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Boa tarde Inês, 
  
Gostaria de te enviar o resultado da 28ª Reunião do MSG em que se discutiu o relatório de avaliação 
preliminar da 2ª validação de São Tomé e Príncipe, decorrida no sábado. 
  
Infelizmente não pudemos contar com comentários anteriores à reunião, o que também significou 
uma concordância com a avaliação do Secretariado Internacional. 
  
Alguma discussão se desenvolveu sobre a necessidade de melhoria para superação das 
recomendações em que STP não obteve progresso satisfatório.  
  
A Agência Nacional do Petróleo, representada na reunião pelo Diretor Executivo, assumiu 
compromisso de superar, por via de melhor publicação, os aspetos relacionados com:  
  

•       Acão corretiva 3. Requisito 2.2. sobre atribuição de licenças: 
1. Esforços estão a ser feitos para publicação de todas as informações; 

2. Sobre a transferências de interesses participativos a ANP está a trabalhar na atualização para 
publicar as disposições e os procedimentos e os critérios técnicos e financeiros; 
3. Estas publicações estarão disponíveis no website da ANP, a ser atualizada neste momento. 
  

•       Ação corretiva 4. Requisito 2.3.b. sobre registo de licenças: 
A publicação das datas relativas aos concursos será feita no website da ANP, desde a data 
candidaturas das empresas aos concursos até as de assinatura dos CPP’s. 
  
Sobre as outras ações corretivas o MSG foi unânime na justiça da avaliação do Secretariado, 
admitindo que esforços deverão ser feitos para melhoria de implementação de EITI, por via de 
aperfeiçoamento do papel do Comité Nacional. 
  
Espero que estes comentários ainda sejam úteis para a recomendação do Comité de Validação ao 
Conselho de Administração. 
  
Cumprimentos e até Berlim. 
  
José  
  
  
  
 
 


