mitigar o 

risco de futuros incidentes. 

▪ Incluir nos documentos de concurso para empreitadas de obras os requisitos 

constantes nos PGMO, incluindo Códigos de Conduta (CdC) relativos a EAS/AS, a 

proibição de trabalho infantil e trabalho forçado e o direito dos trabalhadores aderirem 
a ou formarem sindicatos. Estes requisitos terão de ser reflectidos nos contractos 

celebrados com os empreiteiros e subempreiteiros seleccionados.  

▪ Incluir nos contratos de prestação de serviços de fornecedores primários disposições 

relativas à mitigação e proibição de EAS/AS e à proibição de trabalho infantil e trabalho 

forçado. 

▪ Garantir que os empreiteiros e subempreiteiros contratados para executarem as obras 

preparam, adoptam e implementam um Plano de Gestão da Saúde e Segurança 

Ocupacional que inclua disposições relativas ao COVID-19 e um Plano de Acção de 

Prevenção e Resposta a VBG (o qual deverá ser compatível com os requisitos do Plano 

de Acção elaborado para o Projecto, que se apresenta no Anexo 1). 
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▪ Monitorizar as actividades dos empreiteiros e subempreiteiros no que concerne à 

gestão de mão-de-obra para assegurar a conformidade com os requisitos constantes 

nos PGMO. Sempre que sejam identificadas não-conformidades, a UIP deve definir 

medidas de correcção e garantir a sua correcta implementação. 

▪ Preparar e submeter à apreciação do BM relatórios trimestrais de monitorização do 

PGMO. 

 

Dentro da UIP as responsabilidades de implementação dos PGMO estão concentradas nos 

especialistas de salvaguardas sociais, nomeadamente, no EDS e no EVBG, os quais serão 

apoiados pelo EA da UIP e pelos P-EAS e PFAS contratados e nomeados pelo Projecto a nível 

provincial para supervisionarem localmente os aspectos A&S das actividades do projecto, 

incluindo os relacionados com a gestão da mão-de-obra. 

 

Os empreiteiros e subempreiteiros contratados para executarem as obras previstas no âmbito 
do Projecto serão responsáveis por: 

 

▪ Preparar, adoptar e implementar (durante toda a vigência dos respectivos contractos) 

um Plano de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional que inclua disposições relativas 

ao COVID-19 e um Plano de Acção de Prevenção e Resposta a VBG (que deverá ser 

compatíveis com os requisitos do Plano de Acção elaborado para o Projecto, que se 

apresenta no Anexo 1). 

▪ Incluir nas suas equipas pelo menos um(a) técnico(a) com experiência na gestão dos 

riscos ligados à mão-de-obra, em particular os riscos de SSO e riscos de EAS/AS. 

▪ Preparar e submeter à apreciação da UIP relatórios mensais de monitorização sobre a 

sua performance em termos de saúde e segurança (ocupacional e das comunidades). 

▪ Registar e tratar adequadamente quaisquer acidentes ou incidentes envolvendo os 

trabalhadores. Pequenos acidentes e incidentes serão relatados à UIP através dos 

relatórios de monitorização a elaborar mensalmente, acidentes ou incidentes graves 

deverão ser relatados imediatamente (no prazo de 48h). 

▪ Manter registos actualizados de: i) informação que evidencie o cumprimento dos 

requisitos referentes aos termos e condições de emprego constantes nos PGMO; e ii) 

informação sobre eventuais acidentes ou incidentes envolvendo trabalhadores (a 

documentação referente a incidentes relacionados com EAS/AS deve ser mantida 

separadamente, em local seguro e de acesso muito limitado, em conformidade com o 

MFRR específico para as reclamações de EAS/AS). 

▪ Estabelecer contractos escritos com todos os trabalhadores contratados para o 

Projecto, que descrevam claramente todos os termos e condições aplicáveis. 

▪ Dar formação adequada aos trabalhadores sobre os riscos potencialmente decorrentes 

dos trabalhos que irão realizar, em particular riscos fatais, e sobre os 

procedimentos/medidas previstos para evitar e minimizar esses riscos. As acções 

formativas devem incluir conscientização dos trabalhadores relativamente a 

comportamentos inaceitáveis (em particular EAS/AS) ou desadequados. 

▪ Definir e implementar um CdC para os trabalhadores envolvidos nas obras que 

descreva os respectivos direitos e obrigações e inclua disposições relativas a EAS/AS, 

prevenção de doenças e ética no trabalho (ver exemplo apresentado no Anexo 2). 

▪ Cumprir as disposições do MFRR disponível para os trabalhadores do projecto 

(abordado na Secção 10 dos PGMO), incluindo o MFRR independente para tratar as 

reclamações de EAS/AS de forma ética e confidencial, e informar todos os 
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trabalhadores contratados sobre a existência no momento da sua contratação e sobre 

como podem utilizá-lo sem receio de represálias. 

▪ Respeitar os direitos legais dos trabalhadores no que concerne à liberdade de 

associação, organização e exercício da actividade sindical, negociação colectiva e greve 

previstos na Constituição da Républica (Artigo 50º), na LGT (Artigo 7º) e na Lei de 

Sindicatos de 1992. 

7 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Esta secção apresenta as políticas e os procedimentos gerais que serão adoptados na gestão 

dos trabalhadores do projecto, os quais serão revistos e actualizados conforme necessário. 

Estas políticas e procedimentos serão incluídos nos documentos de concurso para empreitadas 

de obras e terão de ser reflectidos nos contractos celebrados com os empreiteiros e 

subempreiteiros seleccionados. 

 

Saúde e Segurança Ocupacional 

 

Em conformidade com a LGT, a legislação angolana específica sobre segurança, saúde e higiene 

no trabalho e os requisitos da NAS 2 (incluindo as Directrizes de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Banco Mundial – DASS), o MED desenvolverá e implementará o Projecto de forma 

a garantir a salvaguarda dos trabalhadores relativamente aos riscos de SSO associados ao 

Projecto, incluindo riscos de EAS/AS e contaminação por COVID-19. 

 

Para o efeito a UIP definirá e garantirá a implementação de medidas de SSO que incluam: (a) a 

identificação dos riscos potenciais para os trabalhadores do projecto, particularmente aqueles 

que podem ser fatais, e incluindo os riscos de EAS/AS; (b) a provisão de medidas de prevenção 

e protecção; (c) a capacitação dos trabalhadores do projecto e manutenção de registros de 

capacitação; (d) a documentação e divulgação de acidentes, doenças e incidentes ocupacionais; 

(e) a prevenção de emergências e preparação e resposta a situações de emergência; e (f) a 

identificação de medidas para impactos negativos, tais como acidentes de trabalho, mortes, 

invalidez e doença. 

 

Todas as partes que empregam ou contratam trabalhadores do projecto, em particular os 

empreiteiros e subempreiteiros contratados para a realização das obras civis, implementarão 

Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho em conformidade com os requisitos definidos 

pelo Decreto Executivo n.º 6/96, de 2 de Fevereiro. Tais partes colaborarão e consultarão os 

trabalhadores do projecto na implementação das medidas de SSO utilizando métodos 
adequados e ajustados à dimensão e constituição da força de trabalho, em particular, através 

das Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CPAT) (regidas pelas normas 

estabelecidas pelo Decreto Executivo n.º 21/98, de 30 de Abril). 

 

A colocação e utilização de sinalização de segurança e saúde no trabalho observará as 

disposições constantes no Regulamento Geral aprovado pelo Decreto Executivo n.º 128/04, de 

23 de Novembro. 

 

A UIP elaborará e implementará um plano para assegurar o funcionamento dos seus escritórios 

com adequadas para evitar ou minimizar o surto de COVID-19, as quais deverão ser definidas 

considerando as características e dimensão dos postos de trabalho, as actividades e tarefas dos 

trabalhadores, bem como, as necessidades e características específicas e individuais de cada 
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trabalhador. Sem prejuízo da necessária adaptação em função dos aspectos anteriormente 

referidos, as medidas de prevenção deverão contemplar os seguintes tópicos: 

 

• Higienização das mãos - A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo 

menos 20 segundos), ou a utilização de solução anti séptica de base alcoólica, com 70% de 

álcool, permitem eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2) da superfície da pele, evitando 

que este vírus se transmita nos locais de trabalho, designadamente pelo manuseamento e 

contacto. 

• Etiqueta respiratória - O novo coronavírus pode transmitir-se a um trabalhador através de 

gotículas respiratórias de pessoa infectada, quando esta fala, tosse ou espirra. Por outro 

lado, o contacto das mãos de um trabalhador com secreções respiratórias infecciosas 

existentes nas componentes materiais do trabalho (ex. ferramentas, máquinas e 

equipamentos) e posterior transferência para as suas mucosas (da boca, nariz ou olhos) é 

também uma forma de transmissão da COVID-19 nos locais de trabalho. 

• Distanciamento físico - O distanciamento físico visa quebrar as cadeias de transmissão do 

SARS-CoV-2, dado que ao limitarem-se os contactos próximos entre pessoas há uma 

redução das possibilidades de transmissão do novo coronavírus, protegendo-se a 

população. 

• Higienização e desinfecção de superfícies - A limpeza das superfícies, quando agregada à 

lavagem com água quente e detergente, possibilita a remoção da matéria orgânica que 

favorece a sobrevivência e proliferação dos microrganismos e, desta forma, promove a sua 

eliminação. A desinfecção de superfícies elimina, destrói ou inactiva os microrganismos. 

Assim, complementar a higienização das superfícies com a desinfecção das mesmas evita a 

transmissão da SARS-CoV-2 (COVID-19) nos locais de trabalho. 

• Auto monitorização de sintomas - A temperatura ≥ 38.0ºC (febre), a tosse persistente (ou 

agravamento da tosse habitual) e a dispneia / dificuldade respiratória são os sintomas 

comuns da COVID-19. A auto monitorização destes sintomas (pelo trabalhador) permite 

identificar Casos Suspeitos de COVID-19 e encaminhar para os necessários serviços de 

saúde. Sempre que seja identificado um trabalhador com COVID-19, caberá à Autoridade 

de Saúde, em estreita articulação com os Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho, 

identificar os contactos que esse trabalhador teve e adoptar medidas de descontaminação 

que evitem a transmissão da doença a outros trabalhadores. 

• Protecção individual - A colocação, utilização e remoção adequadas de todo o equipamento 

de protecção individual (EPI), preconizado pelos Serviços de Segurança e Higiene no 

Trabalho, evitam a exposição do trabalhador a SARS-CoV-2 e à infecção. 

• (In)formação - Informação clara e sistematizada é um importante meio de coesão que 

permite comunicar medidas e soluções aos trabalhadores sobre a COVID-19, reduzindo a 

incerteza e a ansiedade e evitando pânico desnecessário. Somente com trabalhadores 

informados, esclarecidos e sensibilizados se pode requerer que estes adoptem 

comportamentos específicos para prevenir a transmissão da COVID-19 no local de 

trabalho. 

 

Os empreiteiros e subempreiteiros, além do plano de gestão ambiental e social (C-PGAS) que 

deverá ser elaborado conforme descrito no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do 

projecto, terão de preparar, adoptar e implementar (durante toda a vigência dos respectivos 

contractos) Planos de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional conformes com os requisitos 

da NAS 2 e das DASS gerais. Esses planos terão de incluir disposições relativas à prevenção e 

mitigação do surto de COVID-19, bem como medidas para mitigar os riscos de EAS/AS, fazendo 
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parte também do Plano de Acão de prevenção e resposta à VBG do projeto e do PGAS do 

empreiteiro. Para garantir a adequada implementação de tais planos os empreiteiros e 

subempreiteiros têm de incluir nas suas equipas pelo menos um(a) técnico(a) com experiência 

na gestão dos riscos de SSO, incluindo uma experiência básica no gênero e/ou na prevenção e 

resposta à VBG. Todos os EPI necessários serão fornecidos gratuitamente aos trabalhadores 

envolvidos nos trabalhos de construção civil pelos empreiteiros e subempreiteiros. 

 

Os trabalhadores do projecto terão acesso a instalações adequadas às circunstâncias do seu 

trabalho, incluindo acesso a instalações sanitárias e vestiários (separadas para homens e 

mulheres, seguras e trancáveis, e bem iluminadas) e áreas apropriadas de descanso. Na 

eventualidade de serem fornecidos serviços de alojamento aos trabalhadores do projecto (por 

exemplo, a trabalhadores migrantes envolvidos nos trabalhadores de construção), serão 

implementadas políticas para a gestão e qualidade do alojamento a fim de proteger e promover 

a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e proporcionar o acesso a ou prestação 
de serviços que satisfaçam as suas necessidades sociais, culturais e físicas. O alojamento 

fornecido deverá apresentar: instalações separadas para homens e mulheres, seguras e 

trancáveis, e bem iluminadas; boas condições de higiene e limpeza; água potável; instalações 

sanitárias; cama e armário; áreas separadas para cozinhar e comer; iluminação e ventilação 

adequadas; instalação eléctrica segura; e protecção contra incêndio e raios. 

 

Quaisquer acidentes envolvendo trabalhadores do projecto serão registados e tratados em 

conformidade com as disposições constantes no Decreto n.º 53/05, de 15 de Agosto, que 

aprova o Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais.  

 

Disputas trabalhistas sobre termos e condições de trabalho 

 

Para evitar ou minimizar disputas trabalhistas, os termos e condições de trabalho aplicados 

aos trabalhadores do projecto devem ser justos e regerem-se pelas disposições constantes na 

LGT. Informação e documentação claras e de fácil compreensão sobre os respectivos termos 

de emprego e condições de trabalho serão fornecidas aos trabalhadores do projecto no início 

da relação de trabalho, e quando ocorrer qualquer alteração material a esses termos e 

condições. No caso dos trabalhadores que não saibam ler ou que tenham dificuldades para 

entender a informação e documentação fornecida, como por exemplo no caso de trabalhadores 

migrantes, será dada uma explicação oral sobre os termos e condições de emprego. 

 

Todas as partes que contratam ou empregam trabalhadores do projecto respeitarão os seus 

direitos de formarem e de se associarem a organizações sindicais da sua escolha, de negociação 

colectiva e à greve conforme previsto na Constituição da Républica (Artigo 50º), na LGT (Artigo 

7º) e na Lei de Sindicatos de 1992. 

 

Discriminação e exclusão de grupos vulneráveis 

 

Todas as decisões relacionadas com o emprego dos trabalhadores do projecto (incluindo 

recrutamento e contratação, compensação, condições de trabalho e termos de emprego, acesso 

a capacitação, atribuição de função, promoção, rescisão de contracto de trabalho ou 

aposentadoria, ou medidas disciplinares) serão tomadas com base no princípio da igualdade 

de oportunidades e de tratamento justo, sem efectuar qualquer discriminação baseada na raça, 

cor, sexo, orientação sexual, origem étnica, estado civil, origem e condição social, razões 

religiosas, opinião política, filiação sindical e língua, conforme estabelecido na LGT (Artigo 4º) 

e na NAS 2. 
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Serão observadas todas as disposições definidas na LGT para salvaguarda dos direitos laborais 

de grupos vulneráveis de trabalhadores, tais como mulheres (Capítulo XI da LGT), indivíduos 

portadores de deficiência (Artigos 262º a 265º da LGT) e crianças (Artigos 253º a 261º). No 

caso dos trabalhadores migrantes serão implementadas medidas apropriadas para impedir 

qualquer tratamento discriminatório. 

 

Os empreiteiros e subempreiteiros deveriam visar e incluir especificamente as mulheres na 

disseminação das informações sobre o recrutamento a fim de garantir que elas sejam 

informadas e tenham acesso às mesmas oportunidades de emprego. 

 

Trabalho infantil 

 

É tratado na Secção 8 do presente documento. 
 

Trabalho forçado 

 

Em conformidade com a LGT (Artigo 5º) e a NAS 2, o trabalho obrigatório ou compulsivo é 

proibido. 

 

Eventuais casos de trabalho forçado que sejam identificados na mão-de-obra alocada ao 

projecto, serão encaminhados para as autoridades governamentais e serviços de apoio 

competentes para tratarem destes casos. 

 

Violência baseada no género 

 

Considerando os substanciais riscos de EAS/AS associados ao influxo de mão-de-obra, os 

empreiteiros e subempreiteiros contratados no âmbito do Projecto devem privilegiar o 

recrutamento e a contratação local de mão-de-obra não qualificada para minimizar o número 

de trabalhadores provenientes do exterior nas obras.  

 

Todos os trabalhadores envolvidos nos trabalhos de construção, sejam membros das 

comunidades locais ou provenientes do exterior, devem subscrever e cumprir um CdC relativo 

aos comportamentos em relação a colegas e às comunidades locais, incluindo disposições 

relativas a EAS/AS, prevenção de doenças e ética no trabalho. Esse CdC deve ser redigido em 

linguagem simples e clara e descrever os direitos e obrigações dos trabalhadores. A sua 

divulgação e explicação aos trabalhadores terá de ocorrer durante o recrutamento. Aquando 

da assinatura dos respectivos contractos de trabalho, todos os trabalhadores devem 

subscrever o CdC, evidenciando que: i) cada trabalhador recebeu uma cópia do CdC como parte 

de seu contracto; ii) o CdC foi-lhes explicado como parte do seu processo de integração na força 

de trabalho; iii) cada trabalhador reconhece que a adesão ao CdC é uma condição obrigatória 

de emprego; e que quaisquer violações do CdC serão sancionadas, dependendo as sansões 

aplicadas da gravidade da violação, podendo em situações graves conduzir ao despedimento e 

encaminhamento para autoridades legais. 

 

Os empreiteiros e subempreiteiros devem promover acções formativas que incluam 

conscientização dos trabalhadores relativamente a comportamentos inaceitáveis (em 

particular EAS/AS) ou desadequados, e às consequências de tais comportamentos. 
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A UIP deve garantir o acesso de sobreviventes de EAS/AS ao MFRR implementado no Projecto 

para tratar especificamente de reclamações relacionadas com EAS/AS de forma ética e 

confidencial. 

 

Quando um incidente relacionado com EAS/AS for relatado, a(o) sobrevivente deve ser 

imediatamente encaminhado para os serviços de apoio disponíveis, incluindo apoio médico e 

psicológico apropriado e confidencial, acomodação de emergência e quaisquer outros serviços 

necessários conforme apropriado, sempre em conformidade com o consentimento esclarecido 

do/da sobrevivente. 

 

Mecanismo de feedback e resolução de reclamações (MFRR) de trabalhadores 

 

Será implementado um MFRR específico para os trabalhadores directos e contratados 

apresentarem as suas reclamações relacionadas com os termos e condições de trabalho, o qual 
é descrito na Secção 10 do presente documento. A existência deste mecanismo deve ser 

informada aos trabalhadores no momento da sua contratação, explicando, igualmente, o seu 

funcionamento e forma de utilização sem receio de represálias como resultado das 

reclamações apresentadas. As informações relevantes sobre este mecanismo devem ser 

disponibilizadas ao longo da duração do projecto de maneira clara, compreensível e acessível 

aos trabalhadores. Todas as reclamações relacionadas com EAS/AS serão tratadas e resolvidas 

através um mecanismo e um procedimento independentes a fim de garantir o respeito dos 

princípios orientadores, sobretudo a confidencialidade e a segurança das partes desenvolvidas. 

 

Notificação de acidentes e incidentes 

 

Todos os acidentes e incidentes relacionados com o projecto (incluindo, lesões graves ou fatais 

nos trabalhadores, lesões ou danos materiais causados pelo projecto a membros das 

comunidades locais, greves ou outros protestos trabalhistas, reclamações relacionadas com 

EAS/AS) serão relatados à UIP, a qual notificará o BM. Aqueles que resultem em lesões graves 

ou fatais (de trabalhadores ou membros das comunidades) deverão ser relatados 

imediatamente (no prazo de 48h). Quando solicitado pelo Banco, a UIP preparará um relatório 

sobre o incidente ou acidente, detalhando os resultados de uma Análise de Causa Raiz (do 

inglês Root Cause Analysis, RCA), e definirá medidas para prevenir sua recorrência e mitigar os 

riscos de tais incidentes/acidentes no futuro. 

 

A notificação de incidentes de EAS/AS ao BM deve ser realizada de acordo com o procedimento 

específico para a gestão das reclamações relacionadas com EAS/AS e também com as normas 

internacionais e melhores práticas relativas à gestão e partilha de dados de sobreviventes 

(Recomendações Éticas e de Segurança da OMS, 2007; Melhores Práticas do VBGIMS). Como 

tal, a confidencialidade será garantida tanto para o sobrevivente quanto para o acusado, sem 

informações sobre identificação de nenhum deles. A informação a fornecer ao BM deve 

contemplar apenas os seguintes aspectos: data do incidente; tipo de incidente de VBG; 

idade/sexo da(o) sobrevivente; se o incidente está vinculado ao Projecto (se determinado); se 

a(o) sobrevivente foi encaminhada(o) para serviços de apoio; se o acusado assinou um CdC; e, 

uma vez que seja concluído o processo de verificação do MFRR, as eventuais sanções a aplicar 

ao acusado. 
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Monitorização e reporte 

 

A UIP monitorizará o status de implementação das políticas e procedimentos acima descritos 

e apresentará relatórios trimestrais ao BM. 

8 IDADE DE EMPREGO 

Em conformidade com o Artigo 254º da LGT, a idade mínima de contratação no âmbito do 

projecto é 14 anos. 

 

Os contratos de trabalho com menores devem ser celebrados por escrito, sendo necessário 

comprovar que o menor completou a idade mínima de admissão ao trabalho, previamente à 

celebração do contracto, através da exibição de documento de identificação válido.  

 

O contracto de trabalho celebrado com menores só será válido com autorização expressa dos 

pais, tutor, representante legal, pessoa ou instituição idónea que tenha o menor a seu cargo ou, 

na sua falta, da Inspecção Gera l do Trabalho. Para menores que já tenham completado os 16 

anos de idade, a autorização poderá ser tácita, nos termos da LGT. 

 

Se um menor com idade inferior a 14 anos for descoberto na força de trabalho alocada ao 

projecto, serão tomadas medidas para cessar a contratação ou o envolvimento do menor de 

maneira responsável, tendo em consideração o melhor interesse da criança. 

 

Conforme previsto no Artigo 256º da LGT, é proibido afectar os menores a trabalho perigosos 

que, pela sua natureza e riscos potenciais, ou pelas condições em que são prestados, sejam 

prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, mental e moral. Exemplos de actividades de 

trabalho perigosas incluem: (a) exposição a abuso físico, psicológico ou sexual; (b) trabalho em 

áreas subterrâneas, subaquáticas, em alturas ou espaços confinados; (c) com máquinas, 

equipamentos ou ferramentas perigosas ou que envolvam a manipulação ou o transporte de 

cargas pesadas; (d) em ambientes insalubres, expondo as crianças a substâncias perigosas, 

agentes, processos, temperaturas, ruído ou vibrações prejudiciais à saúde; ou (e) sob condições 

adversas, tais como períodos prolongados, trabalho durante a noite ou confinamento nas 

instalações do empregador. 

 

A UIP, com o apoio dos P-EAS e PFAS, deverá realizar inspecções in loco regulares para 

assegurar a monitorização regular do cumprimento dos requisitos de saúde, remuneração, 
condições de trabalho, e duração e organização do trabalho definidos na LGT aplicáveis a 

trabalhadores menores (Artigos 253º a 261º). 
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9 TERMOS E CONDIÇÕES 

Os termos e condições de trabalho a aplicar aos trabalhadores directos e contratados do 

projecto serão regidos pelas disposições constantes na LGT, descritas na Secção 4 dos PGMO, 

com excepção dos seguintes casos: 

▪ funcionários públicos ou trabalhadores exercendo a sua actividade profissional na 

Administração Pública Central ou Local, num instituto público ou qualquer outro 

organismo do Estado, os quais estão sujeitos ao Regime Jurídico da Administração 

Pública; e 

▪ associados de ONG, cujo respectivo trabalho é regulado pelas disposições estatutárias, 

ou na sua falta, pelas disposições da Lei Comercial. 

 

Esses termos e condições serão detalhados em futuras versões destes PGMO quando estiver 

disponível informação mais detalhada sobre a mão-de-obra alocada ao projecto. 

10 MECANISMO DE FEEDBACK E RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES 

As preocupações no local de trabalho são em geral diferentes das questões levantadas pelas 

partes afectadas pelo projecto e por outras partes interessadas. Por esta razão, o projecto terá 

um MFRR específico para tratar das reclamações dos trabalhadores do projecto (directos e 
contratados), as quais, em regra, se referem a oportunidades de emprego, remuneração, 

atrasos de pagamento, trabalho extraordinário, desacordo sobre as condições de trabalho, e 

questões de saúde e segurança no ambiente de trabalho. 

 

Ocorrem também reclamações relacionadas com EAS/AS, as quais serão tratadas através de 

um mecanismo independente e específico desenvolvido pelo projeto (MFRR para EAS/AS) para 

tratar dessas reclamações de maneira ética e confidencial. Esse mecanismo será acessível e 

seguro para as(os) sobreviventes relatarem os incidentes e contemplará aspectos centrados 

na(o) sobrevivente, garantindo relatórios confidenciais desses casos. 

 

No momento da sua contratação todos os trabalhadores deverão ser informados sobre os 

MFRR disponíveis (MFRR para trabalhadores e MFRR para EAS/AS) e como funcionam. As 

informações relevantes devem ser disponibilizadas ao longo da implementação do projecto de 

maneira clara, compreensível e acessível aos trabalhadores, por exemplo, incluindo-as em 

manuais de trabalhadores, quadros de avisos ou mecanismos similares de comunicação. 

 

O tratamento das reclamações deve ser objectivo, rápido e sensível às necessidades e 

preocupações dos trabalhadores lesados. O mecanismo deverá permitir que as reclamações 

sejam feitas anonimamente e a confidencialidade deverá ser garantida em todas as 

circunstâncias. Nenhum trabalhador deve ser alvo de qualquer represália (acção disciplinar, 

legal ou outra) por apresentar uma reclamação. 

 

No desenvolvimento do MFRR para os trabalhadores deverão ser observadas as disposições 

aplicáveis da LGT, designadamente o conteúdo dos Artigos 272º a 301º que definem o tipo de 

conflitos laborais (individuais e colectivos) e descrevem as modalidades de resolução 

extrajudicial (mediação, conciliação e arbitragem). 
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O funcionamento do MFRR (excepto reclamações relacionadas com EAS/AS) para os 

trabalhadores contemplará os seguintes passos principais: 

 

• As reclamações devem ser enviadas ao ponto focal de MFRR no local de trabalho por e-

mail, texto, telefone, carta ou pessoalmente. As reclamações serão apresentadas em um 

formulário desenvolvido para o efeito e registadas. O endereço de e-mail e número de 

telefone para envio de reclamações serão disponibilizados aos trabalhadores no momento 

da assinatura do contracto. 

• As reclamações devem ser analisadas por um Comité de Resolução Reclamações no prazo 

de até uma semana após o seu recebimento. Após a sua análise, o comité fornecerá 

orientação sobre o curso de acção. Qualquer investigação necessária deverá ter lugar no 

prazo de cinco dias úteis a contar da análise da reclamação. 

• A resposta ao reclamante deverá ser dada no prazo de dez dias úteis após a recepção da 

reclamação. 

• As reclamações recebidas deverão ser reportadas à UIP, assim como as acções realizadas 

para as resolverem e respectivos resultados. 

• Um relatório mensal de resolução de reclamações deve ser fornecido à UIP e ao Banco 

Mundial. 

11 GESTÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS 

Todos os empreiteiros e subempreiteiros contratados pelo Projecto para fornecerem serviços 

terão de cumprir os requisitos constantes nestes PGMO, no que concerne aos termos e 

condições de trabalho, às questões relevantes SSO (incluindo a prevenção da COVID-19), à 

prevenção de EAS/AS, à proibição de trabalho infantil e trabalho forçado e ao direito dos 

trabalhadores aderirem ou formarem sindicatos. Esses requisitos serão incluídos nos 

documentos de concurso para as empreitadas e, subsequentemente, nos contractos a celebrar 

com os empreiteiros e subempreiteiros seleccionados. 

 

No processo de selecção de empreiteiros e subempreiteiros deverá ser tida em conta a 

capacidade e experiência relevantes das empresas concorrentes para garantirem a 

implementação adequada dos PGMO constantes no presente documento. Para este efeito deve 

ser solicitada às empresas concorrentes a apresentação de documentação comprovativa da sua 

capacidade e experiência relevantes, incluindo: licenças, registos, permissões, aprovações e 

atestados de capacidade da empresa; documentação relativa aos procedimentos de gestão de 

mão-de-obra implementados pela empresa; identificação do pessoal responsável pelas 

questões de SSO, suas qualificações e certificações; certificações/permissões/formações dos 

trabalhadores para executarem os trabalho necessários. 

 

Mensalmente os empreiteiros e subempreiteiros terão de preparar e submeter à apreciação da 

UIP relatórios de monitorização sobre o seu desempenho no que concerne às questões laborais 

e de saúde e segurança (ocupacional e das comunidades), nos quais terão de reportar desvios, 

não-conformidades e acidentes ou incidentes que tenham ocorrido, bem como as medidas 

correctivas e preventivas adoptadas. Esses relatórios serão revistos pela UIP. A preparação e 

submissão destes relatórios será especificada como obrigação nos contractos de empreitada. 

 

Os empreiteiros e subempreiteiros terão de manter registos actualizados de: i) informação que 

evidencie o cumprimento dos requisitos referentes aos termos e condições de emprego 
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constantes nos PGMO (por exemplo, folhas de horas de cada trabalhador, comprovativos de 

pagamentos dos salários e de outros benefícios, entre outros) e ii) eventuais acidentes ou 

incidentes envolvendo trabalhadores (a documentação referente a incidentes relacionados 

com EAS/AS deve ser mantida separadamente, em local seguro e de acesso muito limitado). 

 

Periodicamente, a UIP, através dos PF A&S, realizará visitas às obras para supervisionar o 

desempenho dos empreiteiros e subempreiteiros. Sempre que sejam identificadas não-

conformidades, a UIP deve definir medidas de correcção e garantir a sua correcta 

implementação. 

12 TRABALHADORES COMUNITÁRIOS 

De acordo com a informação disponível na presente fase de preparação do projecto não foi 

identificado o envolvimento de trabalhadores comunitários na implementação do projecto. 

13 TRABALHADORES DOS FORNECIMENTOS PRINCIPAIS 

Na selecção dos fornecedores principais, a UIP exigirá que os potenciais fornecedores 

principais identifiquem possíveis riscos de trabalho infantil, trabalho forçado ou questões de 

segurança ocupacional graves associadas à mão-de-obra alocada às suas actividades Apenas 

após a identificação e avaliação desses riscos, a UIP aprovará a aquisição de bens e materiais a 
esses fornecedores.  

 

Quando apropriado, a UIP incluirá requisitos específicos sobre prevenção de EAS/AS, proibição 

de trabalho infantil e trabalho forçado e questões de segurança ocupacional nos documentos 

de concurso ou ordens de compra referentes à aquisição dos bens e materiais, os quais serão 

reflectidos nos contractos com os fornecedores principais seleccionados. 

 

Como parte integrante da monitorização e avaliação da performance do Projecto, a UIP incluirá 

indicadores referentes ao desempenho dos fornecedores primários no que concerne aos 

aspectos de gestão de mão-de-obra acima referidos. 

 

Se durante a vigência dos contratos com os fornecedores principais forem identificados 

problemas de segurança ocupacional graves relacionados aos seus trabalhadores, a UIP exigirá 

que esses fornecedores apliquem procedimentos e medidas de mitigação para abordar os 

problemas identificados, as quais serão revistas periodicamente para assegurar a sua eficácia. 

Quando não for possível a aplicação de medidas correctivas, a UIP deverá, em um período 

razoável, substituir esses fornecedores por outros que possam comprovar o cumprimento dos 

requisitos da NAS 2. 
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Anexo 1 – Plano de Acção de Prevenção e Resposta à Violência 

Baseada no Género 
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1. Introdução 

 

O Plano de Acção de Prevenção e Resposta à Violência Baseada no Género (doravante 

designado por Plano de Acção VBG ou o Plano) baseia-se nas análises e avaliações efectuadas 

no QGAS, particularmente nas secções 4.3.3. e 5.4. 

 

O Projecto de Empoderamento de Raparigas e PAT II é um projecto complexo e de amplo 

alcance, a desenvolver a nível nacional. A sua configuração específica e detalhada, a respectiva 

planificação e localização das actividades não são ainda conhecidas. Deste modo o Plano de 

Acção VBG que se apresenta consiste apenas num conjunto de orientações gerais e de medidas-

tipo, estabelecidas em função dos objectivos do Projecto e das características gerais das 

actividades que previsivelmente virão a ser desenvolvidos no âmbito do Projecto. 

 

À medida que o Projecto venha a ser detalhado, a UIP deverá verificar os canais através dos 
quais o Plano de Acção VBG seria implementado aos níveis provincial e municipal a fim de 

implementar de maneira bem planejada e organizada as medidas de mitigação a todos os níveis 

do projecto. Os actores aos níveis provincial e municipal podem adaptar a implementação do 

Plano de acordo com o contexto local e os recursos disponíveis. 

 

2. Objectivos do Plano 

 

O Plano de Acção VBG tem como objectivos a prevenção, a mitigação e a resposta a fenómenos 

e incidentes de violência baseada no género (VBG), incluindo a exploração e abuso sexual (EAS) 

e o assédio sexual (AS), que possam vir a ocorrer como resultado das acções e actividades do 

Projecto ou relacionados com os contextos criados pela implementação do Projecto. 

 

O Plano procura estabelecer orientações relativamente aos seguintes aspectos: 

▪ Definição e modo de implementação de protocolos e mecanismos para lidar com os 

riscos de VBG/EAS/AS; 

▪ Como abordar e gerir incidentes de VBG/EAS/AS que possam vir a ocorrer.  

 

A prevenção, mitigação e resposta a ocorrências de VBG/EAS/AS, e respectivo 

acompanhamento e monitorização, orientam-se pelos seguintes princípios gerais: 

 

▪ Prevenção: Prevenir e evitar ocorrências de VBG/EAS/AS constitui uma preocupação 

fundamental e deve constituir uma aposta central. Sendo assim, o Projecto prevê 

algumas iniciativas com o objectivo de mudar as normas e os comportamentos 

prejudiciais, por exemplo, a formação dos docentes e educadores de pares sobre os 

serviços de saúde sexual e reprodutiva para os/as adolescentes no âmbito da 

prevenção de comportamentos de risco e reforçar os conceitos sobre a igualdade de 

género.  

▪ Mitigação: Não obstante a aposta na prevenção, o Plano elabora e implementa códigos 

de conduta para o pessoal do projecto, os trabalhadores, pessoal de supervisão, 

vigilância e segurança, bem como para consultores, a fim de informar estes actores 

sobre os comportamentos proibidos, as sanções aplicáveis, e os canais para registar 

reclamações. Além disso, o projecto deve definir procedimentos para abordar e gerir, 

de forma adequada e segura, incidentes e casos de VBG/EAS/AS que venham a ocorrer. 

Neste âmbito, assume particular importância a adequada estruturação e 

implementação de mecanismos de reclamação e reclamação que sejam eficientes e 
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assegurem a confidencialidade e protecção de sobreviventes e denunciantes. Devem 

ser estabelecidos protocolos para o atendimento de sobreviventes e denunciantes que 

acompanhem o mecanismo de gestão das reclamações e que assegurem que a recolha 

e registo de dados e informações sejam feitos de forma ética e culturalmente 

apropriada. Devem ser implementadas acções de informação nas comunidades sobre a 

disponibilidade e características dos mecanismos de reclamações e reclamações, bem 

como da sua acessibilidade, confidencialidade e segurança, como também sobre os 

riscos de VBG/EAS/AS, os comportamentos proibidos, e como procurar uma ajuda. 

Além disso, devem ser desenvolvidas acções de formação e sensibilização sobre 

VBG/EAS/AS, para todo o pessoal envolvido na implementação do projecto, a fim de 

informar o pessoal sobre os conceitos básicos de VBG, os comportamentos proibidos 

nos códigos de conduta, e os canais de acesso ao mecanismo de gestão das reclamações. 

▪ Resposta: A resposta a incidentes de VBG/EAS/AS constitui uma forma subsequente 

de mitigação, e deve ter como preocupação central o apoio a sobreviventes e o seu 
encaminhamento para os serviços de apoio, públicos, privados ou de ONG. 

Consequentemente, o levantamento prévio e detalhado de serviços de apoio aos/às 

sobreviventes constitui outra acção fundamental, sendo importante estabelecer 

protocolos de colaboração do Projecto com estes serviços para facilitar o acesso para 

os/as sobreviventes. 

▪ Monitorização: O Plano de Acção deve estabelecer as formas de acompanhamento e 

monitorização de todo o processo, definindo e aplicando indicadores adequados ou 

possíveis. 

 

Estes princípios, as correspondentes acções e actividades, o timing e a responsabilidade pela 

sua implementação, no âmbito do Projecto, são desenvolvidos com maior detalhe na secção 

seguinte. 
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3. Plano de Acção de Prevenção e Resposta à VBG 

 

Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

Componente 1: Capacitar adolescentes angolanos. Esta componente visa (a) melhorar o acesso a serviços e informações de saúde sexual e reprodutiva aos adolescentes, com enfoque nas raparigas; (b) capacitar os 
adolescentes angolanos, com particular enfoque nas raparigas, dotando-os com competências técnicas e profissionais e competências para a vida e dando àqueles que estão fora do sistema escolar uma segunda oportunidade 
de acesso à educação; e (c) como parte da resposta COVID-19, minimizar interrupções na educação de meninas por da atribuição de bolsas de estudo para mantê-las (e aos meninos) na escola. 

Subcomponente 1.1: 
Aumentar a informação 
e o acesso a serviços de 
saúde sexual e 
reprodutiva (SSR) aos 
adolescentes, com foco 
nas raparigas 

Esta subcomponente 
promoverá a 
programação escolar de 
saúde que reforçará as 
iniciativas nacionais 
existentes para proteger 
os adolescentes, em 
particular as raparigas, e 
vai: 

• Melhorar a 
informação e o 
acesso a serviços de 
saúde sexual e 
reprodutiva e 
desenvolver o 
currículo e o 
programa de 
formação de 
docentes sobre os 
temas relacionados 
com a SSR. 

• Apoiar estratégias 
para prevenir a 
Violência Baseada no 
Género Relacionada 
com a Escola 
(VBGRE) e 
implementar as 

• Riscos de exploração e 
abuso sexual relacionados 
com o acesso aos ou a 
distribuição dos benefícios e 
serviços educativos, 
incluindo SSR (ex. 
distribuição dos serviços e 
da programação, supervisão 
do pessoal, etc.) 

• Riscos de manutenção de 
exploração e abuso sexual e 
assédio sexual, relacionados 
com falta de supervisão do 
pessoal no sistema 
educativo, particularmente 
falta de códigos de conduta 
para os educadores ao nível 
nacional e caso de os 
mecanismos de gestão das 
reclamações não serem 
implementados no âmbito 
da escola 

• Riscos de abuso ou da 
violência relacionados com 
as normas sociais 
prejudiciais nos contextos 
da implementação do 
projecto que limitem o 
acesso aos serviços de saúde 
e educação para as mulheres 
e as raparigas, incluindo o 
acesso aos serviços de SSR 

• Falta de informação para os 
beneficiários femininos 

Quadro de responsabilidade e resposta, 
incluindo: 

• Elaboração e assinatura do código de 
conduta pelo pessoal do projecto, pelos 
trabalhadores no local de construção, 
como também pelo pessoal educativo e 
pelos docentes (em colaboração com o 
sindicato dos professores), que incluirá, 
pelo mínimo, as características 
seguintes: 

- Ações e comportamentos 
proibidos 

- Sanções aplicáveis 
- Normas mínimas para a UIP 
- Obrigações de reportagem e 

mecanismo para receber e 
denunciar as reclamações 

• Configuração de um mecanismo de 
gestão de reclamações independente 
estabelecido para tratar somente as 
reclamações de EAS/AS de maneira 
ética e confidencial, que incluirá, pelo 
mínimo, as características seguintes: 

- Procedimento específico para 
tratar as reclamações de EAS/AS, 
incluindo linha do tempo e 
sanções possíveis 

- Procedimento de denunciar para 
as reclamações de EAS/AS, 
incluindo os canais seguros e 
acessíveis para as comunidades de 
alvo, os trabalhadores, e o pessoal 
do projecto e educativo 

- Obrigações relacionadas com os 
princípios orientadores para a 

UIP Preparação % do pessoal do projecto 
e dos trabalhadores que 
assinam o código de 
conduta 

Número das reclamações 
de EAS/AS recebidas 
(sem alvo) no mecanismo 
de gestão das queixas 

% das reclamações de 
EAS/AS encaminhadas 
para os serviços de apoio 

% das reclamações de 
EAS/AS resolvidas no 
atraso previsto 

% das reclamações de 
EAS/AS não resolvidas 
no atraso previsto 

Atraso médio para 
resolver uma reclamação 
de EAS/AS 

Número dos pontos 
focais femininos 
identificados e instalados 
nas escolas 

% dos pontos focais 
femininos treinados 

% das áreas de 
intervenção do projecto 
com fornecedores de 
serviços psicossociais, 
medicais, e legais 
identificados e/ou 

Responsabilidade e 
resposta: 

USD ~10 milhões 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

medidas de 
mitigação no Plano 
de acção de 
prevenção e resposta 
à VBG do projecto. 

• Fortalecer o 
envolvimento das 
comunidades nos 
esforços de 
prevenção da 
gravidez nas 
adolescentes. 

referente ao projecto e aos 
seus riscos potenciais 
devido à falta de consultas 
independentes com as 
mulheres e raparigas nos 
espaços seguros e 
confidenciais 

• Falta de pessoal feminino 
qualificado para conduzir o 
currículo de SSR ou a 
programação de 
competências para a vida 
para as raparigas porque 
este pessoal vivencia a 
mesma falta de informação e 
normas sociais restritivas 
nesses assuntos 

• Falta de informação e 
consciência para as 
raparigas dos riscos 
relacionados com o 
casamento e a gravidez 
precoces e a VBG, incluindo 
os riscos agravados pelo 
início da pandemia COVID-
19, sobretudo para as 
raparigas com a deficiência, 
das comunidades indígenas, 
ou fora do sistema escolar 

• Falta de acesso pelos 
beneficiários femininos aos 
benefícios e serviços do 
projecto (ex. falta de 
representação feminina no 
sistema educativo e nos 
processos de tomada de 
decisão ao nível de 
comunidade, falta de 
consideração dos 
necessários dos 
beneficiários femininos na 
implementação das medidas 

gestão ética e confidencial das 
reclamações de EAS/AS 

- Protocolo de resposta para 
encaminhar os/as sobreviventes 
para os serviços de apoio 
respeitando os princípios de 
confidencialidade e seguridade 

• Identificação e formação dos pontos 
focais femininos ao nível da escola (ex. 
as professoras voluntárias) a fim de 
oferecer um apoio psicossocial básico, 
um encaminhamento para os serviços 
de apoio, como também ajudar com a 
disseminação das informações sobre a 
VBGRE e a SSR, incluindo as 
competências no que respeita ao 
trabalho com os/as estudantes com 
deficiência, das comunidades indígenas, 
e da comunidade LGBTQI 

• Realização do mapeamento dos serviços 
públicos, privados e de ONG nas áreas 
de intervenção do projecto a fim de 
identificar os fornecedores qualificados 
dos serviços de apoio psicossocial, 
médico, e legal, incluindo os protocolos 
para o encaminhamento seguro e 
confidencial dos casos de VBG/EAS/AS 
para os serviços; o mapeamento deveria 
ter conta das estruturas que trabalham 
com os/as adolescentes com deficiência, 
das comunidades indígenas, e da 
comunidade LGBTQI 

• Inclusão de um pacote dos serviços de 
apoio básico para os/as sobreviventes 
para assegurar o acesso aos serviços 
psicossociais, médicos, e legais 
essenciais nas áreas de intervenção do 
projecto, tendo conta das estruturas que 
trabalham com os/as adolescentes com 
deficiência, das comunidades indígenas, 
e da comunidade LGBTQI, e os/as 
adolescentes fora do ensino escolar; o 
pacote pode incluir um apoio técnico 

apoiados 
financeiramente 



 

Projecto Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem Para Todos (PAT II) – Projecto No. P168699 

 
Procedimentos de Gestão da Mão-de-Obra: Versão 3 – Janeiro 2021 Página | 29 

 

Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

educativas como também 
relacionadas com a SSR e a 
resposta à COVID-19) 

• Risco de insuficiente apoio 
por falta de acesso a 
serviços de apoio por parte 
de beneficiários femininos e 
sobreviventes de 
VBG/EAS/AS devido à baixa 
qualidade e fraca cobertura 
geográfica dos serviços de 
apoio, e ao acesso difícil em 
áreas de resposta 
humanitária e/ou remotas 
onde o projecto será 
executado 

• Risco de introdução de 
conflitualidade e alguma 
violência ao nível da família 
e das comunidades, caso as 
actividades de SSR não 
sejam conduzidas 
adequadamente e causem as 
interrupções nas normas 
sociais, com envolvimento 
contínuo e participação 
activa das famílias e dos 
líderes comunitários, e 
tendo em consideração a 
estrutura, normas sociais e 
práticas culturais das 
comunidades 

• Risco de continuar a 
remeter as meninas 
grávidas para o ensino 
nocturno, em piores 
condições de segurança e 
maior risco de VBGRE 

• Risco de sustentabilidade do 
programa das bolsas de 
estudo por causa da falta de 

aos fornecedores como necessário com 
o financiamento apropriado 

Subcomponente 1.2: 
Fornecer aos 
adolescentes segundas 
chances e habilidades, 
incluindo habilidades 
para a vida 

Esta subcomponente 
visará a fornecer os jovens 
fora do sistema escolar 
com as competências 
básicas e para a vida e vai: 

• Melhorar e expandir 
dos programas 
existentes de 
aprendizagem 
acelerada. 

• Integrar a 
capacitação sobre as 
competências para a 
vida nas outras 
actividades de 
capacitação, em 
particular com foco 
nas raparigas para 
aumentar as 
perspectivas delas 
de obtenção de 
renda. 

• Criar os espaços 
onde as mães 
adolescentes possam 
encontrar-se para 
trocar experiências e 
aprender, entre si, 
práticas de educação 
contínua, cuidados, 
alimentação e 
acompanhamento do 
crescimento das 
crianças, com apoio 

Plano de formação e sensibilização, 
incluindo: 

• Reforço de competências para o pessoal 
do projecto e educativo sobre os riscos 
relacionados com a EAS/AS, a 
prevenção e resposta à VBGRE, a 
disciplina positiva, e os princípios da 
igualdade de género, incluindo os 
códigos de conduta, os comportamentos 
proibidos, e os mecanismos de 
reclamações e seguimento ou outro 
mecanismo de feedback receptivo às 
reclamações de EAS/AS; esta formação 
deveria também cobrir as competências 
no que respeita ao trabalho com os/as 
estudantes com deficiência, das 
comunidades indígenas, da comunidade 
LGBTQI, e os/as adolescentes fora do 
sistema escolar 

• Envolvimento com e a formação dos 
actores de cumprimento da lei para 
sensibilizar sobre a prevenção e 
resposta à VBGRE e as melhores 
práticas referente ao apoio para os/as 
sobreviventes e aos comportamentos 
amigáveis para os/as adolescentes, 
incluindo os comportamentos proibidos 
e o mecanismo de reclamações e 
seguimento receptivo às reclamações de 
EAS/AS do projecto, e o papel desses 
actores no trabalho com as escolas e 
comunidades 

• Implementar programas de 
comunicação e disseminação das 
informações nas escolas sobre a 
prevenção e resposta à VBGRE, os 
comportamentos proibidos, e os 
mecanismos de reclamações e 
seguimento receptivos às reclamações 

UIP Implementação Número de pessoal do 
projecto, educadores, e 
actores de cumprimento 
da lei treinados sobre a 
VBG/EAS/AS 

% dos participantes nas 
formações que recebem 
uma nota acima de 70% 
na prova de pós-
formação 

Número de sessões de 
sensibilização realizadas 
nas escolas e 
comunidades 

Número de participantes 
nas sensibilizações 
(separado por sexo e 
idade – adulto ou menor) 

Número de consultas 
comunitárias com os 
grupos ou beneficiários 
femininos 

Número de participantes 
nas consultas com os 
grupos ou beneficiários 
femininos (separado por 
idade – adulto ou menor) 

Formação e 
sensibilização: 

USD ~10 milhões 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

de pessoal dos 
serviços locais do 
Ministério da Saúde. 

• Seguir a realização 
desses programas 
para monitorizar os 
resultados dos 
alunos participando 
nos programas de 
aprendizagem 
acelerada e nas 
actividades de 
formação sobre as 
competências para a 
vida. 

compreensão e de 
envolvimento da 
comunidade, incluindo a 
preferência para oferecer as 
bolsas aos meninos 
principalmente 

 

de EAS/AS, tendo conta das estruturas 
que trabalham com os/as adolescentes 
com deficiência, das comunidades 
indígenas, da comunidade LGBTQI, e 
fora do ensino escolar 

• Consultas comunitárias com os grupos 
ou beneficiários femininos, incluindo as 
raparigas, nos espaços seguros e 
confidenciais com as facilitadoras sobre 
o impacto potencial do projecto e das 
suas actividades e os riscos associados, 
incluindo os mecanismos de feedback 
que podem ser acessíveis ao nível de 
comunidade e o mapeamento das áreas 
seguras e inseguras na comunidade (ex. 
as rotas para as escolas, pontos de água, 
etc.); consultas deveriam também visar 
as sensibilizações com as raparigas com 
deficiência, das comunidades indígenas, 
da comunidade LGBTQI, e fora do 
sistema escolar 

• Sensibilizações nas comunidades 
seleccionadas pelo projecto sobre os 
riscos de EAS/AS como também a 
prevenção e resposta à VBGRE, os 
comportamentos proibidos, e os 
mecanismos de reclamações e 
seguimento ou outro mecanismo de 
feedback receptivo às reclamações de 
EAS/AS 

• Sensibilizações nas áreas de intervenção 
do projecto, sobretudo visando os 
líderes da comunidade e os pais, sobre 
os benefícios tangíveis e intangíveis do 
programa da bolsa de estudos e a 
inscrição contínua das raparigas no 
ensino secundário e universitário 

Subcomponente 1.3: 
Manter as meninas na 
escola 

Iniciativas de prevenção de VBG/EAS/AS, 
incluindo: 

UIP Implementação Número de docentes e 
educadores de pares 

Iniciativas de 
prevenção: 

USD ~5 milhões 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

Esta subcomponente 
incluirá múltiplos 
actividades para manter 
as raparigas na escola e 
assegurar a presença 
contínua delas, em 
particular dado os riscos 
aumentados do abandono 
escolar por causa do 
fechamento das escolas 
relacionado com o COVID-
19, como por exemplo: 

• Implementação de 
campanhas para 
sensibilizar e 
envolver os pais na 
manutenção 
adequada das 
instalações 
escolares, através de 
comités de pais e 
professores, 
assegurando 
condições de higiene 
e sanidade 
necessárias para 
manter as meninas 
na escola. 

• Integração de 
educação em WASH 
nas escolas apoiando 
sessões de 
capacitação e 
manutenção das 
instalações 
sanitárias, incluindo 
para a gestão de 
higiene menstrual. 

• Redução de custos 
da escolaridade 
através da criação de 
bolsas de estudo, em 
maior número, para 
raparigas, mas 

• Envolvimento com e a formação dos 
docentes e educadores de pares sobre 
os serviços de SSR, incluindo a 
prevenção de gravidez precoce e os 
comportamentos arriscados, para os/as 
adolescentes, especialmente as 
raparigas, a fim de assegurar a entrega 
qualificada e sólida tecnicamente do 
currículo, como também o 
monitoramento contínuo e o apoio 
técnico durante a vida do projecto; as 
formações deveriam também cobrir as 
competências referentes ao trabalho 
com os/as estudantes com deficiência, 
das comunidades indígenas, da 
comunidade LGBTQI, e os/as 
adolescentes fora do sistema escolar; 
esta programação deveria incluir a 
participação dos/das estudantes e dos 
pais 

• Envolvimento dos defensores da 
igualdade de género nas comunidades e 
escolas afectadas pelo projecto, 
incluindo visando os líderes masculinos 
das comunidades como também os 
docentes masculinos e femininos e 
estudantes; estas iniciativas deveriam 
também ser inclusivas dos/as 
adolescentes com deficiência, das 
comunidades indígenas, da comunidade 
LGBTQI, e fora do sistema escolar 

• Implementação da programação 
transformativa de género que promove 
a masculinidade positiva, que 
permanece responsável para as 
mulheres e raparigas como também 
para as normas igualitárias de género, e 
pode incluir os grupos de discussão 
sobre o género separados por sexo para 
abordar as causas raízes da VBG 

• Criação e/ou dinamização dos centros 
comunitários, respeitando a cultura e 

treinados sobre a SSR 
para os/as adolescentes 

Número dos defensores 
da igualdade de género 
identificados nas 
comunidades e escolas 
afectadas pelo projecto 

Número de grupos de 
discussão sobre o género 
e número de 
participantes em cada 
grupo 

% de mudança positiva 
nas opiniões dos 
participantes masculinos 
nos grupos de discussão 
sobre as questões 
relacionadas com as 
normas de género 
prejudiciais e a 
aceitabilidade da 
violência entre parceiros 
íntimos e violência contra 
as crianças 

Número dos centros 
comunitários criados ou 
dinamizados nas áreas de 
implementação do 
projecto 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

também para 
rapazes na escola. 

organização social local, como espaços 
seguros e centros dinamizadores da 
mudança, de informação e apoio aos 
jovens, de prevenção de VBG/EAS/AS, 
de discussão colectiva, e que funcionam 
como nós de articulação de várias 
medidas e tipos de intervenção, no 
âmbito do programa 

Componente 2: Reduzir a pobreza de aprendizagem em Angola. Esta componente visa melhorar a educação das crianças e adolescentes que estão integrados no sistema de ensino, melhorando o ensino e medindo a 
aprendizagem, inclusive por meio de programas de ensino à distância, quando pertinente. Esta componente também fortalecerá a resiliência das comunidades locais aos efeitos económicos do COVID-19, por meio de 

doações baseadas no desempenho destinadas a expandir a infra-estrutura escolar. 

Subcomponente 2.1: 
Reformar e ampliar a 
oferta educativa 

Esta subcomponente 
apoiará a expansão da 
oferta educativa em quase 
todos os níveis de 
escolaridade com a 
realização de novas 
construções escolares, 
expansão, reabilitação e 
melhoramento de escolas 
existentes e outras 
intervenções para 
expandir os espaços para 
alunos, incluindo as 
instalações apropriadas 
de WASH e estruturas 
educativas acessíveis. 

• Riscos de exploração e 
abuso sexual, incluindo uma 
demanda aumentada para a 
solicitação de sexo, 
relacionados com a 
construção escolar e as 
actividades de reabilitação 
devido ao influxo de mão-
de-obra nas comunidades e 
escolas como também a 
presença dos trabalhadores 
nas áreas de obra ao redor 
das escolas 

• Falta de construção 
adequada para assegurar a 
acessibilidade para os/as 
estudantes com deficiência e 
a segurança das instalações 
sanitárias (ex. que são 
suficientemente numerosas 
para assegurar as 
instalações separadas por 
sexo, trancáveis, e bem 
iluminadas) 

• Baixa probabilidade de que 
a manutenção das medidas e 
instalações, incluindo para a 
gestão da higiene menstrual, 
seja sustentável, incluindo 

Além das medidas enumeradas acima: 

• Disseminação das informações nas 
áreas de implementação do projecto 
sobre as oportunidades de emprego e 
como candidatar-se, com enfoque 
particular nas mulheres 

• Sensibilizações nas áreas de 
implementação do projecto, sobretudo 
visando os líderes da comunidade, sobre 
a VBG/EAS/AS, as suas causas e 
consequências, e os benefícios tangíveis 
e intangíveis da participação da mulher 
no mercado de trabalho para a família, 
comunidade, e sociedade, a fim de 
reforçar a prevenção dos conflitos 
domésticos 

• Construção das instalações sanitárias e 
de alojamento adequadas para os 
trabalhadores no local de construção 
que são separadas por sexo, seguras, e 
bem iluminadas como também os 
espaços seguros para as trabalhadoras 
no local 

• Estabelecimento para as mulheres 
envolvidas na obra um transporte diário 

UIP Implementação % de pessoal do projecto 
e dos trabalhadores são 
mulheres 

% de cargos de 
supervisão do projecto e 
do contratante são 
ocupados pelas mulheres 

Número de 
trabalhadores, 
supervisores, elementos 
de segurança e vigilância, 
e consultores treinados 
sobre a VBG/EAS/AS 

% dos participantes nas 
formações que recebem 
uma nota acima de 70% 
na prova de pós-
formação 

Número de sessões de 
sensibilização realizadas 
nas comunidades sobre 
as oportunidades de 
emprego e como 
candidatar-se 

Número de participantes 
nas sensibilizações sobre 
as oportunidades de 

Medidas adicionais: 

USD ~5 milhões 

Subcomponente 2.2: 
Apoiar o ensino de 
qualidade 

Esta subcomponente 
apoiará a qualidade do 
ensino por i) promover e 
monitorizar a qualidade 
do ensino, ii) avaliar a 
aprendizagem, iii) 
melhorar o 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

desenvolvimento 
profissional para 
professores, e iv) 
melhorar as práticas de 
gestão nas escolas, e vai: 

• Apoiar o 
fortalecimento dos 
sistemas de 
avaliação da 
aprendizagem dos 
alunos e do 
desempenho dos 
professores, 
incluindo o 
envolvimento com os 
meios de ensino à 
distância. 

• Apoiar a melhoria do 
ensino por meio da 
actualização do 
programa de 
desenvolvimento 
profissional para 
professores. 

• Melhorar os 
processos e 
habilidades dos 
gestores escolares 
no sentido de 
incrementar os 
resultados obtidos. 

• Melhorar as políticas 
de gestão de 
professores, 
incluindo 
ferramentas de 
triagem e 
implantação. 

em relação com as fontes de 
alimentação e água 

• Risco de manutenção de 
assédio sexual, relacionados 
com falta de supervisão do 
pessoal no local de trabalho 
e no sistema educativo, 
particularmente falta de 
códigos de conduta para os 
educadores ao nível 
nacional e caso de os 
mecanismos de gestão das 
queixas não serem 
implementados no âmbito 
da escola 

• Risco de discriminação 
sexual por parte das 
mulheres na contratação 
delas para trabalhar nas 
obras devido à falta de 
informação sobra as 
oportunidades de emprego e 
como candidatar-se 

• Risco de abuso ou violência 
relacionados com as normas 
sociais prejudiciais nos 
contextos da implementação 
do projecto que limitem o 
acesso aos serviços de 
educação para as mulheres e 
as raparigas 

• Risco de violência entre 
parceiros íntimos devido às 
alterações na vida 
quotidiana e nas relações de 
poder no seio das 
comunidades e das famílias 
como consequência da 
contratação de mulheres 
para trabalhar nas obras (ex. 
redução do tempo 

e seguro entre a habitação e o local de 
trabalho 

• Formação e sensibilização dos 
trabalhadores, os supervisores, os 
elementos de segurança e vigilância, e 
os consultores sobre a VBG/EAS/AS, 
incluindo os códigos de conduta, os 
comportamentos proibidos, e o 
mecanismo de reclamações e 
seguimento receptivo às queixas de 
EAS/AS do projecto 

• Estabelecimento das condições 
sanitárias e de abastecimento de água 
que podem ajudar as raparigas com a 
gestão de higiene menstrual, incluindo 
as instalações sanitárias na escola que 
são separadas por sexo, seguras, e bem 
iluminadas, fornecimento e acesso a 
produtos sanitários, e disponibilidade 
de infra-estruturas para deposição de 
resíduos sanitários, a nível da escola e 
da comunidade 

emprego (separado por 
sexo) 

Número de sessões de 
sensibilização realizadas 
nas comunidades sobre a 
VBG/EAS/AS e os 
benefícios da 
participação da mulher 
no mercado de trabalho  

Número de participantes 
nas sensibilizações sobre 
a VBG/EAS/AS e os 
benefícios da 
participação da mulher 
no mercado de trabalho 
(separado por sexo) 

% de locais de 
construção têm 
instalações sanitárias e 
de alojamento separadas 
por sexo, seguras, e bem 
iluminadas 

% de escolas têm 
instalações sanitárias 
separadas por sexo, 
seguras, e bem 
iluminadas com infra-
estruturas para 
deposição de resíduos 
sanitários 

Subcomponente 2.3: 
Garantir a continuidade 
da aprendizagem 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

Em resposta à COVID-19, 
esta subcomponente 
apoiará i) os meios de 
ensino à distância para 
os/as alunos/as e os 
professores, ii) o 
desenvolvimento dos 
materiais para ajudar a 
recuperar as perdas de 
aprendizagem, e iii) 
actividades para 
assegurar a reabertura 
segura das escolas, e vai: 

• Desenvolver 
programas de ensino 
à distância para 
professores, 
incluindo 
treinamento em 
medidas de higiene e 
segurança e 
desenvolvimento 
profissional entre 
pares. 

• Apoiar a produção e 
distribuição de 
materiais de baixo 
custo para apoio ao 
ensino à distância, 
que os/as alunos/as 
podem aceder, 
incluindo para o uso 
das línguas 
angolanas de origem 
africana e os/as 
estudantes com 
deficiência. 

• Apoiar a reabertura 
das escolas 
assegurando o bem-
estar, a segurança e a 
aprendizagem das 
crianças, incluindo a 
higiene, a nutrição, e 

disponível para as tarefas 
domésticas pelas mulheres 
ou gestão do dinheiro ganho 
pelas mulheres na obra 
podem constituir uma fonte 
de conflitos domésticos) 

• Falta de informação para os 
beneficiários femininos 
referente ao projecto e aos 
seus riscos potenciais 
devido à falta de consultas 
independentes com as 
mulheres e raparigas nos 
espaços seguros e 
confidenciais 

• Falta de acesso pelos 
beneficiários femininos aos 
benefícios e serviços do 
projecto (ex. falta de 
representação feminina no 
sistema educativo e nos 
processos de tomada de 
decisão ao nível de 
comunidade, falta de 
consideração dos 
necessários dos 
beneficiários femininos na 
implementação das medidas 
educativas como também 
relacionadas com a resposta 
à COVID-19) 

• Risco de insuficiente apoio 
por falta de acesso a 
serviços de apoio por parte 
de beneficiários femininos e 
sobreviventes de 
VBG/EAS/AS devido à baixa 
qualidade e fraca cobertura 
geográfica dos serviços de 
apoio, e ao acesso difícil em 
áreas de resposta 
humanitária e/ou remotas 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

as medidas de apoio 
psicossocial como 
também capacitação 
dos professores para 
promover a 
recuperação dos/das 
estudantes ao nível 
da aprendizagem. 

onde o projecto será 
executado 

 

Componente 3: Gestão, monitorização e avaliação do projecto. 

Subcomponente 3.1: 
Gestão do projecto 

Esta subcomponente visa 
o fortalecimento da 
capacidade de gestão do 
pessoal do MED e 
financiará as atividades 
seguintes: (i) assistência 
técnica para a preparação 
dos módulos de formação 
para os diretores das 
escolas, professores, bem 
como para os níveis 
central, provincial e 
municipal; (ii) serviços de 
consultoria para apoiar 
atividades de capacitação; 
(iii) materiais formativos 
e custos relacionados com 
o fornecimento dos 
programas de formação; e 
(iv) custos operacionais. 

• Riscos de manutenção de 
assédio sexual, relacionados 
com falta de supervisão do 
pessoal no sistema 
educativo, particularmente 
falta de códigos de conduta 
para os educadores ao nível 
nacional e caso de os 
mecanismos de gestão das 
reclamações não serem 
implementados no âmbito 
da escola 

• Falta de informação para os 
docentes femininos 
referente ao projecto e aos 
seus riscos potenciais 
devido à falta de consultas 
independentes com as 
mulheres nos espaços 
seguros e confidenciais 

• Falta de acesso pelos 
beneficiários femininos aos 
benefícios e serviços do 
projecto (ex. falta de 
representação feminina no 
sistema educativo e nos 
processos de tomada de 
decisão ao nível de 
comunidade, falta de 
consideração dos 
necessários dos docentes 
femininos na 

Além das medidas enumeradas acima: 

Supervisão e monitoramento, incluindo: 

• Recrutamento para a UIP de uma/um 
especialista em questões de 
VBG/EAS/AS e VBGRE para 
acompanhamento e supervisão das 
medidas de mitigação sob o Plano de 
acção de prevenção e resposta à VBG. 

• Estabelecimento dos protocolos para a 
gestão ética e confidencial dos dados e 
informações relacionados com os casos 
de VBG/EAS/HS, incluindo os dados de 
sobreviventes e denunciantes, que 
asseguram que a recolha e registo 
desses dados sejam feitos de forma ética 
e culturalmente apropriada. 

• Recrutamento de uma firma terceira 
para monitorizar a implementação das 
medidas de mitigação dos riscos; a 
firma precisa ter o pessoal com a 
experiência específica no tema de VBG a 
fim de monitorizar a implementação do 
Plano de acção de prevenção e resposta 
à VBG e assegurar que todos os partidos 
associados estão cumprindo as 
responsabilidades deles. 

• Desenvolvimento do PGAS do 
contratante como parte de oferta e 
contracto do empreiteiro; C-PGAS 

UIP Preparação Realização do 
recrutamento de 
uma/um especialista em 
VBG 

Realização do 
recrutamento de uma 
firma terceira para o 
monitoramento 

Realização do 
recrutamento do 
consultor da supervisão 
para o contratante 

% dos empreiteiros têm 
um C-PGAS tratando e 
implementando as 
medidas relevantes de 
mitigação dos riscos de 
EAS/AS 

Recrutamento de 
especialista, firma 
terceiro, e consultor: 

USD ~2 milhões 

Subcomponente 3.2: 
Monitorizar e avaliar a 
implementação de 
políticas educacionais 

Esta subcomponente visa 
informar o 
desenvolvimento de 
futuras políticas 
educacionais, 
monitorizando a 
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Componentes do 
projecto 

Riscos e considerações Medidas de mitigação, prevenção e 
resposta 

Parte 
responsável 

Linha de tempo Indicadores de 
execução 

Orçamento 

implementação e 
avaliando o impacto das 
intervenções e incluirá as 
atividades seguintes: (i) 
atividades de capacitação 
para estabelecer e 
processar dados e 
estatísticas educacionais 
de forma a incorporá-los 
no planeamento; (ii) 
treinamentos em serviço 
para fortalecer a 
capacidade do MED em 
M&A; e (iii) assistência 
técnica para a realização 
de estudos qualitativos e 
avaliação rigorosa do 
impacto dos projetos 
inovadores desenvolvidos 
no âmbito do projeto. 

implementação das medidas 
educativas como também 
relacionadas com a resposta 
à COVID-19) 

• Risco de insuficiente apoio 
por falta de acesso a 
serviços de apoio por parte 
de beneficiários femininos e 
sobreviventes de 
VBG/EAS/AS devido à baixa 
qualidade e fraca cobertura 
geográfica dos serviços de 
apoio, e ao acesso difícil em 
áreas de resposta 
humanitária e/ou remotas 
onde o projecto será 
executado 

 

resumirá as medidas relevantes de 
mitigação dos riscos de EAS/AS, como 
aquelas no Plano de Acção VBG, 
incluindo as considerações de 
acessibilidade para os/as estudantes 
com uma deficiência, as instalações 
sanitárias e de alojamento adequadas 
para os trabalhadores de construção 
que são separadas por sexo, seguras, e 
bem iluminadas como também os 
espaços seguros para as trabalhadoras 
no site, e a disseminação das 
informações direccionadas para as 
trabalhadoras potenciais a fim de 
promover um ambiental de trabalho 
agradável para as mulheres 

• Recrutamento do consultor de 
supervisão para o contratante que 
empregará os agentes sociais a fim de 
monitorizar a implementação das 
medidas de mitigação dos riscos de 
EAS/AS resumidas no C-PGAS 
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Anexo 2 – Exemplo de Código de Conduta 
 

1. Objectivos 
 

O objectivo destes Códigos de Conduta para a Implementação das Normas Ambientais, Sociais, 

de Saúde e Segurança (NASSS) e Saúde e Segurança Ocupacional (SSO), e prevenção da 

Violência Baseada no Género (VBG) e Violência Contra as Crianças (VCC) é introduzir um 

conjunto de definições-chave, códigos de conduta fundamentais e orientações que: 

 

i. Definam claramente as obrigações para todos os trabalhadores do projecto (incluindo 
os subcontratados e os trabalhadores pontuais) no que respeita à aplicação das normas 
ambientais, sociais, de saúde e de segurança (NASSS) do projecto e de saúde e 
segurança ocupacional (SSO) e;  

ii. ajudar a prevenir, reportar e responder a VBG e o VCC no local de trabalho e nas 
comunidades circundantes imediatas. 

 

A aplicação destes Códigos de Conduta ajudará a garantir que o projecto satisfaça os seus 
objectivos das NASSS e SSO, bem como a prevenir e/ou mitigar dos riscos de VBG e VCC no 

projecto e nas comunidades locais. 

 

Estes Códigos de Conduta devem ser adoptados por aqueles que trabalham no projecto e 

destinam-se a: 

 

i. consciencializar sobre expectativas das NASSS e de SSO associadas ao projecto; 
ii. criar uma consciência comum sobre o VBG e o VCC e: 

(a) assegurar uma compreensão partilhada de que não é admissível no projecto; 
e,  

(b) criar um sistema claro para identificar, responder e sancionar incidentes 
relacionados com VBG e VCC. 

 

Garantir que todos os trabalhadores do projecto compreendam os valores subjacentes ao 

projecto e a conduta que deles é esperada e reconheçam as consequências no caso de violação 

destes valores, contribuirá para a criação de um ambiente de trabalho respeitoso e produtivo, 

e para o cumprimentos dos objectivos do projecto. 

 

 

2. Definições 
 

Aplicam-se as seguintes definições: 

 

Ambiente, Social, Saúde e Segurança (ASSS): É um termo que abrange questões relacionadas 

com o impacto do projecto no ambiente, nas comunidades e nos trabalhadores. 

 

Saúde e Segurança Ocupacional (SSO): A saúde e a segurança ocupacional foca-se na 

protecção da segurança, da saúde e do bem-estar dos trabalhadores. A fruição destes padrões 

ao mais alto nível é um direito humano básico que deve ser acessível a todos os trabalhadores. 
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Violência Baseada no Género (VBG): É um termo que engloba qualquer acto prejudicial que 

seja perpetrado contra a vontade de uma pessoa e que se baseie em diferenças socialmente 

atribuídas (ou seja, género) entre homens e mulheres. Inclui actos que inflijam danos 

físicos, sexuais ou mentais ou sofrimento, ameaças de tais actos, coacção e outras privações de 

liberdade. Estes actos podem ocorrer em público ou em privado. O termo VBG é usado para 

sublinhar a desigualdade sistémica entre homens e mulheres (que existe em todas as 

sociedades do mundo) e actua como uma característica unificadora e fundamental da maioria 

das formas de violência perpetradas contra mulheres e raparigas. A Declaração das Nações 

Unidas de 1993 sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres define a violência contra 

as mulheres como "qualquer acto de violência baseada no género que resulte ou seja 

susceptível de resultar em danos físicos, sexuais ou psicológicos ou sofrimento às mulheres".1 

 

Os seis tipos principais de VBG são: 

• Violação: Penetração não consensual (ainda que ligeira) da vagina, ânus ou boca com um 

pénis, outra parte do corpo ou um objecto.  

• Agressão Sexual: Qualquer forma de contacto sexual não consensual que não resulte ou 

inclua penetração. Exemplos incluem: tentativa de violação, bem como beijos indesejados, 
acariciamentos ou toques de genitais e nádegas.  

✓ Assédio Sexual: São avanços sexuais indesejáveis, pedidos de favores sexuais e 

outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual. O assédio sexual nem sempre 

é explícito ou óbvio, pode incluir actos implícitos e subtis, mas envolve sempre uma 

dinâmica de poder e género em que uma pessoa no poder usa a sua posição para 

assediar outra com base no seu género. A conduta sexual não é bem-vinda sempre 

que a pessoa sujeita a ela considera indesejável (por exemplo, olhar alguém de cima 

a baixo; beijar; uivar ou fazer sons inapropriados; andar à volta de alguém; 

assobiar; em alguns casos, dar presentes pessoais). 

✓ Favores Sexuais: É uma forma de assédio sexual e inclui fazer promessas de 

tratamento favorável (por exemplo, promoção) ou ameaças de tratamento 

desfavorável (por exemplo, perda de emprego) dependentes de actos sexuais — ou 

outras formas de comportamento humilhante, degradante ou explorador. 

• Agressão Física: Um acto de violência física que não é de natureza sexual. Exemplos 

incluem: bater, dar estalos, sufocar, cortar, empurrar, queimar, disparar ou usar qualquer 

arma, ataques ácidos ou qualquer outro acto que resulte em dor, desconforto ou 

ferimentos. 

• Casamento Forçado: O casamento de uma pessoa contra a sua vontade.  

• Negação de Recursos, Oportunidades ou Serviços: Negação do legítimo acesso a 

recursos económicos/activos ou oportunidades de subsistência, educação, saúde ou outros 

serviços sociais (por exemplo, uma viúva impedida de receber uma herança, rendimentos 

retirados à força por um parceiro íntimo ou membro da família, uma mulher impedida de 

usar contraceptivos, uma rapariga impedida de frequentar a escola, etc.).  

• Abuso Psicológico/Emocional: Inflicção de dor ou lesão mental ou emocional. Exemplos 

incluem: ameaças de violência física ou sexual, intimidação, humilhação, isolamento 

                                                             
1 É importante notar que as mulheres e as raparigas sofrem de forma desproporcionada a violência; no total, 35% das mulheres 
em todo o mundo enfrentaram violência física ou sexual (OMS, estimativas globais e regionais de violência contra as mulheres: 
prevalência e efeitos para a saúde da violência de parceiros íntimos e violência sexual não-parceira, 2013). Alguns homens e 
rapazes também enfrentam violência com base no seu género e relações de poder desiguais. 
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forçado, perseguição, assédio, atenção indesejada, observações, gestos ou palavras escritas 

de natureza sexual e/ou ameaçadora, destruição de coisas acarinhadas, etc. 

 

Violência Contra Crianças (VCC): É definido como danos físicos, sexuais, emocionais e/ou 

psicológicos, negligência ou tratamento negligente de crianças menores de 18 anos (isto é, 

menores de 18 anos), incluindo a exposição a tais danos, que resultem em danos reais ou 

potenciais para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto 

de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. Isto inclui o uso de crianças para fins 

lucrativos, trabalho, gratificação sexual, ou alguma outra vantagem pessoal ou financeira. Isto 

também inclui outras actividades, como o uso de computadores, telemóveis, câmaras de vídeo 

e digitais ou qualquer outro meio para explorar ou assediar crianças ou aceder a pornografia 

infantil.23 

 

Aliciamento: São comportamentos que facilitam a procura de uma criança para actividade 
sexual. Por exemplo, um agressor pode construir uma relação de confiança com a criança, e 

depois procurar sexualizar essa relação (por exemplo, encorajando sentimentos românticos ou 

expondo a criança a conceitos sexuais através da pornografia). 

 

Aliciamento Online: É o acto de enviar uma mensagem electrónica com conteúdo indecente a 

um destinatário que o remetente acredita ser um menor, com a intenção do destinatário se 

envolver ou submeter-se a algum tipo de actividade sexual com outra pessoa, incluindo, mas 

não necessariamente, o remetente.4 

 

Medidas de Responsabilização: São as medidas implementadas para garantir a 

confidencialidade dos sobreviventes e responsabilizar os empreiteiros, os consultores e o 

cliente pela implementação de um sistema justo de tratamento dos casos de VBG e VCC. 

 

Plano de Gestão Ambiental e Social para a Construção (C-PGAS): É o plano elaborado pelo 

empreiteiro que descreve como vão ser implementadas as actividades de construção de acordo 

com o plano de gestão ambiental e social definido para o Projecto (PGAS). 

 

Criança: Termo utilizado intercambiavelmente com o termo «menor» e refere-se a uma pessoa 

com menos de 18 anos. Esta definição está em conformidade com o artigo 1º da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

 

Protecção da Criança (PC): É uma actividade ou iniciativa destinada a proteger as crianças de 

qualquer forma de dano, particularmente decorrente de VCC. 

 

Consentimento: É a escolha informada subjacente à intenção livre e voluntária de um 

indivíduo, aceitação ou acordo para fazer algo. Não é considerado consentimento quando tal 

aceitação ou acordo é obtido através do uso de ameaças, força ou outras formas de coacção, 

rapto, fraude, engano ou deturpação. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, o Banco Mundial considera que o consentimento não pode ser dado por 

crianças menores de 18 anos, mesmo que a legislação nacional do país em que o Código de 

                                                             
2 A exposição ao VBG também é considerada VCC.  
3 O emprego das crianças deve cumprir toda a legislação nacional aplicável, incluindo as leis laborais relativas ao trabalho infantil, 
bem como e as políticas de salvaguarda do Banco Mundial em matéria de trabalho infantil e idade mínima de trabalho. Devem 
também poder cumprir as normas de competências em Saúde e Segurança no Trabalho do projecto. 
4 Por exemplo, a Lei do Código Penal de Vanuatu de 1995, Divisão 474 (infracções às telecomunicações, subdivisão C). 
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Conduta é aplicado preveja uma idade inferior. A crença errada sobre a idade da criança e o 

consentimento da criança não é uma defesa.5 

 

Consultor: É qualquer empresa, organização ou outra instituição a quem tenha sido 

adjudicado um contracto de prestação de serviços de consultoria para o projecto e tenha 

contratado gestores e/ou colaboradores para a realização deste trabalho. 

 

Empreiteiro: É qualquer empresa, organização ou outra instituição a quem tenha sido 

adjudicada para a realização de obras de desenvolvimento de infra-estruturas para o projecto 

e tenha contratado gestores e/ou colaboradores para a realização deste trabalho. Isto inclui 

também os subcontratantes contratados para realizar actividades em nome do empreiteiro. 

 

Trabalhador: Qualquer pessoa que ofereça mão-de-obra individual ao empreiteiro ou 

consultor dentro do país, dentro ou fora do local de trabalho, ao abrigo de um contracto de 
trabalho formal ou informal, tipicamente, mas não necessariamente (incluindo estagiários não 

remunerados e voluntários), em troca de um salário, sem responsabilidade de gerir ou 

supervisionar outros trabalhadores. 

 

Gestor: Qualquer pessoa individual que ofereça mão-de-obra ao empreiteiro ou consultor, 

dentro ou fora do local de trabalho, ao abrigo de um contracto de trabalho formal ou informal 

e em troca de um salário, com a responsabilidade de controlar ou dirigir as actividades da 

equipa, unidade, divisão ou similares de um empreiteiro ou consultor, e de supervisionar e 

gerir um número pré-definido de trabalhadores. 

 

Procedimento de Alegação de VBG e VCC: É o procedimento a adoptar para denunciar 

incidentes de VBG ou VCC. 

 

Códigos de Conduta de VBG e de VCC: Os Códigos de Conduta adoptados para o projecto que 

abrangem o compromisso da empresa, bem como as responsabilidades dos gestores e 

indivíduos no que diz respeito à VBG e à VCC. 

 

Equipa de Conformidade VBG e VCC (GCCT): Especialistas responsáveis por abordar as 

questões de VBG e VCC associadas ao projecto. 

 

Mecanismo de Feedback e Resolução de Reclamações (MFRR): É o procedimento 

estabelecido por um projecto para receber e responder a sugestões e reclamações. 

 

Agressor: A(s) pessoa(s) que comete(m) ou ameaça(m) cometer um acto ou actos de VBG ou 

VCC. 

 

Protocolo de Resposta: São os mecanismos estabelecidos para responder aos casos de VBG e 

VCC. 

 

Sobreviventes: A(s) pessoa(s) adversamente afectada(s) por VBG ou VCC. Mulheres, homens 

e crianças podem ser sobreviventes de VBG; as crianças podem ser sobreviventes de VCC. 

 

                                                             
5 Por exemplo, nos termos do artigo 97.º É proibida a lei de consolidação penal para a idade de consentimento legal em Vanuatu, 
é proibida a actividade sexual com qualquer criança com menos de 15 anos por conduta heterossexual e 18 anos por conduta 
sexual do mesmo sexo (http://tinyurl.com/vu-consent). No entanto, o Banco Mundial segue as Nações Unidas para a idade de 
consentimento (18 anos), pelo que isso se aplica aos projectos financiados pelo Banco Mundial. 

http://tinyurl.com/vu-consent
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Local de Trabalho: É a área em que estão a ser conduzidas obras de desenvolvimento de infra-

estruturas, no âmbito do projecto. Considera-se que as atribuições de consultoria têm as áreas 

em que estão activos como locais de trabalho. 

 

Envolvente do Local de Trabalho: É a "Área de Influência do Projecto" que são qualquer área, 

urbana ou rural, directamente afectada pelo projecto, incluindo todos os assentamentos 

humanos nela encontrados. 

 

3. Códigos de Conduta 
 

Este capítulo apresenta três Códigos de Conduta para utilização: 

 

i) Código de Conduta da Empresa: Compromete a empresa a abordar questões de VBG 

e VCC; 

ii) Código de Conduta do Gestor: Compromete os gestores a implementar o Código de 

Conduta da Empresa, bem como os subscritos pelos trabalhadores a nível individual; 

iii) Código de Conduta Individual: Código de Conduta para todos os que trabalham no 

projecto, incluindo gestores. 
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Código de Conduta da Empresa 

Implementação de Normas ASSS e de SSO 
Prevenção da Violência Baseada no Género e Violência Contra as Crianças 

 

A empresa está empenhada em garantir que o projecto seja implementado de forma a 

minimizar quaisquer impactos negativos no ambiente local, nas comunidades e nos seus 

trabalhadores. Isto será feito respeitando as normas ambientais, sociais, saúde e de segurança 

(NASSS) e garantindo que sejam cumpridas as normas adequadas em matéria de saúde e 

segurança ocupacional (NSSO). A empresa está também empenhada em criar e manter um 

ambiente no qual a violência baseada no género (VBG) e violência contra as crianças (VCC) não 

ocorram e não sejam toleradas por qualquer empregado, subcontratado, fornecedor, associado 

ou representante da empresa. 

 

Assim, para garantir que todos os participantes no projecto estejam cientes deste 

compromisso, a empresa compromete-se com os seguintes princípios fundamentais e padrões 

mínimos de comportamento aplicáveis a todos os colaboradores, associados e representantes 

da empresa, incluindo subempreiteiros e fornecedores, sem excepção: 

 

Geral 

1. A empresa e, por conseguinte, todos os colaboradores, associados, representantes, 
subempreiteiros e fornecedores, comprometem-se a cumprir todas as leis, regras e 
regulamentos nacionais relevantes.  

2. A empresa compromete-se a implementar integralmente o seu Plano de Gestão 
Ambiental e Social para a Construção (C-ESMP). 

3. A empresa compromete-se a tratar mulheres, crianças (menores de 18 anos) e homens 
com respeito, independentemente da raça, cor, língua, religião, opinião política ou 
outra, origem nacional, étnica ou social, propriedade, deficiência, nascimento ou outro 
estatuto. Os actos de VBG e VCC violam este compromisso.  

4. A empresa assegurará que as interacções com os membros da comunidade local sejam 
efectuadas com respeito e sem discriminação. 

5. A linguagem e o comportamento humilhantes, ameaçadores, assediadores, abusivos, 
culturalmente inadequados ou sexualmente provocadores são proibidos entre todos os 
colaboradores da empresa, associados e seus representantes, incluindo 
subempreiteiros e fornecedores.  

6. A empresa seguirá todas as instruções de trabalho razoáveis (incluindo as normas 
ambientais e sociais). 

7. A empresa protegerá e garantirá o uso adequado dos bens (por exemplo, para proibir 
roubos, descuidos ou resíduos). 

 

Saúde e Segurança 

8. A empresa assegurará que o Plano de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho 
(PGSSO) do projecto seja efectivamente implementado pelos colaboradores da 
empresa, bem como pelos subcontratantes e fornecedores. 

9. A empresa assegurará que todos os que estão no local de trabalho usem equipamento 
de protecção individual prescrito e adequado, prevenindo acidentes evitáveis e 
condições de reporte ou práticas que representem um perigo para a segurança ou 
ameacem o ambiente.  

10. A empresa proibirá: 
i. o uso de álcool durante as actividades de trabalho. 

ii. A utilização de estupefacientes ou outras substâncias que possam prejudicar as 
faculdades. 
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11. A empresa assegurará que estejam disponíveis instalações sanitárias adequadas no 
local e em quaisquer acomodações de trabalhadores fornecidas a quem trabalha no 
projecto. 

 

Violência Baseada no Género e Violência Contra Crianças 

12. Os actos de VBG ou VCC constituem uma má conduta grave e são, por conseguinte, 
fundamento para a aplicação de sanções aos perpetradores, as quais dependerão do 
acto, podendo nos casos mais graves resultar na cessação de emprego, e, se for caso 
disso, notificação das autoridades.  

13. Todas as formas de VBG e VCC, incluindo o aliciamento, são inaceitáveis, 
independentemente de se realizarem no local de trabalho, na envolvente do local de 
trabalho, nos estaleiros ou nas comunidades locais.  

i. O assédio sexual — por exemplo, fazer avanços sexuais indesejáveis, pedidos 
de favores sexuais, e outras condutas verbais ou físicas, de natureza sexual, 
incluindo actos subtis de tal comportamento – é proibido.  

ii. São proibidos favores sexuais — por exemplo, fazer promessas ou tratamento 
favorável dependentes de actos sexuais — ou outras formas de comportamento 
humilhante, degradante ou explorador.  

14. É proibido o contacto ou actividade sexual com crianças menores de 18 anos — 
incluindo através de meios digitais. A crença errada sobre a idade de uma criança não 
é uma justificação O consentimento da criança também não pode ser usado como 
justificação ou desculpa. 

15. A menos que haja o consentimento total de todas as partes envolvidas no acto sexual, 
são proibidas interacções sexuais entre os colaboradores da empresa (a qualquer 
nível) e membros das comunidades que rodeiam o local de trabalho. Isto inclui relações 
que envolvam a retenção/promessa de prestação efectiva de benefícios (monetários 
ou não monetários) aos membros da comunidade em troca de sexo — tal actividade 
sexual é considerada "não consensual" no âmbito do presente Código.6 

16. Para além das sanções da empresa, o processo judicial daqueles que cometam actos de 
VBG ou VCC será encetado se for caso disso.  

17. Todos os colaboradores, incluindo voluntários e subempreiteiros, são altamente 
encorajados a denunciar actos suspeitos ou reais de VBG e/ou VCC por um colega, quer 
na mesma empresa ou não. Os relatórios devem ser apresentados de acordo com os 
procedimentos de alegação de VBG e VCC do projecto.  

18. Os gestores são obrigados a comunicar e a tomar medidas no caso de actos suspeitos 
ou reais de VBG e/ou VCC, uma vez que têm a responsabilidade de respeitar os 
compromissos da empresa. 

 

Implementação 

Para garantir que os princípios acima referidos sejam efectivamente implementados, a 

empresa compromete-se a garantir que: 

19. Todos os gestores assinam o 'Código de Conduta do Gestor' estabelecido para o 
projecto, detalhando as suas responsabilidades na execução dos compromissos da 
empresa e na aplicação das responsabilidades definidas no "Código de Conduta 
Individual". 

20. Todos os colaboradores assinam o "Código de Conduta Individual" estabelecido para o 
projecto ,confirmando a sua aceitação no que concerne ao cumprimento das NASSS e 
SSO, e à não prática de actos que resultem em VBG ou VCC. 

                                                             
6 Consentimento é definida como a escolha informada subjacente à intenção livre e voluntária de um indivíduo, aceitação ou 
acordo para fazer algo. Não é possível encontrar consentimento quando tal aceitação ou acordo é obtido através do uso de ameaças, 
força ou outras formas de coacção, rapto, fraude, engano ou deturpação. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, o Banco Mundial considera que o consentimento não pode ser dado por crianças menores de 18 anos, mesmo 
no caso de a legislação nacional do país em que o Código de Conduta é introduzido ter uma idade inferior. A crença errada sobre a 
idade da criança e o consentimento da criança não é uma defesa. 
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21. Os Códigos de Conduta da Empresa assim como os Códigos de Conduta Individuais são 
exibidos de forma proeminente e em locais bem visíveis nos estaleiros, escritórios e em 
áreas públicas do espaço de trabalho. Por exemplo em áreas de espera, áreas de 
descanso, cantina e gabinete médico. 

22. Os Códigos de Conduta da Empresa assim como os Códigos de Conduta Individuais são 
traduzidos para as línguas locais.  

23. A empresa nomeará um "Ponto Focal" para tratar da questões de VBG e VCC, incluindo 
representar a empresa na Equipa de Conformidade de VBG e VCC, que é composta por 
representantes do cliente, empreiteiro(s), consultor de supervisão e prestador de 
serviços local. 

24. Serão desenvolvidos planos de acção eficazes de VBG e VCC compatível com o Plano de 
Acção de Prevenção e Resposta a VGB elaborado para o Projecto 

25. A empresa implementa efectivamente os planos de acção para VBG e VCC, fornecendo 
feedback à Equipa de Conformidade de VBG e VCC para melhorias e actualizações, 
conforme adequado. 

26. Todos os colaboradores frequentam um curso de formação de indução antes de 
iniciarem os trabalhos no local para garantir que estão familiarizados com os 
compromissos da empresa com as NASSS e SSO, bem como com o Código de Conduta 
de VBG e VCC do Projecto.  

27. Todos os colaboradores recebem formação periódica regular, após a formação de 
indução, para reforçar a compreensão das NASSS e SSO e do Código de Conduta de VBG 
e VCC.  

 

Reconheço, por este meio, que li o Código de Conduta da Empresa, e em nome da empresa 

concordo em cumprir as disposições nele definidas. Compreendo o meu papel e responsabilidades 

no apoio às normas ASSS e de SSO e na prevenção e resposta à VBG e VCC. Compreendo que 

qualquer acto incompatível com este Código de Conduta da Empresa ou a ausência de acção 

mandatada por este Código de Conduta da Empresa pode resultar em sansões disciplinares. 

 

 

 

Nome da empresa: ________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________________________________________ 

 

Nome impresso:____________________________________________________________________________________ 

 

Título: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: __ _______________________________________________________________________________________________ 
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Código de Conduta do Gestor 

Implementação de Normas ASSS e de SSO 
Prevenção da Violência Baseada no Género e Violência Contra as Crianças 

 

Os gestores a todos os níveis têm a responsabilidade de manter o compromisso da empresa em 

implementar as normas ASSS e de SSO, e prevenir e responder actos de VBG e VCC. Isto significa 

que os gestores têm a responsabilidade de criar e manter um ambiente que respeite estas 

normas, e previna a VBG e a VCC. Os gestores precisam de apoiar e promover a implementação 

do Código de Conduta da Empresa. Para o efeito, os gestores devem aderir ao presente Código 

de Conduta, e assinar também o Código de Conduta Individual. Isto compromete-os a apoiar a 

implementação do C-PGAS e do PGSSO, e a desenvolver sistemas que facilitem a implementação 

do Plano de Acção de Prevenção e Resposta a VBG e a VCC. Precisam garantir um local de 

trabalho seguro, bem como um ambiente livre de VBG e VCC, tanto no local de trabalho como 

nas comunidades locais Estas responsabilidades incluem, mas não se limitam às seguintes:  

 

Implementação 

1. Para garantir a máxima eficácia do Código de Conduta da Empresa e dos Códigos de 
Conduta Individuais: 

i. Exibir estes códigos de forma proeminente e em locais bem visíveis nos 
estaleiros, escritórios e em áreas públicas do espaço de trabalho. Por exemplo 
em áreas de espera, áreas de descanso, cantina e gabinete médico.  

ii. Garantir que estes códigos são traduzidos para as línguas locais.  
2. Verbalmente e por escrito explicar a todos os colaboradores o Código de Conduta da 

Empresa e os Códigos de Conduta Individuais. 
3. Certificar-se de que: 

i. Todos os trabalhadores assinam o "Código de Conduta Individual", incluindo o 
reconhecimento de que leram e concordam com o Código. 

ii. As listas de funcionários e cópias assinadas do Código de Conduta Individual 
são fornecidas ao Gestor do SSO, à Equipa de Conformidade de VBG e VCC e ao 
cliente. 

iii. Participa na formação e garante que todos os trabalhadores também 
participam conforme descrito abaixo. 

iv. Criar um MFRR para os trabalhadores: 
v. O pessoal é encorajado a comunicar questões suspeitas ou reais do VBG ou VCC, 

enfatizando a responsabilidade do pessoal para com a Empresa e o país que 
acolhe o seu emprego, e enfatizando o respeito pela confidencialidade.  

4. Em conformidade com as leis aplicáveis e com o melhor das suas capacidades, evitar 
que os autores de exploração sexual e abuso sejam contratados, recontratados ou 
promovidos. Solicitar a todos os trabalhadores uma declaração de antecedentes 
criminais. 

5. Assegurar que, ao participar em acordos de parceria, subcontratantes, fornecedores ou 
similares, estes acordos: 

i. Incorporam os Códigos de Conduta ASSS, SSO, VBG e VCC. 
ii. Usam uma linguagem adequada que exige que tais entidades contratantes e 

indivíduos, bem como os seus colaboradores e voluntários, cumpram os 
Códigos de Conduta Individuais. 

iii. Declararam expressamente que a incapacidade dessas entidades ou indivíduos, 
consoante o caso, de assegurar o cumprimento das NASSS e de SSO, de tomar 
medidas preventivas contra a VBG e a VCC, de investigar alegados actos de VBG 
e VCC, ou de adoptar e implementar medidas correctivas quando tais alegações 
se confirmarem, não constituirá apenas motivo de sanções em conformidade 
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com os Códigos de Conduta Individuais, mas também fundamento para a 
cessação de acordos para trabalhar ou fornecer o Projecto.  

6. Prestar apoio e dar recursos à Equipa de Conformidade de VBG e VCC para criar e 
divulgar iniciativas de sensibilização interna através da estratégia de sensibilização no 
âmbito do Plano de Acção de Prevenção e Resposta à VBG e VCC.  

7. Certificar-se que qualquer acto de VBG ou VCC que justifique a acção da polícia seja 
imediatamente comunicado às autoridades policias, ao cliente e ao Banco Mundial. 

8. Apresentar e agir de acordo com o protocolo de resposta a quaisquer actos suspeitos 
ou reais de VBG e/ou VCC. 

9. Certificar-se que quaisquer incidentes importantes do ponto de vista das NASSS ou de 
SSO são imediatamente comunicados ao cliente e ao engenheiro de supervisão. 

 

Formação 

10. Os gestores são responsáveis por: 
i. Assegurar a implementação do PGSSO, com formação adequada necessária a 

todo o pessoal, incluindo subempreiteiros e fornecedores; e, 
ii. Certificar-se que todos os trabalhadores têm uma compreensão adequada do 

C-PGAS e que têm formação adequada para implementar o C-PGAS. 
11. Todos os gestores são obrigados a frequentar um curso de formação de gestor antes de 

iniciarem os trabalhos no local para garantir que estão familiarizados com as suas 
funções e responsabilidades na manutenção dos elementos VBG e VCC destes Códigos 
de Conduta. Esta formação será separada do curso de formação de indução exigido a 
todos os trabalhadores e proporcionará aos gestores a compreensão e conhecimento 
técnico necessários para implementarem do Plano de Acção de Prevenção e Resposta 
a VBG e VCC. 

12. Os gestores são obrigados a participar e assistir aos cursos de formação periódicos 
ministrados regularmente aos trabalhadores. Os gestores serão obrigados a apresentar 
as formações e a anunciar as auto-avaliações, incluindo a recolha de inquéritos de 
satisfação para avaliar as experiências de formação e fornecer aconselhamento sobre a 
melhoria da eficácia da formação. 

13. Certificar-se que é cedido tempo durante o horário de trabalho para os trabalhadores 
receberem formação e que que todos os trabalhadores recebem a formação inicial de 
indução antes de começarem a trabalhar contemplando os seguintes temas: 

i. NASSS e SSO; e, 
ii. VBG e VCC. 

 

Resposta 

14. Os gestores serão obrigados a adoptar as medidas adequadas para resolver quaisquer 
incidentes ASSS ou de SSO. 

15. No que diz respeito à VBG e à VCC: 
i. Devem contribuir para os procedimentos de alegação de VBG e VCC e Protocolo 

de Resposta desenvolvido pelo GCCT no âmbito do Plano de Acção de 
Prevenção e Resposta à VBG e VCC. 

ii. Uma vez que o Plano de Acção de Prevenção e Resposta à VBG e VCC seja 
adoptado pela Empresa, os gerentes garantirão a implementação das medidas 
necessárias para garantir a confidencialidade de todos os trabalhadores que 
relatam ou (supostamente) cometem actos de GBV e VAC (a menos que seja 
uma violação de confidencialidade necessária para proteger pessoas ou 
propriedades de danos graves ou exigida por lei. 

iii. Se um gestor tiver preocupações ou suspeitas de actos de VBG ou VCC 
relativamente a um dos seus trabalhadores ou a trabalhadores de outro 
empreiteiro envolvido nos trabalhos, é obrigado a reportar o caso utilizando o 
MFRR. 
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iv. Uma vez decidida a aplicação de uma sansão a um trabalhador, o gestor é 
pessoalmente responsável por garantir que a medida seja efectivamente 
aplicada, num prazo máximo de 14 dias a contar da data em que foi tomada a 
decisão de sanção. 

v. Se o gestor tiver um conflito de interesses devido a relações pessoais ou 
familiares com o sobrevivente e/ou agressor, deve notificar a respectiva 
empresa e a Equipa de Conformidade de VBG e VCC. A Empresa será obrigada 
a nomear outro gestor sem conflito de interesses para tratar da reclamação em 
causa.  

vi. Certificar-se que qualquer acto de VBG ou VCC que justifique a acção da polícia 
seja imediatamente comunicado às autoridades policias, ao cliente e ao Banco 
Mundial. 

16. Os gestores que não abordam incidentes relacionados com NASSS ou SOS, ou que não 
reportem ou cumpram as disposições aplicáveis a VBG e a VCC podem ser sujeitos a 
medidas disciplinares, a definir pelo CEO, Director-geral ou gestor equivalente da 
empresa. Essas medidas podem incluir:  

i. Aviso informal. 
ii. Aviso formal. 

iii. Treino adicional. 
iv. Perda de até uma semana de salário. 
v. Suspensão do emprego (sem pagamento de salário), por um período mínimo 

de 1 mês até um máximo de 6 meses. 
vi. Cessação de emprego. 

17. Em última análise, a ausência de resposta eficaz aos casos de ASSS, SSO, VBG e VCC no 
local de trabalho por parte dos gestores da empresa constitui fundamento para acções 
legais por parte das autoridades.  

 

Reconheço, por este meio, que li o código de conduta do gestor acima, aceito cumprir as 

disposições nele definidas e compreendo as minhas funções e responsabilidades para prevenir e 

responder aos requisitos de ASSS, SSO, VBG e VCC. Compreendo que qualquer acção inconsistente 

com este Código de Conduta do Gestor ou a ausência de acção mandatada por este Código de 

Conduta do Gestor pode resultar em acção disciplinar. 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________________________________________________________ 

 

Nome impresso:____________________________________________________________________________________ 

 

Título: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: __ _______________________________________________________________________________________________ 
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Código de Conduta Individual 

Implementação de Normas ASSS e de SSO 
Prevenção da Violência Baseada no Género e Violência Contra as Crianças 

 

Eu, (inserir nome completo do trabalhador) , reconheço que subscrever as normas ambientais, 

sociais, e de saúde e segurança (NASSS) e os requisitos de saúde e segurança ocupacional (SSO) 

do Projecto e prevenir a Violência Baseada no Género (VBG) e a Violência Contra Crianças 

(VCC) é importante. 

 

A empresa considera que o incumprimento das normas ASSS e SSO, ou a participação em 

actividades de VBG ou VCC, seja no local de trabalho, na sua envolvente, nos estaleiros ou nas 

comunidades circundantes, constitui um acto de conduta imprópria sujeito à aplicação de 

sansões que podem culminar na cessação de emprego. A denúncia à Polícia daqueles que 

cometam actos de VBG ou VCC será realizada se for caso disso. 

 

Concordo que enquanto estiver a trabalhar no Projecto: 

 

1. Participarei em cursos de formação relacionados com NASSS, SSO, VIH/SIDA, VBG e 
VCC, conforme solicitado pelo meu empregador.  

2. Usarei o meu equipamento de protecção individual (EPI) sempre que estiver no local 
de trabalho ou estiver envolvido em actividades relacionadas com o projecto. 

3. Tomarei todas as medidas práticas para implementar o Plano de Gestão Ambiental e 
Social para a Construção (C-PGAS). 

4. Implementarei o Plano de Gestão de SSO. 
5. Aderirei a uma política de zero álcool durante o período de trabalho e abster-me da 

utilização de estupefacientes ou outras substâncias que possam prejudicar as minhas 
faculdades. 

6. Autorizarei a verificação dos meus antecedentes criminais. 
7. Tratarei mulheres, crianças (pessoas com menos de 18 anos) e homens com respeito, 

independentemente da raça, cor, língua, religião, opinião política ou outra, origem 
nacional, étnica ou social, propriedade, deficiência, nascimento ou outro estatuto. 

8. Não usarei linguagem ou ter comportamentos inapropriado, assediador, abusivo, 
sexualmente provocador, humilhante ou culturalmente inapropriado com mulheres, 
crianças ou homens. 

9. Não praticarei actos de assédio sexual, como sejam avanços sexuais indesejáveis, 
pedidos de favores sexuais, e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual, 
incluindo actos subtis de tal comportamento (por exemplo, olhar alguém de cima 
abaixo; beijar, uivar ou emitir sons desapropriado; andar à volta de alguém; assobiar; 
dar presentes pessoais; fazer comentários sobre a vida sexual de alguém; etc.). 

10. Não me envolverei em favores sexuais, por exemplo, fazer promessas ou tratamento 
favorável dependente de actos sexuais ou outras formas de comportamento 
humilhante, degradante ou explorador. 

11. Não encetarei contactos sexuais ou actividade com crianças, incluindo o aliciamento, 
ou contacto através de meios digitais. A crença errada sobre a idade de uma criança 
não será considerada como defesa. O consentimento da criança também não poderá ser 
usado como defesa ou desculpa. 

12. A menos que haja o consentimento total de todas as partes envolvidas, não terei 
interacções sexuais com membros das comunidades circundantes. 7Isto inclui relações 

                                                             
7 Consentimento é definido como a escolha informada subjacente à intenção livre e voluntária de um indivíduo, aceitação ou 
acordo para fazer algo. Não é considerado consentimento quando tal aceitação ou acordo é obtido através do uso de ameaças, força 
ou outras formas de coacção, rapto, fraude, engano ou deturpação. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
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que envolvam a retenção ou a promessa de prestação efectiva de benefícios 
(monetários ou não monetários) aos membros da comunidade em troca de sexo, tal 
actividade sexual é considerada "não consensual" no âmbito do presente Código. 

13. Denunciarei através do MFRR ou ao meu gerente quaisquer actos de VBG ou VCC 
suspeitos ou reais cometidos por um colega de trabalho, seja ele empregado ou não da 
minha empresa, ou quaisquer violações deste Código de Conduta. 

 

No que diz respeito a crianças menores de 18 anos: 

 

14. Sempre que possível, certificar-me-ei que outro adulto está presente enquanto estiver 
a trabalhar na proximidade das crianças. 

15. Não convidarei crianças desacompanhadas não relacionadas com a minha família para 
a minha casa, a não ser que estejam em risco imediato de ferimentos ou em perigo 
físico. 

16. Não utilizei computadores, telemóveis, câmaras de vídeo e digitais ou qualquer outro 
meio para explorar ou assediar crianças ou aceder a pornografia infantil (ver também 
"Uso de imagens infantis para fins de trabalho" abaixo). 

17. Não aplicarei punição física ou disciplinar a crianças. 
18. Abster-me-ei de contratar crianças com idade inferior a 14 anos (ou outra idade mais 

elevada que seja referida na legislação nacional) para realizar trabalho doméstico ou 
outro, ou qualquer trabalho que as coloque em risco significativo de lesão. 

19. Cumprirei todas as disposições legais relevantes, incluindo as leis laborais em relação 
ao trabalho infantil, e as políticas de salvaguarda do Banco Mundial sobre o trabalho 
infantil e a idade mínima.  

20. Terei os devidos cuidados ao fotografar ou filmar crianças. 
 

Utilização de Imagens Infantis para Fins Relacionados com o Trabalho 

 

Ao fotografar ou filmar uma criança para fins relacionados com o trabalho, devo: 

 

21. Antes de fotografar ou filmar uma criança, avaliar e esforçar-me por cumprir as 
tradições locais ou as restrições de reprodução de imagens pessoais. 

22. Antes de fotografar ou filmar uma criança, obter o consentimento informado da criança 
e de um progenitor ou tutor. Como parte disto, devo explicar como a fotografia ou filme 
será usado. 

23. Garantir que fotografias, filmes, vídeos e DVDs apresentam as crianças de forma digna 
e respeitosa e não de forma vulnerável ou submissa. As crianças devem ser 
adequadamente vestidas e não estar em poses que possam ser consideradas como 
sexualmente sugestivas. 

24. Certificar-me que as imagens são representações honestas do contexto e dos factos. 
25. Certificar-me que as etiquetas de ficheiros digitais para envio por via electrónica não 

revelam informações sobre a identidade da criança. 
 

  

                                                             
da Criança, o Banco Mundial considera que o consentimento não pode ser dado por crianças menores de 18 anos, mesmo no caso 
de a legislação nacional do país em que o Código de Conduta é introduzido ter uma idade inferior. A crença errada sobre a idade 
da criança e o consentimento da criança não é uma defesa. 
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Sanções 

 

Entendo que se eu violar este Código de Conduta Individual, o meu empregador tomará 

medidas disciplinares que podem incluir:  

 

1. Aviso informal. 
2. Aviso formal. 
3. Treino adicional. 
4. Perda de até uma semana de salário. 
5. Suspensão do emprego (sem pagamento de salário), por um período mínimo de 1 mês 

até um máximo de 6 meses. 
6. Cessação de emprego.  
7. Denúncia à polícia, se necessário. 

 

Compreendo que é minha responsabilidade assegurar que as normas ambientais, sociais, e de 

saúde e segurança sejam cumpridas. Que vou aderir ao plano de gestão da saúde e ocupacional. 

Que evitarei acções ou comportamentos que possam ser interpretados como VBG ou VCC. Tais 

acções serão uma violação deste Código de Conduta Individual. Reconheço, por este meio, que li o 

código de conduta individual acima, aceito cumprir as disposições nele contidas e compreendo as 

minhas funções e responsabilidades para prevenir e responder às questões ASSS, SSO, VBG e VCC. 

Compreendo que qualquer acção incompatível com este Código de Conduta Individual ou a 

ausência de acção mandatada por este Código de Conduta Individual pode resultar em acções 

disciplinares e podem afectar o meu emprego em curso. 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________________________________________________________ 

 

Nome impresso:____________________________________________________________________________________ 

 

Título: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: __ _______________________________________________________________________________________________ 

 


