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II.. IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

I.1. ANTECEDENTES

Na actualidade, os problemas de interacção entre a natureza e a sociedade e as questões 
relacionadas com a utilização racional e a protecção dos recursos naturais adquiriram 
uma importância especial. A solução correcta destes problemas só é possível na base da 
análise multifacetada e integradora das diversas componentes interrelacionadas ao nível 
dos sistemas naturais, sociais e económicos no seu conjunto.

Nesta base, a Organização das Nações Unidas, profundamente preocupada com a 
contínua deterioração da situação do ambiente e a grave degradação dos sistemas 
mundiais necessários à vida, assim com tendências que, a continuarem, poderiam 
perturbar o equilíbrio ecológico mundial, pôr em perigo as qualidades do meio necessário 
para a vida e conduzir a uma catástrofe ecológica, aprovou em 1988 a resolução número 
44/228 da Assembleia Geral, com vista à realização de uma conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) na cidade de Rio de Janeiro, no 
Brasil, e pediu a todos os Estados membros que elaborassem um relatório nacional que 
obtivesse informações relacionadas com a problemática do ambiente e do 
desenvolvimento nos seus respectivos países.

S.Tomé e Príncipe, ao participar na referida conferência, decidiu criar uma Comissão 
Nacional que tinha como objectivo fazer uma reflexão sobre a problemática ambiental 
nacional, sua relação com o processo de desenvolvimento sócio-económico e elaborar um 
relatório para ser apresentado no referido evento.

Nesta reflexão, a comissão constatou que, apesar de alguns esforços realizados pelas 
autoridades nacionais com vista a proteger o ambiente, os resultados eram negativos e a 
degradação continuava a aumentar.

Concluiu também que o aumento da degradação ambiental e a falta de êxito na política 
ambiental nacional se devia, entre outros, aos seguintes factores fundamentais:

 Ausência de uma estratégia nacional que permitisse uma utilização racional dos 
recursos naturais assim como a protecção do ambiente;

 Ausência de uma abordagem multisectorial que permitisse a integração dos 
aspectos ambientais nas estratégias e políticas de desenvolvimento dos diferentes 
sectores;

 Concentração da decisão e resolução dos problemas ambientais e de 
desenvolvimento apenas nos sectores da administração central do Estado, sem a 
participação efectiva das comunidades e autoridades locais;

 Tratamento de questões ambientais de forma isolada sem interrelacionar as 
mesmas com os aspectos de desenvolvimento;

 Falta de informação e de sensibilização a nível nacional sobre os problemas que 
afectam o meio ambiente e o desenvolvimento durável e mecanismos para a sua 
solução;
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 Falta de uma clara definição das atribuições ao nível dos diferentes sectores 
ligados às questões ambientais, originando a fuga de responsabilidade nas 
tomadas de decisões.

Neste sentido, a Comissão recomendou que a principal e a mais prioritária das acções que 
deveria ser implementada no mais curto espaço de tempo com vista a corrigir a situação, 
seria a elaboração de um Plano Nacional do Ambiente para o Desenvolvimento Durável.

I.2. OBJECTIVOS DO PLANO

Tendo sido proposta como acção de alta prioridade, o Governo assumiu a 
responsabilidade de implementar o referido plano, diligenciando junto aos seus parceiros 
internacionais com vista à busca de financiamento para a sua realização. É assim que o 
PNUD, através do Programa Capacidade 21, criado para apoiar os países em 
desenvolvimento na implementação ao nível nacional da Agenda 21, financiou o projecto 
STP/96/G81 que tinha como objectivo elaborar o Plano Nacional do Ambiente para o 
Desenvolvimento Durável para S.Tomé e Príncipe.

O objectivo do Plano consiste no reforço das capacidades nacionais com vista a 
integrar os conceitos de durabilidade e da gestão ambiental no processo de 
desenvolvimento nacional assim como uma melhor coordenação intersectorial no 
processo de desenvolvimento. Para o efeito, um Plano Nacional, seis Planos Distritais e 
um Plano Regional do Ambiente para o Desenvolvimento Durável foram elaborados na 
base dos resultados de um processo participativo implicando, na sua elaboração, o 
conjunto de todas as sensibilidades e comunidades que integram a sociedade são-
tomense.

A metodologia utilizada para a elaboração do mesmo consistiu na participação, no 
diálogo e na concertação entre os diferentes actores da sociedade são-tomense criando 
assim uma nova dinâmica de participação e de resolução dos problemas nacionais.

I.3. DEFINIÇÃO, ESTRUTURA E RESULTADOS ESPERADOS

I.3.1. Definição

O Plano Nacional do Ambiente para o Desenvolvimento Durável (PNADD) é um 
instrumento que irá dotar o país de um quadro estratégico operacional, capaz de permitir 
que o desenvolvimento sócio-económico se faça em estreita harmonia com a conservação 
da natureza, isto é, desenvolver economicamente o país sem destruir o ambiente.

O Plano examina a evolução do estado do ambiente ao nível nacional, a sua inter-relação 
com o desenvolvimento sócio-económico e propõe mecanismos e estratégias para a 
solução da contradição existente entre o desenvolvimento sócio-económico e a protecção 
do ambiente.
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I.3.2. Estrutura do Plano

O plano encontra-se estruturado em três volumes inter-relacionados entre si:

No Volume I, faz-se o diagnóstico da situação ambiental nacional e sua inter-relação com 
o processo de desenvolvimento sócio-económico nacional. Este volume está dividido em 
seis capítulos onde se tratam os seguintes temas:

 Diagnóstico Participativo;
 Ambiente Biofísico;
 Diversidade Biológica e Ecossistemas Frágeis;
 Quadro Jurídico-Institucional;
 Quadro Económico;
 Quadro Social;
 Mulher e o Processo de Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe;
 Identificação dos Problemas Ambientais;
 Principais Problemas Ambientais em São Tomé e Príncipe;
 Ameaças Potenciais à Qualidade do Ambiente;
 Definição das Prioridades Ambientais.

Baseados nos dados do Volume I, elaborou-se o Volume II do PNADD, onde estão inter-
relacionados Programas e Projectos necessários para a resolução dos problemas 
diagnosticados no primeiro volume. Neste sentido, o segundo volume do PNADD surge 
como resposta às preocupações levantadas nos diferentes domínios citados no volume 
anterior.

No segundo volume do PNADD, foram definidos oito programas onde estão 
contemplados um conjunto de resultados que se espera atingir com os mesmos, os 
indicadores de cumprimento que servirão para avaliar o cumprimento da execução do 
plano e acções propostas sob forma de projectos, de modo a criar um quadro de 
intervenção lógica nos diferentes sectores da vida nacional propiciadoras do 
desenvolvimento e da melhoria da situação ambiental actual.

Tendo sido diagnosticado no Volume I que uma das causas fundamentais da degradação 
ambiental está relacionada com a falta de legislação ambiental, e tendo sido propostas no 
Volume II do PNADD acções com vista a ultrapassar a situação, foi elaborado o Volume 
III do PNADD, sob forma de anexo, onde estão contempladas as principais legislações no 
domínio ambiental, algumas das quais já aprovadas pelas autoridades nacionais, outras 
ainda na posse das autoridades para aprovação e outras em forma de projecto. Fazem 
parte ainda do referido volume a cartografia do ambiente apresentada na carta 1:25.000.

I.3.3. Resultados Esperados

Com a elaboração do referido Plano espera-se obter os seguintes resultados:



Plano Nacional do Ambiente - PNADD - Pag./  8

 Um mecanismo inter-sectorial que facilite a integração de questões ambientais no 
processo de desenvolvimento nacional;

 Um conjunto de dados sobre a situação ambiental nacional, os principais problemas 
existentes, a localização dos mesmos e a estratégia para a sua solução;

 Uma população sensibilizada sobre os problemas ambientais que a afectam com uma 
maior consciência da necessidade de utilização racional dos recursos naturais do país e 
pronta a colaborar na obtenção de um desenvolvimento sustentado nacional;

 Uma maior capacidade técnica, a nível nacional, que permita uma gestão racional dos 
recursos naturais do país.

I.3.4. Coordenação e Seguimento do Projecto

O Ministério do Equipamento Social e Ambiente, instituição do Governo responsável 
pela execução da política nacional do ambiente, teve a seu cargo a responsabilidade de 
coordenar os trabalhos de elaboração do referido plano.

O Comité Director Nacional do Ambiente (CDN), órgão consultivo para as questões 
ambientais do Governo, formado por 15 membros representando diferentes sectores do 
Governo e das organizações não governamentais, teve a seu cargo a fiscalização e o 
seguimento dos trabalhos.

Ao nível de cada distrito e da Região do Príncipe, foram criados os Núcleos Locais de 
apoio ao PNADD, compostos por 3 membros cada, que tinham a seu cargo as seguintes 
tarefas:

 Dinamizar a campanha de sensibilização sobre a problemática do ambiente e do 
desenvolvimento junto à população;

 Participar e fazer o seguimento no processo de recolha de dados e informações 
através de um processo participativo e consultivo junto às populações;

Uma equipa de consultores nacionais em diferentes domínios, com assistência pontual de 
consultores internacionais (ver Volume III - Anexos) trabalhou na elaboração do referido 
documento.

Organizações Não Governamentais (ver Volume III - Anexos), Organizações Religiosas 
e outras associações de base jogaram um papel importante no processo de elaboração 
deste plano participando activamente na campanha de sensibilização da população, na 
recolha de dados e informações ao nível de diferentes localidades, bairros, luchans, vilas, 
cidades e empresas agrícolas.

Os trabalhos foram realizados em estreita colaboração com outras acções e iniciativas em 
curso no país, tais como o projecto de Estudo Nacional de Perspectivas a Longo Prazo 
(NLTPS), Programa de Conservação e Utilização Racional dos Ecossistemas Florestais 
na África Central (ECOFAC), Projecto de Privatização Agrícola e Desenvolvimento de 
Pequenas Propriedades, PPADPP, Projecto Conjunto PNUMA/PNUD sobre Legislação e 
Instituições Ambientais em África, etc.
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I.4. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E DESENVOLVIMENTO DURÁVEL

Segundo a Comissão Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvimento (1991), o 
Desenvolvimento Durável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades, ao 
mesmo tempo que promove a melhoria da qualidade de vida humana mantendo a 
capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Para os são-tomenses, o desenvolvimento durável pressupõe, acima de tudo, mudanças de 
habitus culturais que permitem mudanças económicas e sociais no sentido evolutivo, 
reflexo de um desenvolvimento equilibrado que se traduz na exploração de recursos 
naturais sem ameaçar a integridade do ambiente nem pôr em causa a capacidade das 
gerações futuras de se desenvolverem. Para o efeito, torna-se necessário haver uma 
vontade política dos actores tanto no plano comunitário como nacional, o que envolve a 
integração dos problemas do ambiente no processo de desenvolvimento sócio-económico. 
Neste sentido, deve-se ter em conta todas as potencialidades existentes, ao nível local, 
nacional e internacional e deve-se ainda identificar actividades humanas que conduzam à 
degradação do ambiente e os efeitos que as mesmas têm no processo de desenvolvimento.

Durante o processo de elaboração do PNADD, baseado numa metodologia participativa, 
os diferentes grupos sociais manifestaram algumas preocupações sobre a problemática do 
desenvolvimento e seu impacto sobre o ambiente e sugeriram algumas soluções. No 
conjunto dessas soluções pôde-se extrair a visão que os são-tomenses têm do futuro como 
se pode constatar no estudo elaborado pelo projecto NLTPS (Estudo Nacional de 
Perspectivas a Longo Prazo)

Na base do referido estudo, o futuro desejado por todos os são-tomenses, num horizonte 
temporal de longo prazo, é caracterizado como se segue:

 Boa governação, com um Estado de direito democrático e estabilidade política e 
aparelho de Estado organizado e bem estruturado;

 Desenvolvimento integrado do meio rural;
 Valorização da identidade cultural e moralização da sociedade;
 Integração da questão do género nos programas e projectos de desenvolvimento e 

uma maior participação da mulher nos postos de decisão e na vida pública;
 Um sector privado dinâmico e gerador de riquezas e emprego;
 Sustentabilidade da dívida e redução da dependência externa;
 Inserção no mercado regional e internacional e integração dos emigrantes no esforço 

do desenvolvimento nacional;
 Política contra a exclusão social;
 Cuidados primários de saúde garantidos;
 Emprego dos recursos que advêm do petróleo para garantir o futuro pós-petróleo;
 Um ambiente são e equilibrado.
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IIII.. DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO

De acordo com o que ficou definido no documento do projecto (PNADD), a metodologia 
adoptada para a elaboração do plano foi a Metodologia Participativa.

Na sua acepção mais global, a metodologia de diagnóstico participativo encerra 
essencialmente uma visão global e integrada da participação das comunidades na 
resolução dos seus problemas específicos.

Na sua essência, a metodologia de diagnóstico participativo é um envolvimento directo 
da comunidade na identificação, compreensão, planeamento e busca contínua e evolutiva 
da resolução de problemas que a afectam, permitindo, assim mudanças de 
comportamento e introdução de inovações.

No caso concreto da elaboração do Plano Nacional do Ambiente para o Desenvolvimento 
Durável, adoptou-se esta estratégia metodológica uma vez que o objectivo era a procura 
de um amplo consenso e concertação Nacional à volta da problemática do ambiente e 
desenvolvimento e uma dimensão popular o mais abrangente possível.

II.1. APLICAÇÃO NO CONTEXTO SÃO-TOMENSE

As acções de diagnóstico participativo para a elaboração do Plano corresponderam às 
seguintes etapas:

II.1.1. Etapas

1. Elaboração do guia de orientação dos animadores: 1ª Fase da Campanha de 
Sensibilização 

Para se alcançar os propósitos estipulados no documento do projecto, surgiu a 
necessidade de elaboração de um guia que visava fundamentalmente ser um instrumento 
de apoio aos animadores na sua acção no terreno.

O guia apresentado comportava elementos teóricos básicos referentes às técnicas de 
comunicação, sensibilização, educação e formação de animadores no âmbito do ambiente 
para o desenvolvimento durável.

Além de fazer uma análise circunstanciada dos conceitos de Desenvolvimento Durável e 
seus desdobramentos, Comunicação para o Desenvolvimento Durável e seus principais 
contornos, o guia apresentava, acima de tudo, conselhos técnicos e práticos, com o 
objectivo de harmonizar e buscar uma metodologia única para acção de todas as partes 
envolvidas no projecto.
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2. Elaboração do Guia para os Facilitadores: Campanha de Recolha de Dados e 
Informações

Esse Guia teve como objectivo:

a. Informar os facilitadores dos objectivos, estratégias e finalidades do projecto em geral 
e em particular, do trabalho de pesquisa no terreno;

b. Permitir à equipa do projecto, aos técnicos nacionais e aos membros das ONG's 
familiarizarem-se com o conceito da Metodologia Activa de Pesquisa Participativa 
(MARP) e, em particular, nas técnicas de diagnóstico da situação (entrevista semi-
estruturada) e de formulação interactiva de planos participativos para o 
desenvolvimento durável;

c. Utilizar a metodologia que permitisse a recolha de dados e informações necessários 
para a elaboração do Plano.

3. Formação dos animadores para Campanha de Sensibilização

O objectivo desta formação foi permitir aos participantes familiarizarem-se com os 
conceitos do ambiente e desenvolvimento durável assim como as técnicas de 
sensibilização, de comunicação e suscitar nos mesmos a consciência da importância da 
gestão racional dos recursos naturais para o desenvolvimento durável.

A metodologia utilizada fundamentou-se na apresentação teórica do conceito de ambiente 
e desenvolvimento durável seguida de trabalhos práticos em grupo.

A formação contou com a participação de ONG's, membros da Comissão Nacional do 
Ambiente (CDN) e Núcleos Locais.

4. Seminário sobre a introdução de questões ambientais e de desenvolvimento 
durável no seio de programas escolares.

Este seminário teve como objectivo essencial sensibilizar o corpo docente sobre a 
possibilidade de integração da educação ambiental ao nível da educação formal.

Metodologicamente o seminário conheceu duas fases. A primeira fase concentrou-se 
sobre os conceitos teóricos de desenvolvimento durável e educação ambiental, seguida de 
apresentação de experiências desenvolvidas na África do Oeste. Na segunda fase, lidou-
se essencialmente com a experiência são-tomense e debruçou-se sobre a identificação do 
meio necessário para integração de noções de ambiente no meio escolar.

5. Semana Nacional de Reflexão sobre o Ambiente e Desenvolvimento Durável.

Uma Semana Nacional de Reflexão sobre o Ambiente e Desenvolvimento Durável foi 
realizada e contou com a presença de vários oradores nacionais de diferentes sectores de 
actividade e especialidade.
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Essa semana de Reflexão ficou ilustrada com a apresentação de vários temas relacionados 
com ambiente e desenvolvimento, nomeadamente:

 Economia e Ambiente;
 Educação e Ambiente;
 Saúde e Ambiente;
 Actividades Turísticas e Ambiente;
 Mulher e Ambiente;
 ONG's e Ambiente;
 Ordenamento territorial e Ambiente.

II.1.2. Campanha de Sensibilização: Participação e Resultados

A campanha de sensibilização para a elaboração do Plano Nacional do Ambiente para o 
Desenvolvimento Durável, teve uma cobertura nacional e desenrolou-se em duas fases 
tendo tido a participação, na primeira fase, de três ONG's nacionais e dos Núcleos Locais 
com a supervisão directa da Direcção do projecto. 

Ao longo dos dois meses de trabalho, a campanha de sensibilização atingiu 178 
comunidades de acordo com o plano de actividades, distribuindo-se da seguinte forma:

 Lembá, Lobata e Região Autónoma do Príncipe: 63 comunidades
 Água Grande e Caué: 55 comunidades
 Mé Zochi e Cantagalo : 60 Comunidades
 Total 178 Comunidades

De realçar que no Distrito de Caué, tendo em conta a dispersão geográfica da sua 
população, só se pôde atingir 19 comunidades.

Embora durante a campanha se decidisse conduzir os debates para a problemática 
exclusivamente ambiental, ao longo da mesma, preocupações de índole social e 
económica foram surgindo ao mesmo tempo com preocupações ambientais tais como:

 Necessidade de captação de água potável com qualidade e em quantidade para as 
comunidades;

 Construção de latrinas ou balneários públicos, uma vez que nestas comunidades os 
moradores defecam ao ar livre, contribuindo deste modo para a poluição do ambiente;

 Eliminação de pântanos, enquanto fonte de procriação de mosquitos e outros vectores 
de doenças ou seu tratamento adequado;

 Construção de chafarizes para locais que ainda não o possuem e reabilitação para 
casos em que já existem, mas que encontram-se degradados;

 Drenagem das águas pluviais;
 Necessidade de construção de lavandarias nas comunidades, uma vez que a população 

percorre longas distâncias em busca de água para lavagem de roupa e/ou por vezes 
para o consumo doméstico;
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 Isolamento provocado pelo mau estado das vias de acesso (estradas) assim como a 
inexistência de energia eléctrica, impossibilitando as pessoas de obterem informações 
quer pela rádio, quer pela televisão.

De uma maneira geral, o realce é posto principalmente na problemática do saneamento do 
meio para todos os distritos como uma das principais causas da degradação do Ambiente.

Por outro lado, a erosão costeira foi uma das principais preocupações das populações dos 
Distritos de Água Grande, Cantagalo e Lobata.

Nas comunidades situadas nos distritos de Mé Zóchi, Cantagalo, Lembá e parte de 
Lobata, destaca-se, com grande realce, a problemática da desflorestação, originando o
desenvolvimento da praga do rubrocintus nas áreas de cacauzal e outras plantações com 
prejuízos económicos bastante elevados.

Constatou-se, por último, que no distrito de Lembá, as grandes preocupações das 
populações dizem respeito à destruição de algumas espécies marinhas como 
consequência da utilização de redes inadequadas para determinados tipos de pesca e à 
destruição maciça de palmeiras causada pela técnica inadequada de extracção do vinho de 
palma (pumbú).

Na segunda fase, a campanha de sensibilização contou com a participação dos Núcleos 
Locais de todos os distritos e da Região Autónoma do Príncipe e de 8 ONG's nacionais 
ligadas ao ambiente.

Das 178 comunidades sensibilizadas na primeira fase da Campanha de Sensibilização, 
atingiu-se somente cerca de três mil (3.000) informadores-chave distribuídos em função 
dos grupos-alvo localizados, em proporção, por distritos.

II.1.3. Campanha de Recolha de Dados e Informações: Resultados

Face à impossibilidade prática de se consultar todos os são-tomenses, necessário se 
tornou definir quem seriam as pessoas a tomar como referência no processo de recolha de 
dados e informações. Neste caso, impôs-se a necessidade de seleccionar previamente os 
interlocutores ou seja, aqueles informadores que, de forma mais objectiva e 
representativa, poderiam ajudar no cumprimento cabal dos objectivos propostos, 
elegendo, para o efeito, grupos-alvo específicos.

Grupos-alvo é uma franja, sector ou parcela da população que, pela sua identificação ou 
relativa homogeneidade de características, sugere um tratamento idêntico para cada um 
dos seus membros sendo, no entanto, diferenciados em relação a todos os demais, face a 
uma mesma situação, acontecimento ou determinada circunstância.

A campanha de recolha de dados atingiu os seguintes resultados:
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 Promoveu a participação das comunidades na identificação e na busca de 
soluções para os problemas do desenvolvimento e ambiente que mais as 
preocupam;

 Permitiu a participação activa dos diferentes grupos sociais na elaboração dos 
Planos Distritais do Ambiente para o Desenvolvimento Durável;

 Colheu as principais preocupações das comunidades relativas ao ambiente e 
desenvolvimento, identificando as prioridades actuais e potenciais;

 Levou as comunidades a envolverem-se de forma activa na resolução dos
problemas locais.

A mesma teve uma duração de aproximadamente dois meses, distribuídos 
proporcionalmente entre os seis distritos e a Região do Príncipe que compõem o território 
nacional, e incidiu sobre os grupos mais representativos ao nível nacional, distribuídos 
conforme o quadro n.º II-1.

A técnica utilizada para a aplicação da metodologia participativa foi a entrevista semi--  
estruturada cujo princípio se baseia na utilização de um formulário que combina questões 
fechadas (dados quantitativos) com questões abertas (análise histórica, dados 
qualificativos, descrições, etc.).

As entrevistas tiveram o seu início no mês de Agosto de 1997, precedidas de acções de 
sensibilização.

No que respeita às preocupações em matéria de ambiente e de desenvolvimento, foram 
identificados inúmeros problemas pelos diferentes grupos-alvo que ao mesmo tempo 
sugeriram propostas para solução dos mesmos. Esta lista de problemas nacionais e 
soluções preconizadas consta do Volume III - Anexo.

Na base dos referidos dados, elaborou-se uma matriz de identificação dos problemas e de 
soluções por grupos-alvo apresentados nos quadros n.º IV-1 e IV-2 respectivamente.

Para a elaboração das matrizes de identificação dos principais problemas, teve-se em 
conta essencialmente os níveis de preferência das preocupações e soluções e também o 
nível de representatividade quantitativa dos grupos-alvo. Por esta razão, alguns grupos-
alvo identificados não aparecem nas supracitadas matrizes.
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Quadro N.º  II-1 - Quadro de Participação por Grupos-Alvo - Nível Nacional

Dirigentes Políticos e Administrativos 22
Empresários (Grandes e Médios) Nacionais e Estrangeiros        114
Agentes da Administração Central 18
Professores e Educadores de Infância 78
Estudantes 107
Técnicos e outros Quadros da Saúde 45
Jornalistas e outros Quadros da Comunicação Social 14
Agentes da Defesa, Segurança e Ordem Interna 15
Pequenos Agricultores 368
Pescadores Artesanais 133
Vinhateiros 50
Vendedores de Vinho da Palma 34
Palaiês 69
Candongueiros 20
Petisqueiras e Botequins 28
Assalariado Agrícola 251
Assalariado Industrial 55
Assalariado Comercial 30
Pequeno Comerciante 78
Assalariado do Turismo e Hotelaria 123
Empresários do Turismo e Hotelaria 12
Domésticas 116
Administração Local 36
Serradores Artesanais 34
Empresariado Industrial 12
Empresariado de Construção Civil 6
Assalariado Construção Civil 15
Produtores Artesanais 54
Empresariado Comercial 20

Total
�1957
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IIIIII.. AANNÁÁLLIISSEE DDOO EEXXIISSTTEENNTTEE

III.1. AMBIENTE BIOFÍSICO

III.1.1. Situação Geográfica

As duas ilhas, a de São Tomé e a do Príncipe que constituem a República Democrática de 
São Tomé e Príncipe, encontram-se situadas a Oeste do Continente Africano, no Golfo da 
Guiné.

Mapas III-1 - Localização Geográfica de São Tomé e Príncipe

Adjacentes à ilha de São Tomé, encontram-se dois importantes ilhéus, o das Rolas, ao sul 
e sobre a linha do Equador, e a leste, o ilhéu das Cabras. Na ilha do Príncipe, 
encontramos ao norte, o ilhéu Bombom e ao sul o ilhéu Caroço ou Boné de Jóquei.
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As ilhas de São Tomé e Príncipe, distam da Costa Continental Africana, respectivamente, 
360 Km e 269 Km, situando-se a ilha do Príncipe, aproximadamente a 160 km ao Norte 
de São Tomé.

A área aproximada de São Tomé é de 859 km2 e a do Príncipe de 142 km2, num total de 
1.001 km2.

O ponto mais alto de São Tomé é o Pico de São Tomé a 2.024 metros de altitude. No 
Príncipe, a altitude máxima é de 948,5 metros e situa-se no Pico do Príncipe.

A. RELEVO

O relevo apresenta formas muito irregulares na ilha de São Tomé. A sua metade ocidental 
ou seja nos quadrantes NW e SW, o relevo é acidentado até às proximidades da Costa, 
enquanto que na metade oriental nos quadrantes NE e SE, as formas de relevo são mais 
suaves, notando-se vastas assentadas um pouco inclinadas para o Oceano, principalmente 
na faixa de Água Izé a Plancas limitada pela linha da Costa e pela curva de 300-400 
metros de altitude. No quadrante SE e no Sul observam-se terras planas nas áreas de 
Ribeira Peixe e Porto Alegre.

Mapas III-2 - Perfil Altimétrico de São Tomé

Por toda a metade Oeste da ilha, encontram-se cadeias montanhosas e grandes elevações, 
nomeadamente o Pico de São Tomé, o Pico Calvário, o Pico de Ana Chaves e o Pico 
Charuto e, mais abaixo, o Cabumbé com encostas descendo rapidamente para o mar e 
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para Sul. Este maciço montanhoso desce numa barreira do Cabumbé à Vila Verde para 
ligar-se às elevações menores do Cão Grande e Novo Brasil e envolve acidentes notáveis 
da Lagoa Amélia, Macambrará, Bombaim, Guaiaquil e dependências do interior da 
Empresa Água Izé, atenuando-se em Angra Toldo.

A ilha do Príncipe pelo contrário, é menos acidentada.

Mapas III-3 - Perfil Altimétrico do Príncipe

Do ponto de vista geomorfológico, Príncipe pode ser dividido em duas regiões: a região 
do Norte apresenta uma plataforma de altitude 120-180 metros e um relevo pouco 
pronunciado, com elevações pequenas e declives que dão para o mar, sendo o Precipício 
de Bel Monte o maior. A região do Sul é a mais acidentada e está representada pelo Pico 
do Príncipe (948 m). Este pico encontra-se inserido numa Cadeia de Serranias de Leste 
para Oeste que começa no Morro de Este e no Pico de Mencorne, desce para Oeste ao 
Carriote e mais adiante para a Mesa, já quase separada da formação montanhosa.

Esta serrania dilata-se um pouco para norte com os picos Papagaio, João Dias Pai e João 
Dias Filho.

B. COMPOSIÇÃO GEO-PEDOLÓGICA

Na ilha de São Tomé, as rochas são particularmente do tipo vulcânico. Os elementos 
predominantes são os basaltos, cujos elementos, no norte, se encontram aglutinados por 
haver pouca chuva. No sul e no centro, os basaltos encontram-se lavados pelas chuvas 
abundantes e torrenciais e formam as maiores elevações da ilha (Picos).

Em segundo lugar, estão os fonolitos densos e porosos no Ocidente e no Sul da ilha, 
desenvolvidos nas agulhas isoladas de Cão Grande e Cão Pequeno.
Em alguns pontos, observam-se Andesitos, Traquites e Arenitos nos vales dos cursos 
médios e inferior dos rios, assim como sedimentos aluviais de pouca espessura, sendo os 
mais importantes os da planície de D. Eugénia na margem do Rio Ió Grande. Os 
sedimentos pelágicos localizam-se geralmente na foz dos rios e nas praias.
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A composição geológica da ilha do Príncipe é idêntica à de São Tomé. Os basaltos 
predominam no Norte e intercalam-se com alguns jazigos de laterite, tufos de traquite. A 
zona Sul é dominada por fonolitos. Existem afloramentos de calcário de Mioceno e 
calcário cristalino.

Os solos constituem um dos grandes recursos de São Tomé e são de uma forma geral de 
alta fertilidade e favoráveis à agricultura, embora por vezes apresentem importante 
pedregosidade. São normalmente ácidos (PH5 - 5,7) possuindo deficiências em fósforo e 
potássio (Estudo sobre a fertilidade dos solos, MAP).

Os solos de São Tomé englobam os seguintes grupos principais: parraferralíticos, 
fersialíticos tropicais, barros negros e solos litólicos, sendo os fersialíticos e os barros 
negros os mais férteis.

Os barros negros estendem-se pela parte oriental da ilha e são mais representativos nas 
áreas mais áridas onde, associados aos  fersialíticos, cobrem uma zona que compreende 
Água Izé, Monte Café, Diogo Vaz, Praia das Conchas, Rio do Ouro, Guegue, Pinheira e 
Uba Budo. Os litólicos e os parraferralíticos ocupam grandes extensões particularmente 
na zona sul e sudoeste, acidentada e pluviosa. 

A ilha do Príncipe, não é, em termos de solo, tão rica como a de São Tomé. Os 
fersialíticos tropicais são de reduzida quantidade, abundando fundamentalmente os 
parraferralíticos.

C.  CLIMA

O clima é basicamente de natureza tropical húmido, com chuvas abundantes quase todo o 
ano, à excepção dos meses de Junho a Setembro onde se verifica alguma seca, período 
correspondente à gravana.

Dadas as características do relevo, predominam muitas zonas microclimáticas 
observando-se nas partes mais altas zonas de elevada pluviosidade. 
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Mapas III-4 - Gráfico das Isoietas
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As temperaturas são igualmente influenciadas pelo relevo conhecendo-se importantes 
variações no sentido do aumento à medida que se passa de zonas mais altas às mais 
baixas.

Exemplo:

Localidade Altitude (m) Média Diurna (ºC)
Lagoa Amélia 1488 18,4
Monte Café 690 22,4
Morro da Trindade 348 25,3
Aeroporto 8 26,2

A humidade é também muito elevada, podendo atingir na Lagoa Amélia a média de 92% 
durante quase todo ano, enquanto ela é menos elevada nas zonas de menor altitude 
variando entre 70 e 80% ao longo do ano.

D.  HIDROLOGIA

Os cursos de água em São Tomé e Príncipe constituem uma superfície total de 2,1 
milhões de m3 de água por Km2, o que equivale a 10.000m3 anuais por habitante, 
quantidade largamente superior à média de outras regiões do mundo.

É uma rede de carácter radial a partir do centro em direcção à linha costeira. A rede conta 
mais de 50 cursos de água, de um comprimento médio entre 5 e 27 Km e um 
desnivelamento de 1.000 a 1.500 metros de altitude.

O regime dos cursos de água é irregular, mas não de natureza torrencial, estando ligado à 
distribuição das chuvas de acordo com as zonas e as estações do ano. Na estação seca, de 
Junho a Setembro, o débito não representa mais do que 10% do total anual.

A distribuição espacial dos rios é no entanto desigual. Basta dizer, que mais de 60% do 
caudal dos rios situa-se na parte Sudoeste e Sul das ilhas. Este facto prende-se com maior 
pluviosidade que se regista nessas zonas.

Os principais rios são:

Ió Grande - É o maior rio do país. Nasce no declive meridional do Pico Calvário 
(1595m) a uma distância de 2,5 Km, a Sudoeste da Lagoa Amélia. A sua bacia 
hidrográfica estende-se na direcção Sudeste. Os principais afluentes são: Rio Ana 
Chaves, o Rio João e Rio Umbugo.

Do Ouro  - Nasce na costa setentrional da Lagoa Amélia na altitude de 1.412 metros. A 
bacia tem forma simétrica e alarga-se na direcção noroeste da nascente até à foz.
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No seu curso médio e inferior, uma parte é desviada para irrigação e abastecimento de 
água às comunidades. Durante a estação seca o caudal deste rio diminui de forma 
significativa. 

Manuel Jorge e Abade - Como o anterior, estes dois rios nascem nas encostas da Lagoa 
Amélia. As suas bacias estendem-se na direcção leste, quase que paralelamente uma à 
outra. No curso superior e médio do Rio Manuel Jorge, predomina, na sua margem 
direita, um conjunto de afluentes, e no curso inferior e na margem esquerda encontramos 
apenas um afluente o Rio Carambola. Próximo da Aldeia de S.Nicolau (18,7 Km da foz) 
encontra-se uma queda de 40 metros de altura, a Cascata de S. Nicolau. Relativamente ao 
Rio Abade os maiores afluentes são os Rios Bomba e Tomé.

Quija e Xufexufe - Situados na parte Ocidental de São Tomé, nascem no declive 
Sudoeste do Pico Cabumbé (1.403m). As suas bacias são contíguas e estendem-se na 
direcção sudoeste. Os dois rios cruzam-se (a 400 metros da foz) formando terrenos 
alagadiços na altura das cheias.

Existem numerosas quedas de água e afluentes no curso superior e médio dos dois rios. 
Uma das maiores quedas de água (50 metros) encontra-se no rio Diogo Plena - afluente 
da margem esquerda do Rio Quija, próximo das ruínas da povoação Bacelar.

Lembá - Situa-se na parte ocidental da ilha e nasce nas zonas montanhosas do ocidente 
na base do Pico Queijo. O relevo da bacia é montanhoso, coberto de vegetação arbórea na 
sua parte média e baixa. Os terrenos estão ocupados com plantações de cacau existindo 
terrenos pantanosos com a largura de 50-100 metros.

Contador e Cantador - Nascem respectivamente nas costas meridional e oriental do 
Pico de São Tomé. A bacia do rio Contador estende-se na direcção setentrional e a do 
Cantador confina com a do rio Lembá. Os vales de ambos os rios têm a forma de V e são 
profundos. Os leitos são rochosos e por vezes formados de grandes calhaus.

Papagaio - É o maior rio do Príncipe, nasce na parte meridional da ilha no declive 
setentrional das montanhas situadas entre os Picos de Príncipe (948 m) e o Pico 
Mencorne (937 m). A sua bacia é assimétrica, predominando vários afluentes na sua 
margem esquerda sendo o maior o Rio Buanga. O vale é profundo e entre a nascente e o 
curso médio tem forma de "V". O leito é na sua maior parte rochoso e com quedas. No 
seu curso inferior, o leito está constituído por calhaus. A bacia é coberta por vegetação 
arbórea e no seu curso inferior uma parte considerável é ocupada por plantações 
agrícolas.

III.1.2. Ecossistemas Terrestres

Os ecossistemas terrestres de São Tomé e Príncipe são caracterizados pela existência de 
uma cobertura vegetal que apresenta originalmente uma flora húmida que a cobre 
uniformemente até ao Pico, na qual se podem diferenciar 3 regiões distintas:
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 Região da Floresta húmida de baixa altitude
 Região da Floresta de montanha
 Região da Floresta de nevoeiro 

Estas regiões florestais serão caracterizadas no próximo capítulo.

No interior das mesmas pode-se distinguir três tipos de formações vegetais:

 Floresta Húmida Primária “Obô” - Constituída por formações lenhosas com flores, 
brenhas, matagais e matos. Este tipo de floresta situa-se nas altitudes superiores a 
1500 metros, ocupando uma área de aproximadamente 28.418 ha, uma densidade de 
cerca de 28,6 árvores/ha e 139,2 m3 de madeira/ha.

As principais espécies produtoras de madeira comercial são, entre outras, as seguintes:

Manilkara multinervis Pau zatona
Chlorophora excelsa Amoreira
Cleistanthus polystachys Vilo Preto
Carapa procera Gogô
Sterculia spp. Bungá
Ceiba petandra Ocá
Scytopelatum camerunianum Vilo Branco
Xanthoxylum gillettii Marapião
Tetrorchidium didymostemon Pau Branco

 Floresta Secundária “Capoeira” – É uma espécie de floresta primária que foi 
desvastada para fins agrícolas, tendo sido abandonada e que se encontra em fase de 
regeneração. Conserva vestígios de floresta natural, possuindo algumas espécies 
características, nomeadamente Chlorophora excelsa, Scytopelatum camerunianum e 
Ceiba Pentandra.

Este tipo de floresta encontra-se principalmente em encostas moderadas e íngremes de 
uma altitude que varia entre os 600 a 1400 metros, onde o acesso é relativamente fácil. 
Ocupa uma área florestal de cerca 30.111 ha, com 24,2 árvores por ha e 106,5m3 de 
madeira por ha. 

 Floresta de Sombra – Encontra-se fundamentalmente nas grandes plantações de 
cacau, de café e banana e contém árvores de valor comercial muito importante das 
quais se destacam:

Artocarpus comunis Fruta-pão
A.Interger Jaca
Carapa procera Gogô
Ficus sidifolia Pau Figo
Pentaclethra macrophylla Moandim
Cederela odorata Cedrela
Xanthoxylum gilettii Marapião
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III.1.3. Ecossistemas Aquáticos

As plataformas continentais, devido à sua natureza vulcânica são muito estreitas (436 
km2 na zona de São Tomé e 1 023 km2 para a zona do Príncipe), o que não facilita o 
desenvolvimento de pesca à rede. Embora não se conheçam as potencialidades do sector, 
e tendo em conta as condições de pesca marítima no Golfo da Guiné, pode-se no entanto 
avançar que a situação é favorável. 

As águas nas plataformas continentais próximas das costas são pobres em fito e 
zooplancton, têm quantidades limitadas de pescado mas são ricas em crustáceos. Pelo 
contrário, as quantidades de pescado pelágico nas costas e ao largo, são abundantes nos 
meses de Maio a Outubro: caranx crysox (bonito), scomver cobias (cavala), trachurus 
(carapau), Cypcelururus liveatus (peixe voador), etc. As águas das ilhas são igualmente 
ricas em sardinhas. Também abundam os tonídeos como o listão e o Euthynnus 
alleteratus, longe das costas, impossibilitando a sua pesca através de meios artesanais 
devido à falta de barcos apropriados. Existem alguns depredadores tais como Sphyraemia 
ganchanco (barracuda) e os tubarões.

III.1.4. Ambiente Costeiro e Marinho

As costas são de natureza alcantilhada. As praias são em regra geral, pouco extensas e 
encaixadas em bacias ou apoiadas em saliências rochosas. Todavia, existem algumas 
praias relativamente extensas, como é o caso das praias Micoló e da Juventude, 
localizadas a nordeste de São Tomé.

Os sedimentos costeiros são muito heterogéneos, existindo praias de areia fina e média, 
siliciosa ou basáltica, e outras formadas por materiais mais grossos, nomeadamente, 
seixos, calhaus ou blocos. Estes últimos materiais são provenientes do rolamento de 
fragmentos de rochas basálticas transportados para a costa por cursos de água com leitos 
muito declivosos.

As costas de São Tomé e Príncipe apresentam-se actualmente com graves problemas de 
erosão, sendo a causa principal a extracção de areias para abastecimento da indústria de 
construção civil.

Esse fenómeno de erosão afecta de forma significativa alguns trechos da costa da ilha de 
São Tomé provocando perda de qualidade balnear e paisagística das praias e tornando 
assim vulneráveis aos ataques da agitação marítima, trechos de estradas e passeios 
marginais, anteriormente protegidos pelas faixas arenosas.
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III.2. DIVERSIDADE BIOLÓGICA E ECOSSISTEMAS FRÁGEIS

III.2.1. Espécies Vegetais e Animais

A. VEGETAÇÃO

As primeiras e as mais completas investigações realizadas sobre a vegetação de São 
Tomé e Príncipe foram levadas a cabo nos anos 1932 e 1933 pelo investigador Excell e 
publicados nos anos 1944 e 1956 respectivamente.

Outras informações e análises sobre as florestas nacionais foram realizadas pelo 
investigador Monodo que visitou a ilha em 1956 e publicou o seu trabalho em 1960 e 
pelo investigador White que fez a sua publicação em 1984.

Segundo Excell, excluindo algumas zonas de mangue muito pequenas e de dunas de areia 
na costa, a vegetação original de São Tomé era constituída por florestas húmidas que 
cobriam uniformemente a ilha desde o litoral até ao cume do Pico de São Tomé. No seu 
trabalho, o mesmo distinguiu três zonas florestais bem definidas em São Tomé.

A.1. Região de Floresta Húmida de Baixa Altitude

Esta região florestal ocupa a área que vai desde o nível do mar até aos 800 metros de 
altura. É importante o número de árvores endémicas localizadas na mesma, destacando-se 
as seguintes: Rinorea chevalieri, Xanthoxylum thomense, Chytranthus mannii, Sorindeia 
grandifolia, Anisophyllea cabole, Polyscias quintasii, Anthocleista macrocalyx e 
Drypetes glabra.

Actualmente esta região florestal foi quase totalmente cultivada estando grande parte da 
sua área sobretudo no norte de São Tomé ocupada com a plantação de cacau, café, 
banana, coco e outras frutas tropicais.

Ainda no norte, perto da costa, onde a precipitação é fraca, a terra foi amplamente 
desbastada e é frequentemente queimada durante a estação seca produzindo, deste modo, 
grandes áreas com baobabs (micondó) "Adansonia digitata" dispersos e outras árvores 
resistentes ao fogo.

Na parte sul de São Tomé, esta região florestal foi substituída em grande parte por 
coqueiros no litoral e por cacaueiros mais para o interior. No entanto, pode-se encontrar, 
nesta parte do território nacional, florestas originais naturais pertencentes a esta região 
ainda intactas sobretudo nas áreas adjacentes aos grandes rios tais como Ió Grande, Caué, 
Angolares, Quija e Mussacavu.

O abandono de uma grande área de plantação na zona sul do país, desde a independência, 
permitiu um crescimento denso de florestas secundárias, que regenerou vastas zonas de 
baixa altitude no sul, tornando mesmo difícil saber onde começaram ou acabaram as 
florestas originais "Ôbos" e as culturas abandonadas "Capoeiras" (Conservação dos 
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Ecossistemas Florestais na República Democrática de São Tomé e Príncipe - P.J. Jones, 
J.P. Burlison e A. Tye)

A.2. Região de Floresta de Montanha

Esta região florestal ocupa toda a área situada entre os 800 e 1400 metros de altitude. A 
mesma é caracterizada por uma modificação da composição das espécies em relação às 
altitudes menos elevadas, devido à diminuição da temperatura com a altura, maior 
precipitação e humidade, constantes nevoeiros e cobertura nebulosa consideráveis, que 
reduzem muito os níveis de luminosidade. Predominam nesta região inúmeras espécies 
vegetais endémicas destacando-se as seguintes: Trichilia grandifolia, Pauridiantha 
insularis, Paveta monticola, Craterispermum montanum, Thecacoris manniana, T. 
stenopetala, Erythrococca molleri, Discoclaoxylon occidentale e Tabernaemontana 
stenosiphon.

As árvores predominantes nesta região são normalmente altas, formando uma cobertura 
densa, elevada e cobertas de cipós, musgos, epífitas, samambaias, orquídeas entre as 
quais se destacam as espécies endémicas Polystachya parviflora, P. ridleyi e Angraecum 
doratophyllum, e begónias. Os samambaias são muito abundantes e diversos nestas 
altitudes.

Esta região florestal ainda se encontra muito bem conservada na sua maior parte devido 
às grandes elevações e à inacessibilidade da área. É de salientar que houve uma ocupação 
dos pequenos agricultores numa parte desta região situada no distrito de Mé Zochi em 
direcção à Lagoa Amélia. Algumas destas áreas foram abandonadas pelos pequenos 
agricultores e outras estão a ser utilizadas para a prática de horticultura.

A.3. Região de Floresta de Nevoeiro

Esta região florestal vai desde os 1400 a 2024 metros de altitude. As árvores endémicas 
típicas são: Podocarpus mannii, Balthasaria mannii, Psychotria guerkeana e P. nubicola.

A floresta sobe até ao cimo do Pico e nas áreas de maior altitude as árvores são mais 
pequenas e a cobertura é mais aberta. A luminosidade é muito reduzida devido aos 
constantes nevoeiros e as temperaturas são baixas. As epífitas são muito mais abundantes 
e os samambaias constituem um elemento importante da flora até ao cimo. Não se 
observam as ervas da montanha. 

Devido à dificuldade de acesso e ao carácter do relevo predominante, este habitat não 
apresenta qualquer modificação e mantém-se intacto.

Segundo dados da publicação "Conservação dos Ecossistemas Florestais na República 
Democrática de São Tomé e Príncipe" elaborado por P.J. Jones, J.P. Burlison e A. Tye, 
a ilha do Príncipe não tem nenhuma pradaria no seu extremo norte, como seria de 
esperar, por analogia com São Tomé. Toda a floresta primária da parte norte e centro da 
ilha foi substituída por plantações de cacau, café, coco e banana. Segundo a mesma 
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publicação dizia-se que quase toda a floresta húmida primária que existia nesta ilha foi 
destruída durante uma campanha de erradicação da doença do sono em 1906, mas 
investigações recentes demonstraram que os esforços necessários para chegar a esse fim 
ultrapassavam a capacidade das equipas de controle e a maior parte da zona sul da ilha 
permanece intacta. 

A floresta húmida primária existente no Príncipe é parecida com a floresta húmida de 
baixa altitude de São Tomé, apesar da mesma estar relativamente mais enfraquecida. Nas 
florestas do Príncipe pode-se encontrar as seguintes espécies endémicas: Rinorea 
insularis, Ouratea nutans, Casearia mannii, Croton stellulifer e Erythrococca 
columnaris. Esta floresta é particularmente rica em Euforbiáceas, entre as quais se 
destacam cinco espécies endémicas desta ilha. Perto do cimo do Pico do Príncipe a 
floresta tem um carácter ligeiramente mais montanhoso mas a altitude não é suficiente 
para que se possa desenvolver na mesma florestas de nevoeiro como se verifica em São 
Tomé.

B. MODIFICAÇÕES DE HABITAT DESDE A INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

A partir de 1975, ano em que São Tomé e Príncipe alcançou a independência, houve 
modificações de habitats a nível nacional, destacando-se a expansão da vegetação 
secundária nas áreas de grandes plantações, à medida que estas iam sendo abandonadas. 
As modificações foram maiores nas plantações de cacau e de café que se situavam em 
solos muito ricos das zonas húmidas. Foram guardadas muitas árvores emergentes para 
dar sombra e plantaram-se várias árvores de sombra exóticas, nomeadamente Erythrina e 
palmeiras "Elaeis guineensis" de forma que, plantações que tinham sido abandonadas no 
momento da independência transformaram-se em grandes áreas de florestas secundárias 
densa e alta. A extensão destas modificações é considerável cobrindo cerca de 25.000 ha 
só em São Tomé, o que proporcionou um aumento significativo da extensão de habitats 
adequados para as aves. No entanto, o perigo desta conservação reside no facto que as 
palmeiras que se regeneraram de forma natural se terem transformado rapidamente em 
formas infestantes em certas zonas do sul do país estando mesmo a ameaçar a integridade 
da floresta primária da região.

As áreas de plantações de coqueiros que foram abandonadas a partir de 1975 resultaram 
simplesmente no crescimento de uma densa vegetação rasteira constituída por plantas 
herbáceas impossibilitando o desenvolvimento na área de uma fauna de aves. 
Actualmente, com o processo de distribuição de terras, algumas áreas de pendentes muito 
abruptas não foram distribuídas ficando reservadas como áreas de reservas naturais e 
constituindo assim importantes habitats para a biodiversidade. No entanto, tem-se 
verificado a penetração dos agricultores nas mesmas pondo em perigo o equilíbrio 
necessário.
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Foto III-1 - Reserva Natural "Morro Muquinqui"

C. FAUNA 

Sendo São Tomé e Príncipe ilhas vulcânicas, a excepção das aves as mesmas têm poucas 
espécies indígenas de vertebrados terrestres. Apesar disso os níveis de endemicidade são 
elevados em todos os grupos.

As informações acerca da herpetofauna abaixo descrita foram baseadas nos dados da 
publicação "Conservação dos Ecossistemas Florestais na República Democrática de São 
Tomé e Príncipe - P.J. Jones, J.P. Burlison e A. Tye", fornecidos por R. Nussbaun, da 
Universidade de Michigan.

C.1.   Aves

A fauna das aves terrestres tanto de São Tomé como do Príncipe é especialmente rica em 
espécies endémicas. Segundo (Jones e Tye, 1988) a mesma possui um total de 26 
espécies endémicas muitas das quais se encontram ameaçadas e foram apresentadas na 
Red Data Book - Collar e Stuart, 1985.

Numa lista de 75 florestas mais importantes para aves ameaçadas em África, elaborada 
por Collar e Stuart – 1988, São Tomé e Príncipe ocupa o segundo lugar pela sua riqueza e 
importância.

Em São Tomé existem quatro géneros endémicos todos eles monoespecíficos. São eles:
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Amaurociclia, Dreptes (quando não incluída na Nectarina) Thomasophantes (quando não 
incluída na Placeus) e Neospiza. Existem ainda 14 espécies endémicas de uma só ilha e 
seis outras espécies endémicas partilhadas com Príncipe, num total de 49 espécies de aves 
terrestres que se reproduzem na ilha.

A ilha do Príncipe tem um género endémico monoespecífico, o "Horizorhínus" e seis 
espécies endémicas de uma só ilha, além das espécies endémicas partilhadas com São 
Tomé num total de 35 espécies de aves terrestres que se reproduzem na ilha. É de 
salientar que três das seis espécies endémicas partilhadas apresentam sub-espécies nas 
duas ilhas. Também cabe mencionar que 13 espécies de aves continentais estão 
representadas por sub-espécies endémicas em São Tomé e/ou no Príncipe.

Muitas espécies endémicas existentes no país adaptaram-se bem às plantações e às 
modificações efectuadas nos seus habitats pelo homem. Outras tiveram menos êxito na 
adaptação dessas modificações sobretudo em zonas de café e cacau. Desde o inicio das 
investigações sobre a flora e a fauna em São Tomé e Príncipe nos finais do século XIX 
que se constatou que algumas espécies tinham dificuldade em adaptar-se às modificações 
que se tinham iniciado nos seus habitats. Segundo P.J. Jones, J.P. Burlison e A.Tye no 
documento "Conservação dos Ecossistemas Florestais na República Democrática de São 
Tomé e Príncipe", antes de uma investigação ornitológica em 1990 feita pelos 
investigadores da Universidade de East Anglia a São Tomé e Príncipe, três espécies eram 
conhecidas pela ciência através de meia dúzia de exemplares existentes no museu, 
recolhidos há 50 ou 100 anos atrás, nomeadamente: a galinhola - Bostrychia bocagei, o 
picanço de S.Tomé - Lanius newtoni, e o Amaurociclia concolor.

Durante a expedição atrás referida, as primeiras três espécies foram encontradas de novo 
no país, e a última não foi encontrada e continua a ser desconhecida ao longo deste 
século.
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Quadro N.º  III-1 - Espécies de aves endémicas de São Tomé (ST) e Príncipe(P)

Espécie Classificação
Bostrychia bocagei ST
Treron sanctithomae ST
Columba malherbii ST P (também Pagalú)
C. thomensis ST
Ottus hartlaubi ST P?
Chaetura thomensis ST P
Lanius newtoni ST
Oriolus crassirostris ST
Dicrurus modestus P
Lamprotornis ornatus P
Turdus olivaceofuscus ST(sub-esp. olivaceofuscus) P(sup-esp. xanthorhynchus)
Prinia molleri ST
Amaurociclia bocagii ST
Horizorhinus dohrni P
Terpsiphone atrochalybeia ST
Nectarinia hartlaubi P
N. newtoni ST
Dreptes thomensis ST
Zosterosps ficedulinus ST(sub-esp. feae) P(sub-esp. ficedulinus)
Speirops leucophaeus P
S. lugubris ST
Poliospiza rufobrunnea ST(sub-esp. thomensis) P(sub-esp.rufobrunnea)

  (sub-esp. fradei Ilhéu 
Caroço)

Neospiza concolor ST
Ploceus princeps P
P. grandis ST
Thomasophantes sanctithomae ST

(Fonte: de Naurois, 1983)

Quadro N.º  III-2 - Espécies do Continente Africano com sub-espécies em São Tomé e 
Príncipe

Fonte: de Naurois (1983)

Bostrychia olivacea P(sub-esp.rothschidi)
Coturnix delegorguei ST (sub-esp. histrionica)
Treron calva P(sub-esp. virescens)
Aplopelia larvata ST (sub-esp.simplex) P (su-esp. principallis)
Chrysococcyx cupreus ST P(sub-esp. insularum)
Tyto alba ST (sub-esp. thomensis)
Apus affinis ST P (sub-esp. bannermani)
Alcedo cristata ST (sub-esp. thomensis)
A. leucogaster P (sub-esp. nais)
Halcyon malimbicus P (sub-esp. dryas)
Onychognatus fulgidus ST (sub-esp. fulgidus)
Nectarina olivacea P (sub-esp. obscura)
Ploceus vitellinus ST (sub-esp. peixoti)
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C.2.  Mamíferos

Segundo algumas investigações levadas a cabo tanto em São Tomé como no Príncipe, 
concluiu-se que, quando as ilhas foram descobertas não existia nas mesmas nenhum tipo 
de mamífero. Todos os mamíferos foram introduzidos. No entanto, pode-se encontrar 
importantes populações de macacos Cercopithecus mona distribuídos por todo o país, 
gatos e porcos selvagens, ratos - Rattus rattus e R. norvegicus, ratos domésticos - Mus 
Musculus, doninha de raça ibérica - Mustela nivalis introduzidos nas ilhas para combater 
os ratos nas plantações de cacau.

No país existem seis espécies de morcegos mas a única espécie endémica existente é o 
morcego de fruta - Myonyceteris brachycephala. Algumas sub-espécies também são 
endémicas tais como o morcego de nariz chato - Hipposideros commersoni e o morcego 
de asa grande - Miniopterus minor.

Ainda ligado aos mamíferos, São Tomé possui uma espécie endémica de mussaranho -
Crocidura thomensis e no Príncipe existe uma sub-espécie endémica - Crocidura poensis.

C.3.  Anfíbios

Em São Tomé existem cinco espécies, das quais quatro são endémicas de uma só ilha, 
tais como: Hyperolius molleri, H. thomensis, rã Ptychadena newtoni e uma Cecília -
Schistometopum. Nas investigações mais recentes levadas a cabo sobre os anfíbios 
chegou-se à conclusão que as três espécies de Cecília previamente identificadas são 
muito variáveis e pertencem a um género endémico novo para a ciência.

Na ilha do Príncipe existem dois anfíbios endémicos de uma só ilha: a raineta -
Leptopelis palmatus e a rã Phrynobatrachus feae.

A rã P. dispar é endémica das duas ilhas. Segundo as investigações mais recentes levadas 
a cabo pelo investigador R. Nussbaum constatou-se de que não existem Cecília na ilha do 
Príncipe.

C.4. Répteis

Segundo os dados obtidos da publicação "Conservação dos Ecossistemas Florestais na 
República Democrática de São Tomé e Príncipe - P.J. Jones, J.P. Burlison e A. Tye", 
existem catorze espécies de répteis em São Tomé das quais quatro são comuns às duas 
ilhas: o geco - Hemidactylus greeffii, o lagarto - Panaspis africana e duas cobras 
escavadoras - Rynotyphlops feae e a R. newtoni. Existem duas espécies endémicas só no 
Príncipe: o lagarto sem patas - Feylinia polylepis e a cobra escavadora - Typhlops 
elegans. O geco - Lygodactylus thomensis é endémico nas três ilhas vulcânicas do Golfo 
da Guiné, isto é, São Tomé, Príncipe e Pagalú.
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C.5. Espécies Marinhas

Algumas espécies que se encontram ameaçadas a nível mundial fazem parte da fauna 
marinha de São Tomé e Príncipe.

Este é o caso das tartarugas, cujas espécies abaixo descriminadas habitam nas águas 
marinhas deste país e utilizam as inúmeras praias existentes para a sua reprodução.

 Eretmochelys imbricata - mais conhecida no país como tartaruga sarda é das mais 
cobiçadas a nível nacional devido ao alto valor da sua carapaça no fabrico do 
artesanato. A mesma utiliza com mais frequência as praias da zona sul de São Tomé 
para a sua reprodução, assim como algumas praias da ilha do Príncipe.

 Dermochelys coriacea - conhecida vulgarmente como tartaruga ambulância, é das 
mais raras nas águas do país. Desova normalmente nas praias do sul de São Tomé 
mas, segundo estudos levados a cabo pela ECOFAC, existem vestígios de que a 
mesma utiliza também as praias do norte de São Tomé (Juventude) para desovar.

 Lepydochelys olivacea - mais conhecida por tartaruga bastarda, é a predominante nas 
águas do país e utiliza as praias do norte da ilha de São Tomé para desovar. A sua 
carapaça não é utilizada mas os seus ovos são muito apreciados pela população;

 Chelonia mydas - mais conhecida por tartaruga verde, é bastante comum no país 
podendo-se encontrar tanto nas praias de S.Tomé como no Príncipe. Os seus ovos e a 
carne são muito apreciados a nível nacional.

III.2.2. Ecossistemas com Valência Ecológica 

De acordo com os trabalhos realizados (ECOFAC, 1994) foram distinguidas duas zonas 
fundamentais do país do ponto de vista ecológico, sendo a primeira Zona Tampão e a 
segunda Zona de Protecção.

A Zona Tampão está dentro da área de exploração agrícola do país e limita-se de forma 
directa com a zona de protecção. O processo de exploração desta zona deve ser feito de 
forma compatível com culturas de carácter tradicional podendo-se incluir a exploração 
florestal, desde que seja feita de forma selectiva e acompanhada de uma avaliação do 
impacto desta exploração sobre o ambiente assim como a realização de actividades 
compensatórias de reflorestamento.

A Zona de Protecção ocupa uma área aproximada de 269,6 km2 na ilha de São Tomé  e 
40 km2 na ilha do Príncipe e constitui a parte mais representativa e mais bem conservada 
dos ecossistemas de maior valor ecológico do país. Esta zona que ocupa 
aproximadamente 32,2% de superfície da ilha de São Tomé e 30% da ilha do Príncipe 
engloba toda a área do Parque Natural Obô e das zonas ecológicas.
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Mapas III-5 – Parque Natural "Obô" de São Tomé e Príncipe
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Segundo estudos já realizados, a zona de protecção deve ser gerida directamente pela 
Direcção do Parque e destinada à conservação dos ecossistemas nela existentes assim 
como ao estudo da biodiversidade do país. Na base das suas similitudes ecológicas e dos 
problemas existentes nas mesmas, no interior desta zona, foram distinguidas, na ilha de 
S.Tomé três regiões e uma na ilha do Príncipe:

a) Região do Oeste

Faz parte desta região toda a metade ocidental do Parque Natural Obô que ocupa 
aproximadamente 121,9 ha, isto é, 45,2% da área total do Parque. A mesma estende-se do 
Rio Mussacavú à Cascata de São Nicolau indo a sua Zona Tampão de Bindá até Mendes 
Leite.

Esta é a maior zona do Parque Natural de São Tomé, englobando uma grande extensão da 
zona costeira. O relevo da zona é bastante acidentado e abrupto. 

A região possui uma bacia hidrográfica muito rica, onde os rios correm em diversos 
sentidos norte, noroeste e sudoeste de forma radial, a partir do maciço central do Pico de 
São Tomé.

A situação ecológica desta região é caracterizada pela existência de velhas plantações de 
cacau e café dando lugar a uma floresta de tipo montanhosa num estado de conservação 
excelente. Acima desta floresta de montanha localiza-se a única área da floresta do Pico 
de São Tomé a partir de 1500 metros de altura.

b) Região do Nordeste

Esta região ocupa a parte nordeste do Parque Natural com uma superfície aproximada de 
40,14 ha, isto é 17,9% da área do Parque Natural. A mesma estende-se desde a Cascata 
até ao Pico Formoso. A Zona Tampão que protege esta região vai desde Mendes Leite até 
Claudino Farro.

Esta região, situada na altitude compreendida entre os 1000 e 1500 metros de altura, 
possui também uma rica bacia hidrográfica formada fundamentalmente pelos rios 
Contador, Manuel Jorge, Abade e Bomba. Parte da área está coberta de plantações de 
cacau e café em plena produção e exploração e de algumas culturas hortícolas.

A situação ecológica é caracterizada pela floresta de tipo montanha bem conservada nas 
áreas adjacentes aos leitos dos rios e nos vales dos diferentes rios, com uma abundante 
vegetação arborescente de feto (Cyathea esp.). Na cratera da Lagoa Amélia localiza-se 
uma vegetação Hygrophila única da zona.

Esta região possui um grande potencial turístico. Existe uma estrutura hoteleira perto da 
área (Hotel Boavista) e o acesso à mesma é relativamente fácil. Localizam-se nela duas 
importantes cascatas do país (S. Nicolau e Bombaim) assim como alguns edifícios de 
arquitectura colonial situados na empresa agrícola Bombaim.
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A zona de savana inclui as zonas de Morro Carregado e Praia das Conchas que possuem 
grande potencial turístico e ecoturístico.

A Zona Ecológica do Norte da Lagoa Azul e Praia das Conchas também faz parte desta 
região. 

b.1.) Zona Ecológica do Norte "Lagoa Azul e Praia das Conchas"

Esta zona ecológica, localizada no distrito de Lobata, está situada junto à cidade de 
Guadalupe, capital do distrito, entre Lagoa Azul e Morro Peixe. A vegetação 
predominante é a da Região semi-árida caracterizada por savana com árvores e arbustos 
dispersos pela zona.

Foto III-2 Parte da Zona Ecológica do Norte "Lagoa Azul"

A formação vegetal é essencialmente antrópica onde os fogos postos de forma regular 
acentuam a presença do homem. A composição florística é bastante pobre o que 
demonstra a forte interferência humana nesta zona.

A vegetação, caracterizada por árvores e arbustos dispersos e um grande tapete herbáceo, 
é constituída por: Hyparrhenia rufa, Heteropogon contortus, Panicum maximum, Ipomea 
eriocarpa, Rhynchosia minima, Albizia lebbeek, Parkia africana, Adansonia digitata,
Lonchocarpus sericeus, Borassus aethiopum.
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Também está presente a formação florestal edáfica em galeria nas áreas de linha da 
água que atravessa a zona onde se pode encontrar: Lasiodiscus mildbraedii, Borassus 
aethiopum, Rinorea chevalieri, Cocos nucifera, Ximena americana.

Pode-se encontrar também nesta área uma grande superfície inundada onde a vegetação 
predominante é o Mangue constituída exclusivamente pela espécie Avicennia germinans.

A zona ecológica situada no distrito de Lobata constitui um dos ecossistemas mais 
importantes do País.

Segundo a Publicação “Lista Vermelha de Animais Ameaçados em São Tomé e 
Príncipe” a floresta seca primária que constitui a referida zona ecológica é o único resto 
da vegetação original que antigamente cobriu o norte da ilha e alberga várias espécies 
tanto terrestres como marinhas, destacando-se:

Tartarides tomensis - espécie de morcego recentemente descoberta em dois locais sendo 
um destes locais esta zona ecológica.

Lepidoptera - é uma espécie de borboleta ameaçada - Graphium leomidas thomasius -
que apenas existe nesta zona.

As espécies de borboleta tais como charaxes, Dixeia piscicollis, Neptis eltringhami 
assim como a espécie ameaçada - Coelides bocagii. 

O ecossistema marinho desta zona está formado por uma comunidade de corais que 
constituem o conjunto dos poucos corais existentes na área do Golfo da Guiné.

Os corais da Praia das Conchas e Lagoa Azul representam a área de corais vivos mais 
importantes do país.

Segundo a Publicação acima citada, apesar de não existir um inventário da biodiversidade 
da zona, as espécies endémicas de coral - Montastraea cavernosa guineense e Porites 
bernardi localizam-se na área. É de se salientar que os corais constituem um habitat rico 
para muitos organismos marinhos incluindo peixes e moluscos. No entanto, estes corais
têm servido como matéria prima para o fabrico de cal, situação bastante preocupante já 
que estes corais podem ser considerados na categoria de espécies ameaçadas.

c) Região do Sudeste

Ocupa uma área aproximada de 107,75 ha de extensão, isto é 39,9% da superfície total do 
Parque Natural. Ela estende-se desde Formoso Grande até Santo António de Mussacavú e 
a Zona Tampão vai de Claudino Faro à Porto Alegre.

Esta região é constituída pelos vales dos principais rios do país tais como os rios Ana 
Chaves, Ió Grande e Quija, que descem em direcção a sul. Nas partes mais altas, a 
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paisagem é bastante abrupta e o relevo bastante acidentado é coberto por uma importante 
área florestal.

A situação ecológica é caracterizada pela existência de uma grande área de floresta de 
montanha assim como de uma área de floresta de alto valor ecológico nas áreas mais 
baixas. Também predomina uma importante área de florestas secundárias nas antigas 
zonas de plantações.

Esta possui um grande potencial turístico. Toda a parte sul de Porto Alegre, situada na 
zona tampão do Parque Natural representa um dos maiores potenciais turísticos costeiros 
de todo o país. Também uma grande parte da zona de Santo António de Mussacavú 
poderá servir de local de base para viagens relacionadas com o ecoturismo em direcção à 
costa ocidental de São Tomé.

A Zona Ecológica do Sul ou Malanza faz parte também da referida região.

c.1.) Zona Ecológica do Sul ou Malanza

Localiza-se no sul do distrito de Caué perto da sede da empresa Porto Alegre na bacia do 
rio Malanza entre Porto Alegre e Praia Jalé. Constitui a maior área de mangues
existentes a nível nacional.

O mangue constitui também a comunidade predominante e a mais importante da zona 
onde se pode encontrar espécies tais como Acrostichum aurem que normalmente formam 
grandes arbustos de mais de três metros de altura dispersos por toda a zona e associada a 
scleria depressa.

Outras espécies existentes são:

Nome Científico Nome Local
Cocos nucifera
Elaeis guineensis
Terminalia catappa.

Coqueiro
Palmeira (déndem)

Castanheiro

Estas comunidades de mangues são caracterizadas pelos densos matagais de Risophora 
racemusa e Avicennia germinans e outras vezes pelas populações de Dalbergia 
ecastaphyllum associado a Ormocarpum verrucosum e Blutaparon vemiculare.

Esta zona ecológica possui grande potencialidade natural turística que deve ser 
convenientemente aproveitada. No entanto, o risco que existe para protecção da mesma 
consiste na possibilidade de a Empresa Porto Alegre vir a transformar-se no futuro numa 
zona urbana, capital do distrito de Caué conforme está proposto nos documentos do Plano 
Físico Nacional.
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d) Zona Ecológica do Príncipe

Estende-se desde a parte central da ilha em direcção a sul, cobrindo toda a região 
montanhosa da ilha onde estão localizados os Picos do Príncipe, Agulha, João Dias Pai, 
João Dias Filho, Papagaio, Cariot e Mercone. Ocupa aproximadamente 40 km2 de 
extensão, isto é, 30% da superfície da ilha.

Ela é caracterizada em toda a sua extensão por uma paisagem abrupta e de relevo muito 
acidentado sendo dominada pelo maciço vulcânico do Pico do Príncipe (948 m de altura) 
onde nascem os principais rios incluindo o Papagaio. Predominam nesta zona vários 
elementos de paisagem característicos do local tais como a Barriga Branca e a Mesa que 
dão à mesma uma beleza natural significativa.

Características Ecológicas da Zona

Esta zona ecológica possui grande importância para a Região do Príncipe pelo facto de o 
Príncipe não possuir ainda estudos aprofundados sobre a sua biodiversidade, pelo que é 
provável existir espécies tanto vegetais como animais ainda desconhecidas.

A formação vegetal predominante é a floresta primária obô, onde se podem encontrar as 
seguintes espécies endémicas:

 Rinorea insularis, Ouratea nutans, Casearia mannii, Erythrococca 
colummnaris.

Embora a floresta primária da região seja bastante parecida com a de São Tomé, ela é 
menos diversificada e menos rica em espécies.

Apesar da baixa densidade populacional da área existem algumas ameaças que pairam 
sobre a sua biodiversidade:

 As actividades de captura das tartarugas marinhas que normalmente utilizam as praias 
da parte sul da região para desovarem têm aumentado. Segundo os próprios 
pescadores da região, tem havido uma diminuição marcante no número destas 
espécies na região.

 As actividades de captura e de comercialização de papagaios têm proliferado. 
 A caça às aves marinhas das Tinhosas continua com alguma frequência.

É de se salientar que os principais rios tais como Papagaio, Bibi, Chibala, Banzú nascem 
nesta área, daí a necessidade imperiosa da sua protecção.

Parte da zona está incluída na área  para o desenvolvimento da Zona Franca pelo que 
necessário se torna que um Estudo de Impacto Ambiental sobre o referido investimento 
seja feito de modo a minimizar os possíveis danos ambientais.
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III.3. QUADRO JURÍDICO INSTITUCIONAL

A Constituição Política da República Democrática de São Tomé e Príncipe, aprovada 
por referendum popular em 1990, na sua parte terceira (Organização do poder 
político/art.67.º), classifica como órgãos de soberania o Presidente da República, a 
Assembleia Nacional, o Governo e os Tribunais.

O texto constitucional define a composição, a eleição e a designação de cada um dos 
órgãos de soberania, as suas competências, as formas de tomada de decisão, as 
imunidades e privilégios, etc.

III.3.1. Organização Territorial e Administrativa

A organização territorial e administrativa em São Tomé e Príncipe manteve alusão 
constitucional em 1990, tendo o legislador constituinte disposto no Artigo 4.º que o 
território nacional da República Democrática de São Tomé e Príncipe é composto pelas 
Ilhas de São Tomé e Príncipe, pelos Ilhéus das Rolas, das Cabras, Bombom, Boné de 
Jockey, Pedras Tinhosas e demais ilhéus adjacentes, pelo mar territorial compreendido 
num círculo de doze milhas a partir da linha de base determinada pela Lei, pelas águas 
arquipelágicas situadas no interior da linha de base e o espaço aéreo que se estende sobre 
o conjunto territorial atrás definido.

A Lei n.º 5/80 (Lei da Divisão Territorial e Administrativa), ordena o território 
nacional em sete unidades territoriais designadas distritos, a saber: Água Grande, Mé 
Zochi, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata e Pagué, sendo as respectivas capitais as 
cidades de São Tomé, Trindade, Santana, S. João dos Angolares, Neves, Guadalupe e 
Santo António. 
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Mapas III-6 - Divisão Político Administrativa de São Tome e Príncipe
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A lei prevê a existência de sub-unidades territoriais no seio dos distritos, a saber, vilas, 
bairros e luchans. A lei enumera também os ilhéus adjacentes às ilhas de São Tomé e do 
Príncipe e os limites de cada um dos distritos.

A.  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.

Relativamente à organização administrativa, a Constituição de 1990, no art. 113.º, dá 
especial relevo à Administração Pública, afirmando que esta visa a prossecução do 
interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos e pelas instituições constitucionais.

A Administração Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar 
os serviços das populações e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão 
efectiva.

A lei estabelece os direitos e garantias dos administrados, designadamente contra actos 
que lesem os seus direitos e interesses legalmente protegidos.

Actualmente reconhecem-se dois níveis de Administração Pública sendo o primeiro o 
nível central e o segundo o local ou autárquico. A Administração Central é 
regulamentada pelos Estatutos da Função Pública e restante legislação complementar. 
O principal motivo que esteve na origem da sua aprovação foi adequar a Administração 
Pública à evolução da sociedade, da economia e da cultura, tal como se diz no seu 
preâmbulo, sendo indispensável uma reforma gradativa e selectiva da Administração, 
que privilegiando a modernização traduzida na qualidade do serviço prestado, 
perspective as necessárias mudanças internas no sentido da valorização dos recursos 
humanos.

B.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL OU AUTÁRQUICA.

O segundo nível administrativo é a Administração Local ou Autárquica que encontrou 
assento constitucional pela primeira vez na Constituição de 1990 e é regulamentada pela 
Lei n.º 10/92 de 09 de Fevereiro, publicada no DR. n.º 19 - Lei Quadro das Autarquias 
Locais. Sob o título "Órgãos do poder local", a lei magna define-as como órgãos do 
Poder Local, de acordo com a Lei da Divisão Político-Administrativa do País para mais 
adiante dizer que as autarquias locais são pessoas colectivas territoriais dotadas de 
órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações 
respectivas, sem prejuízo da participação do Estado. À Administração Local compete 
promover a satisfação das necessidades básicas das comunidades locais; executar os 
planos de desenvolvimento locais; impulsionar a actividade de todas as empresas e 
outras entidades existentes no respectivo âmbito, com vista ao aumento da produtividade 
e ao progresso económico, social e cultural das populações e apresentar aos órgãos de 
poder político do Estado todas as sugestões e iniciativas conducentes ao 
desenvolvimento harmonioso dos distritos. A Administração Local mereceu 
regulamentação própria no plano eleitoral e financeiro através da aprovação e publicação 
da Lei n.º 11/92, de 9 de Setembro publicado no DR. n.º 19 (Lei Eleitoral dos Órgãos 
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das Autarquias Locais) e da Lei n.º 16/92, de 22 de Dezembro, publicada no DR. n.º 27 
(Lei das Finanças Locais). 

C.   AUTARQUIA ESPECIAL.

À Ilha do Príncipe foi atribuído um estatuto especial (Autarquia especial), rezando o Art. 
116.º que a Ilha do Príncipe terá um estatuto político-administrativo próprio, tendo em 
conta a sua especificidade e que a lei criará formas específicas da sua organização. 
Assim, a Lei 4/94 de 20 de Setembro publicada no DR. n.º 13, vem desenvolver e 
regulamentar esta norma constitucional.

III.3.2. Política Institucional e Ambiental

Se partirmos das fontes legislativas constatamos que o texto constitucional prevê por um 
lado no art. 48.º (habitação e ambiente) que todos têm direito à habitação e a um 
ambiente de vida humana e o dever de o defender e, por outro lado, que incumbe ao 
Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de 
ordenamento do território. No Art. 49.º,2 diz que incumbe ao Estado promover a Saúde 
Pública que tem por objectivo o bem-estar físico e mental das populações e a sua 
equilibrada inserção no meio sócio-ecológico em que vivem, de acordo com o Sistema 
Nacional de Saúde.

A.  O CDN E O PNADD.

Estas duas entidades são as mais recentes unidades orgânicas que, interagindo, 
pretendem imprimir uma coerente política nacional do ambiente. O projecto para 
elaboração do PNADD encontra-se em funcionamento desde o mês de Novembro de 
1996 e tem como principal objectivo a integração das considerações ambientais, 
económicas, sociais e culturais na definição de uma estratégia de desenvolvimento 
durável para o país. Após a conclusão dos planos distritais, o referido projecto foi o 
responsável directo pela elaboração do Plano Nacional do Ambiente para o 
Desenvolvimento Durável.

O Comité Director Nacional do Ambiente - CDN foi criado pelo despacho n.º 13/96 do 
Ministro do Equipamento Social e Ambiente com o propósito de acompanhar os 
trabalhos do projecto PNUA/PNUD sobre "Legislação e Instituições Ambientais", bem 
como as actividades do PNADD. Este comité, de composição multidisciplinar, é 
constituído por representantes de todos os pelouros de estrutura central do Estado ligados 
ao ambiente e por ONG's ligadas ao ambiente tem um núcleo executivo que garante a sua 
operacionalidade.

Num futuro muito próximo, com a entrada em vigor da lei de bases do Ambiente, o CDN 
terá uma nova configuração, mais ligeira e mais flexível, duplamente nivelada, sendo o 
primeiro nível de índole político e o segundo de carácter técnico.
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D. ORGÂNICAS MINISTERIAIS.

Poucas orgânicas ministeriais abordam, ainda que de forma sucinta, aspectos ambientais. 
Note-se que mesmo o Decreto n.º 18/92 - Estatuto orgânico do Ministério do 
Equipamento Social e Ambiente resume-se a anunciar no artigo 1.º (Natureza e 
Atribuições) - alínea j) "Promover o desenvolvimento da geodesia e cartografia 
nacional, bem como de acções relativas aos planos de ordenamento e de cadastro do 
território, e da política de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente." 
Outra breve alusão é feita na orgânica do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural - Decreto n.º 77/93 - que no art. 11.º, 1. (Direcção de Florestas) dispõe que a "A 
Direcção de Florestas é um serviço central do Ministério encarregado de executar a 
política do Governo nos domínios do ordenamento, protecção e fomento do património 
florestal nacional, cinegético e agrícola, bem como garantir o apoio técnico e a 
coordenação das acções de âmbito regional. "De igual modo, o art. 11.º, 2. atribui à 
Direcção de Florestas competências para legislar em matéria de "fomento, extracção e 
conservação das florestas, fauna e flora silvestres". Por seu turno, a Lei Quadro para as 
Autarquias Locais- Lei n.º 10/92, dota as autarquias locais de competências no domínio 
do saneamento básico e saúde pública com repercussões directas para o estado do 
ambiente e da qualidade de vida. O artigo 27.º desta mesma lei, sob a epígrafe 
"atribuição no domínio do ambiente e recursos naturais, insta as autarquias a 
desenvolverem programas tendentes "à protecção e conservação da natureza, 
nomeadamente da fauna e da flora com atenções particulares às espécies em perigo de 
extinção", "a protecção e conservação do património natural paisagístico e 
urbanístico", "a promoção de medidas visando a gestão racional dos recursos naturais 
e em particular a conservação do solo e da água" e finalmente, competências atinentes 
ao "controlo de acções e actividades poluidoras ou susceptíveis de constituir factores de 
insalubridade".

A orgânica do Ministério da Saúde - Decreto n.º 72/93 - nada diz em matéria de 
protecção e conservação do ambiente, designadamente no que se refere ao saneamento 
do meio.

III.3.3. Recursos Humanos 

Segundo o documento "Memorando Económico sobre o País e Principais Elementos de 
uma Estratégia Ambiental" elaborado pelo Departamento da África Ocidental do Banco 
Mundial, os problemas relativos aos recursos humanos em São Tomé e Príncipe podem 
ser categorizados em quatro tipos;

a. A falta de formação e sensibilização às preocupações ambientais;
b. O verdadeiro número de pessoas susceptível de receber a formação;
c. Os conflitos de tempo ou interesse;
d. As limitações em matéria de prestação de serviços.
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a. A falta de formação e sensibilização às preocupações ambientais - não existe 
no país um número suficiente de pessoas com formação e sensibilização 
ambiental suficiente, tendo em conta os tipos de problemas ambientais que 
devem ser atacados. Não existem presentemente funcionários que tratem de 
questões económicas ou financeiras ou do processo orçamental que estejam de 
algum modo formados ou sensibilizados para questões ambientais.

Os planeadores económicos concentram-se apenas na maneira como se pode aproveitar 
os recursos ambientais (energia hidroeléctrica, praias, biodiversidade, etc.) sem se 
reconhecerem as ameaças sobre o ambiente que é simplesmente tratado como um insumo 
para o processo económico, sendo prestada pouca atenção ao facto de que os processos 
económicos podem ter efeitos significativos sobre o mesmo.

b. Número de pessoas susceptíveis de receber formação - uma parte importante 
de pessoas educadas e com formação deixaram o país à procura de melhores 
oportunidades no estrangeiro. Segundo o documento acima citado, as 
dificuldades económicas e a falta de oportunidades no país exacerba o problema 
da "evasão de cérebros" no país;

c. Conflitos - segundo ainda o citado documento, os conflitos são de dois tipos:

c.1. Conflitos de tempo – estão relacionados com o enorme investimento que seria 
necessário para que a formação chegasse ao nível adequado caso o Governo 
venha a realizar reformas na função pública tornando-se possível que 
funcionários licenciados possam receber formação noutras áreas, como por 
exemplo a do ambiental;

c.2. Conflito de interesse - está relacionado com a situação em que estão 
posicionadas as pessoas. Mesmo se as pessoas forem susceptíveis de receber 
formação haverá provavelmente conflitos de interesse. Por exemplo, muitas 
pessoas que vão receber formação e capacitação para efectuar Avaliação de 
Estudos Ambientais poderão ser as mesmas que realizarão esses estudos no seu 
tempo livre o que origina conflitos de interesse;

d. Limitações em matéria de prestação de serviços - existem limitações 
significativas no que respeita à prestação de serviços. O país tem actualmente 
apenas um sistema de ensino mínimo, com existência de apenas um liceu. Não 
existem universidades. As escolas primárias carecem frequentemente das 
necessidades básicas, como carteiras, cadeiras, livros, etc. Mais de 85% dos 
professores das escolas secundárias e mais de 50% dos professores das escolas 
primárias não têm qualificações adequadas. Nesta situação, o país tende a perder 
a quota de pessoas formadas, já que vão procurar melhores oportunidades no 
estrangeiro.

É imprescindível materializar o Programa Jurídico Institucional apresentado no Volume 
II do PNADD com vista a formar os são-tomenses tanto na administração central do 
Estado, como da administração local e da sociedade civil incluindo os membros das 
ONG's no domínio ambiental.
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III.3.4. Legislação e Instituições Ambientais de Âmbito Nacional.

O quadro legislativo nacional pode dividir-se em três fases distintas em função do 
período em que foi produzido. Assim, pode considerar-se primeiro período aquele que 
vem dos Descobrimentos à Independência das ilhas, o segundo aquele a que corresponde 
a produção normativa da Primeira República São-Tomense e o terceiro e actual o da 
Segunda República São-Tomense.

A. ADMINISTRAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA.

Em conformidade com um estudo elaborado em 1996 por uma equipa técnica nacional, 
os testemunhos mais remotos de protecção da natureza e do ambiente chegam até nós 
através do Decreto n.º 682 de 23 de Julho de 1914. Este Decreto intitulado 
"Regulamento de Protecção de Árvores que Constituem Património Nacional", lança 
as bases interpretativas sobre as quais se esboçam os primeiros excertos doutrinários em 
matéria ambiental. 

À medida que se desenvolviam as teses doutrinárias, mormente as de licenciatura em 
engenharia agrónoma, na antiga metrópole, fruto de aturados trabalhos de investigação 
realizados nas ilhas, surgiam novos produtos da intensa actividade legisferativa que se 
desenvolvia na Metrópole com extensão colonial sob a forma de Portarias.

Assim, foram sendo aprovados e publicados outros produtos normativos tais como o 
Decreto n.º 5650 de 10 de Maio de 1919 e o Decreto n.º 5864, de 12 de Junho de 1919, 
ambos sobre a violência sobre os animais o Decreto n.º 40 040 de 20 de Janeiro de 
1955, que estabelece o regime de Protecção do Solo, Flora e Fauna nas Províncias 
Ultramarinas algumas normas do Código Penal Português, também em vigor, 
designadamente os Art.ºs. 464.º, relativo a “Fogo Posto em Lugar não Habitado”, o 
476.º sobre “Dano em Árvores”, e o 479.º sobre “Dano em Animais”.

B.   ADMINISTRAÇÃO SÃO-TOMENSE (I REPÚBLICA - 1975-1991).

No período pós-independência, é recenseada pouca legislação de carácter ambiental. Os 
textos identificados com incidência ambiental resumem-se ao Decreto-Lei 59/80, de 18 
de Dezembro, conhecido com a designação de Código Sanitário, os Avisos da Direcção 
de Pecuária, de 02/02/87 e 15/02/89 sobre a Exportação de Papagaios, as Orgânicas 
dos diversos ministérios com competência para a protecção do ambiente.

C.  ADMINISTRAÇÃO SÃO-TOMENSE (II REPÚBLICA) - LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR.

Durante a II República, isto é, a partir de 1991, foram publicados a Lei n.º 3/91, de 31 de 
Julho, sobre a Propriedade Fundiária; o Decreto n.º 51/91 de 07 de Setembro, sobre os 
Critérios de Distribuição de Terras; o Decreto-Lei n.º 52/93, de 14 de Setembro, 
relativo ao Regulamento Provisório para a Utilização das Florestas; o Despacho da 
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Secretaria Regional dos Assuntos Económicos do Príncipe (Despacho n.º 1/SRAE/995), 
sobre a Captura e Comercialização do Papagaio; os Despachos n.º 1/GMAP/996, n.º 
4/GMAP/996 e n.º 23/GMAP/996 de 15 de Junho, atinentes ao Abate de Árvores, e o 
Despacho n.º 13/996, do Conselho de Ministros, instituindo o CDN.

D. TENDÊNCIA LEGISFERATIVA - (LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA 
PROPOSTA)

Em 1995, por iniciativa do Projecto conjunto PNUD/PNUMA - RAF/95/G81, foram 
criadas as condições para o relançar do processo de redacção da proposta de “Lei de 
Bases do Ambiente”. Submetida às competentes autoridades governamentais, essa 
proposta de Lei constitui o mais genérico quadro jurídico-legal de defesa do direito do 
ambiente e vem pôr à disposição do cidadão e da sociedade, os meios processuais de que 
necessita para o exercício desse direito, enunciando como princípio basilar que “Todos os 
cidadãos têm direito a um ambiente humano ecologicamente equilibrado e o dever de o 
proteger”.

Essa proposta de Lei contém princípios cuja aplicação constituirá um enorme avanço no 
direito positivo São-Tomense, tais como os princípios do utilizador-pagador, o do 
poluidor-pagador e o da responsabilidade civil objectiva, relativamente à obrigação de 
indemnização, independentemente da culpa.

A aprovação desse instrumento jurídico-normativo e a aprovação da restante legislação 
complementar, também denominada sectorial, pode considerar-se o início de uma nova 
era no nosso ordenamento jurídico, em matéria ambiental.

Existe uma série de propostas de diplomas legais em fase de elaboração e aprovação, 
como são os casos da Proposta de Lei das Pescas e o Regulamento Geral do Exercício 
da Pesca do Regulamento sobre Conservação da Tartaruga Marinha e seus 
Produtos, cujo objectivo fundamental é a protecção da espécie, designadamente através 
da introdução de normas regulamentares para a sua captura e comercialização e a criação 
de campos de protecção dos ovos, da Proposta de Lei da Criação dos Parques Naturais 
Ôbô de São Tomé e Ôbô do Príncipe, que visa a criação de duas áreas protegidas com a 
área equivalente a um terço do território do país a Lei Florestal que foi aprovada pela 
Assembleia Nacional no dia 11 de Novembro de 1998 e que regulamenta a exploração 
desse recurso natural, da Proposta de Lei sobre a Conservação da Fauna, Flora e 
Áreas Protegidas; do Regulamento da Caça que regulamenta toda a actividade 
venatória no território de São Tomé e Príncipe; do Regulamento relativo aos Resíduos 
Sólidos Urbanos, que visa estabelecer regras válidas atinentes à recolha, transporte, 
tratamento e destruição dos lixos; do Decreto sobre o Fundo de Fomento Florestal; do 
Decreto sobre a Extracção de Inertes; Regulamento sobre a Avaliação do Impacto 
Ambiental e, finalmente do diploma relativo à Protecção dos Recursos Costeiros e 
Marítimos.
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E.  LEGISLAÇÃO NECESSÁRIA, NÃO PROPOSTA

Convém realçar a necessidade e a importância que terão para o ordenamento jurídico 
nacional a aprovação prioritária de legislação especial no âmbito do crime ambiental, que 
pode assumir a designação de "Lei do Crime Ambiental" ou "Lei da Criminalidade 
Ambiental", bem como de um diploma que estabeleça o quadro jurídico de constituição 
e actuação das associações ambientalistas, enquanto organizações não governamentais. 
O primeiro diploma terá fundamentalmente o papel de repressão criminal do dano 
ambiental e a introdução da responsabilidade criminal objectiva em caso de dano 
ambiental, e bem assim a introdução da responsabilidade criminal objectiva para as 
pessoas colectivas. O segundo diploma visará sobretudo conceder legitimidade de acção
às ONG's ambientalistas no sentido de permitir que as mesmas possam vir a constituir 
sujeitos activos do contencioso e do pleito judicial de carácter ambiental. Outro aspecto 
que merece regulamentação urgente é o estabelecimento de níveis de ruídos e do seu 
controlo.

III.3.5. Acordos e Convenções Internacionais1.

Relativamente aos instrumentos jurídicos internacionais, o Estado São-Tomense é parte 
da convenção da Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Montego Bay - 1982), que
ratificou, estando em fase de publicação no jornal oficial; das convenções sobre a 
Diversidade Biológica (Rio de Janeiro - 1992) e a relativa à Luta contra a 
Desertificação (Paris - 1994), assim como da Convenção Internacional sobre as 
Mudanças Climáticas (Rio de Janeiro - 1992).

A. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS MERECEDORAS DE ADESÃO.

É de todo conveniente que o Estado seja parte de outras convenções internacionais, tais 
como a Convenção CITES, sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora em vias de Extinção (Washington - 1973); Convenção Internacional sobre a
Protecção das Aves (Paris - 1950); Convenção Internacional de Protecção 
fitossanitária (Roma - 1951); Convenção Internacional para a Prevenção da 
Contaminação das Águas do Mar por Hidrocarbonetos (Londres - 1954 com as 
emendas introduzidas em 11 de Abril de 1962, em 21 de outubro de 1969 e as emendas 
relativas à disposição dos tanques e ao limite da sua capacidade - Londres, 1971); 
Convenção Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico (Rio de Janeiro -
1966); Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil por Danos Causados 
por Contaminação das Águas do Mar por Hidrocarbonetos (Bruxelas - 1969); 
Convenção Internacional sobre a Constituição do Fundo Internacional para 
indemnização de Danos Causados pela Contaminação de Hidrocarbonetos (Bruxelas 
- 1971); Convenção Internacional para a Protecção da Camada de Ozono (Viena -
1985); Convenção de Basileia sobre resíduos perigosos; Protocolo de MARPOL de 1978 
relacionado com a prevenção da poluição proveniente de navios.

                                           
1 Ver Volume III a lista das Convenções Internacionais 
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III.3.6. Cooperação Internacional

A cooperação internacional está sob a coordenação do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação enquanto órgão de direcção da actividade internacional do 
Estado, responsável pela execução da política externa e pela formulação, coordenação e 
execução da cooperação de São Tomé e Príncipe. (Decreto n.º 81/96). O Ministério 
integra entre outras, duas importantes direcções, a saber, Direcção dos Assuntos 
Bilaterais e a Direcção dos Assuntos Multilaterais, competindo-lhes respectivamente dar 
efectividade à política externa do Estado no que respeita ao relacionamento com outros 
países e Organizações não-Governamentais, propondo a negociação e conclusão com os 
mesmos de acordos e programas bilaterais, e bem assim dar efectividade à política 
exterior do país no que respeita aos assuntos de carácter multilateral, participando em 
conferências internacionais bem como mantendo o contacto com as representações das 
organizações internacionais, propondo a negociação e conclusão de programas com as 
diferentes organizações internacionais.

No âmbito da cooperação internacional existem inúmeros projectos e programas com 
incidência ambiental directa.

A. PROJECTO CONJUNTO PNUD-PNUA, SOBRE LEGISLAÇÃO E 
INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS EM ÁFRICA. (RAF/95/G81)

Financiado conjuntamente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD e pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente - PNUA, este projecto teve 
o seu início efectivo em 1995 e consubstancia-se na criação de capacidades internas para 
a redacção de textos legislativos no domínio do Direito do Ambiente e na implementação 
de instituições e mecanismos de licenciamento e controlo de actividades com 
significativo impacto ambiental. O projecto especializou durante os dois primeiros anos, 
aproximadamente 10 juristas nacionais que, no terceiro ano, assistidos por consultores 
internacionais, redigiram o pacote legislativo do ambiente, já submetido às autoridades 
competentes para aprovação.

B. PROJECTO DE PRIVATIZAÇÃO AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO DA 
PEQUENA PROPRIEDADE (PPADPP).

Financiado pelo Banco Mundial este programa teve o seu início no ano de 1992 logo 
após a aprovação da Lei n.º 3/91 que criou o quadro legal normativo da propriedade 
fundiária. Este programa tem como principal objectivo preparar uma estratégia e um 
programa de distribuição de terras aráveis do domínio público, através do 
emparcelamento das grandes empresas estatais agro-pecuárias.

Se à primeira vista este projecto tem contribuído para a criação de uma classe autónoma 
de pequenos agricultores e para o aumento da produção das culturas alimentares, por 
outro lado, inúmeros conflitos de vizinhança e de coabitação têm surgido em 
consequência da sua aplicação. O que é mais grave é que os pequenos agricultores 
desprovidos de capitais para o arranque da actividade exploratória e de cultivo limitam-
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se a proceder ao abate indiscriminado de espécies vegetais de médio e de grande porte, 
para comercialização de madeira, causando enormes danos aos ecossistemas, à fauna e à 
flora, em suma à biodiversidade.

Em conformidade com informações prestadas pelo Gabinete da Reforma Fundiária, até 
ao presente momento, cerca de cinco mil famílias já beneficiaram de terras recebidas no 
âmbito desse projecto, totalizando aproximadamente 17.500 ha de terras já distribuídas.

C. ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DA ÁFRICA CENTRAL - ECOFAC

Financiado pela União Europeia, este programa teve o seu início em 1992 e visa 
fundamentalmente a conservação do Parque Natural Ôbô de São Tomé e da Região 
Autónoma do Príncipe, como zonas de exploração condicionada e de coabitação pacífica 
do homem com a natureza. Os Parques Naturais abarcam uma área de aproximadamente 
265 Km2 para o parque natural ôbô de São Tomé e 5.440 m2 para o parque natural do 
Príncipe, totalizando cerca de 1/3 da superfície nacional.

O projecto ECOFAC desenvolve outras actividades tais como a conservação da tartaruga 
marinha, a produção de legislação ambiental em matéria específica da fauna, flora e 
áreas protegidas, legislação atinente à actividade venatória, diversos apoios à Direcção 
de Florestas, etc.

D. PROJECTO DE ASSESSORIA EM POLÍTICA FLORESTAL E AGRÁRIA 
"APOFA"/GTZ

Financiado pela cooperação Alemã (GTZ), este projecto é desenvolvido em estreita 
colaboração com a Direcção de Florestas e visa fundamentalmente a criação e 
implementação de meios de conservação da floresta em São Tomé e Príncipe, 
designadamente através da elaboração da proposta de lei florestal e da criação da 
legislação que rege o fundo de fomento florestal.

E. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À PROMOÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR - PNAPAF

Financiado conjuntamente pelo FAC, CFD e o FIDA este programa teve o seu início no 
ano de 1995 sendo seu principal objectivo o apoio aos pequenos agricultores 
provenientes do programa de distribuição de terras. O projecto tem quatro valências, 
fundamentais designadamente:

 Infra-estruturas - que abarca a construção e a reparação das casas dos beneficiários e 
das estradas secundárias (pistas rurais) bem como o fornecimento de água potável aos 
aglomerados habitacionais desses agricultores - AFVP.

 Vulgarização - que engloba a prestação de assistência técnica aos agricultores e é 
desenvolvido em parceria com a Associação Francesa dos Voluntários do Progresso -
AFVP 
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 Crédito Rural - que se visa inculcar no espírito dos agricultores e introduzir no modo 
de vida dos mesmos, os valores do associativismo mutualista de poupança, crédito e 
de autogestão, acção essa que é desenvolvida em colaboração com o Centro 
Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento - CIDR.

 Organização dos Agricultores - criação das associações de agricultores - Zatona Adil

F.  PROJECTO DE LUTA CONTRA A POBREZA PELO DESENVOLVIMENTO 
RURAL

Financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, teve o 
seu início em 1993, com duração prevista para 48 meses. Esse projecto surge como 
complemento ao projecto de distribuição de terras e, nesse quadro, com o objectivo de 
apoiar as iniciativas geradoras de rendimentos susceptíveis de melhorar o acesso das 
populações rurais aos serviços de saneamento básico. Ele intervém ao nível da 
coordenação geral das acções e da implementação das medidas de acompanhamento, 
com três componentes:

 apoio à coordenação das acções de desenvolvimento rural e de atenuação da pobreza;
 apoio à diversificação das actividades produtivas e geradoras de receitas, com vista a 

atingir a auto-suficiência alimentar e melhorar o estado sanitário e nutricional;
 apoio na realização de projectos de infra-estruturas sociais colectivas, de melhoria da 

habitação e de criação de empregos.

A zona de incidência (zona piloto) é o Distrito de Cantagalo, mais precisamente empresa 
Água Izé.
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III.4. QUADRO ECONÓMICO

III.4.1. Características Gerais da Economia

A estrutura económica de S. Tomé e Príncipe muito vulnerável, é marcada por uma forte 
dependência do exterior, o que obriga o Estado a recorrer a créditos exteriores altamente 
concessionais e a donativos para investir nas suas infra-estruturas económicas e sociais. 
Nos últimos três anos, os donativos ou empréstimos externos constituíram mais de 90%, 
do Investimento Público, 93% em 1996, 98% em 1997 e pouco mais de 90% em 1998 
(OGE - Direcção das Finanças - 1996/97/98).

A principal actividade geradora de divisas é a produção do cacau que, desde os finais dos 
anos 70 tem baixado de rendimento, devido à queda dos preços no mercado internacional 
à aplicação de políticas monetárias erróneas, contrárias aos princípios da competitividade 
económica. Em 1997, conforme podemos observar no quadro abaixo, as exportações 
renderam ao país cerca de 4,433 milhões de dólares americanos isto é, 85,4% das receitas 
de 1995 que foram de 5,187 milhões de dólares americanos. No mesmo período, nota-se 
uma quebra acentuada das exportações dos produtos tradicionais, do cacau e da copra em 
cerca de 64% e 179% respectivamente. No entanto, a exportação da rubrica, "outros 
produtos" aumentou consideravelmente, cerca de 3,8 vezes, passando de 601 milhões de 
dobras em 1995 para cerca de 3,666 mil milhões de dobras em 1997, o que nos leva a 
deduzir que se tem verificado uma diversificação das exportações (Direcção de 
Estatística 1998). 

Quadro N.º  III-3 - Composição da Exportação de São Tomé e Príncipe (em toneladas)

Produtos Ano
1995 1996 1997

 Cacau 4 577,0 4 415,4 2 935,0
 Copra 601,0 n.d. n.d.
 Café 29,0 n.d. 5,2
 Outros 720,0 1 221,8 2 787,9
Total 5.927,0 5.637,2 5.728,1

Quadro N.º  III-4 - Valor FOB das Exportações de S.Tomé e Príncipe 1995-1997

   (Milhões de Dobras)
DESIGNAÇÃO 1995 1996 1997

Cacau 7.262.095,3 5.745.129,8 16 664 512,5
 Copra 5.399,0
 Café 35 029,0 101 270,1
2 Outros produtos 601 083,6 4 259 895,0 3 666 336,1
Total 7.903.606,9 10.005.024,8 20.432.118,7
Total  (USD) 5 187 625,5 4 264 152,4  4 433 389,5
Fonte: Ministério de Economia e Finanças, Direcção de Estatística

                                           
2 Câmbio médio anual (USD) 1 523,55 2 346,35 4 608,69
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Emprego 

Segundo informações fornecidas pela Direcção de Estatística, em 1997 a população 
activa ocupada foi de 37245 pessoas, sendo 14734 no sector primário (agricultura e 
pescas), 11648 no sector terciário (comércio, transportes, comunicações, função pública e 
instituições financeiras) ou seja 39,55% e 31,2% respectivamente do total da população 
empregada. Constatamos que, de 1996 para 1997 o número de assalariados sofreu uma 
diminuição em 1,8% aproximadamente, isto é, passou de 37915 trabalhadores para 
37245. Se tivermos em conta que, em 1995 o desemprego atingia 30% da população 
activa e a taxa de crescimento efectivo da população é positiva, então facilmente 
podemos deduzir que a taxa de desemprego actual é superior aos 30%. Para tal contribuiu 
o congelamento de recrutamento de funcionários para o sector público, conjugado com as 
privatizações e o licenciamento operado nas empresas estatais no quadro do Programa de 
Ajustamento Estrutural (PAE).

Evolução Económica Recente

Não obstante a aplicação do PAE e o apoio técnico dos serviços do Banco Mundial (BM) 
na elaboração do programa económico do Governo, a situação económica no ano de 1997 
não conheceu progressos palpáveis, em relação aos anos precedentes. Pelo contrário, 
agravou-se consideravelmente. A inflação ultrapassou os 80%, contrastando com os 40% 
programados; a depreciação da taxa de câmbio da dobra atingiu os 146% em relação ao 
dólar americano e a dívida pública em finais de 1997 elevava-se a 270,1 milhões de 
dólares americanos, cinco vezes superior ao Produto Interno Bruto (PIB) (PNUD, 1997). 
São estes resultados negativos os principais causadores da degradação do nível sócio-
económico da população e do elevado custo de vida.

O quadro seguinte mostra-nos o Produto Interno Bruto (PIB) de S.Tomé e Príncipe a 
preços correntes por sectores. Como se pode verificar, o sector que mais contribui para o 
PIB é o terciário, seguido do primário e só depois o secundário, tendência esta que se 
mantém há três anos. Em 1997 o PIB per capita foi de 1,458 milhões de dobras (Direcção 
de Estatística, 1997). 

Quadro N.º  III-5 - Produto Interno Bruto 1995-1997

Preços correntes milhões de dobras
DESIGNAÇÃO 1995 1996 1997

Sector Primário 15 100 21 200 42 000
  Agricultura e floresta 12 900 18 300 38 300
  Pescas 2 200 2 900 3 700
Sector Secundário 7 300 11 600 27 300
  Transformação e energia 1 500 2 400 5 600
  Construção 5 800 9 200 21 700
Sector Terciário 50 500 68 200 124 100
  Comércio e transporte 27 000 33 400 56 100
  Administração Pública 12 975 20 175 41 175
  Instituições financeiras 4 325 6 725 13 725
  Outros serviços 6 200 7 900 13 100
PROD. INTERNO BRUTO 72 900 101 000 193 500
PIB PER CAPITA 0,571 0,776 1,458
Fonte: Ministério de Economia e Finanças, Direcção de Estatística
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O sector que mais contribuiu para a formação PIB nos últimos três anos foi o terciário, 
com 64,2%, onde predominam as actividades comerciais, a Administração Pública e os 
transportes.

O sector primário, que engloba agricultura, pecuária, florestas e pescas contribuiu com 
21,7% do PIB nominal. Em 1997, na agricultura, destacou-se a produção do cacau que foi 
de 3138,8 toneladas. As outras culturas como a copra e o café tiveram pouca importância.

No sector secundário, onde se destacam as construções, a contribuição foi de 14,1%. O 
tecido industrial do país é pouco desenvolvido e reduz-se a algumas empresas de 
transformação primária como a cervejaria e bebidas alcoólicas (ROSEMA e SIPLANE 
em Neves), óleo da palma (EMOLVE em Ribeira Peixe), Cerâmica (Bôbô Fôrro) e 
pequenas empresas privadas artesanais (artigos de decoração, produção de móveis e 
sabão).

III.4.2. Agricultura

A agricultura é a principal actividade económica do país. Dos 20,4 mil milhões de dobras 
das exportações, mais de 17 mil milhões provêm do sector agrícola. Além disso, a 
agricultura e florestas contribuem com 91,2% do produto do sector primário e 19,8% do
PIB.

A produção agrária de exportação em 1997 foi de 3138,3 toneladas de cacau, 433,1 de 
copra e 44,8 de café. Estima-se que a produção alimentar tenha sido a seguinte: banana 
(pão e prata) cerca de 14 mil toneladas, milho 4 mil ton., matabala 8 mil ton., cebola 300 
ton. e tomate 4 mil toneladas. 

A estrutura fundiária em Março de 1998 assentava na existência de 33047 ha de terras 
cultivadas distribuídas por sete grandes empresas agro-pecuárias, cobrindo uma área 
cultivada de 10365 ha, cerca de cento e cinquenta médias empresas com um total de 8304 
ha aproximadamente, 10845 ha distribuídos a cerca de cinco mil famílias de pequenos 
agricultores, no quadro da privatização agrícola e, as glebas que ocupam uma área de 
3533 ha aproximadamente (Direcção de Planeamento Agrícola, 1997).

Os principais sistemas agrários presentes são: As florestas, o sistema agro-florestal e o 
sistema de culturas anuais. No sistema agro-florestal destacam-se: coqueiral, coqueiral 
em consociação com o cacauzal; cacauzal, cacauzal em consociação com bananal e com 
matabala e o palmar em consociação com o cacauzal. Destaca-se também a existência de 
um palmar com aproximadamente 600 ha em Ribeira Peixe (EMOLVE) e 880 ha de 
cafezal em Monte café. Encontra-se na fase experimental cerca de 10 ha de ilang ilang e 
vetiver em Porto Alegre (Direcção de Planeamento Agrícola, 1996).

A maior parte das Infra-estruturas agrícolas do país encontram-se em mau estado de 
conservação, e podem ser divididas em dois grandes grupos: infra-estruturas económicas 
e infra-estruturas sociais.
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Infra-estruturas económicas - Entre estas destacam-se as pistas rurais que se encontram 
em muito mau estado de conservação. Existem mais de cinquenta secadores, sendo cerca 
de 40 de lousa em razoável estado e 17 mecânicos, com uma capacidade de secagem 
anual aproximada de 12000 toneladas de produtos se tivermos em conta cerca de sessenta 
rotações anuais para os secadores de lousa.

Infra-estruturas sociais – O avançado estado de degradação dessas infra-estruturas é o 
principal causador das más condições de saneamento do meio e a acentuada e progressiva 
degradação do nível de vida que se regista nas zonas rurais do país. As habitações, os 
postos de saúde, as creches, as escolas e os sistemas de abastecimento de água etc., 
encontram-se muito degradadas com algumas excepções, em Monte Café e Santa 
Margarida onde foram recentemente reabilitadas. 

Os principais problemas agrícolas do país são:

a) Falta de financiamento ao sector agrário sobretudo aos pequenos e médios 
agricultores. As taxas de juros praticadas no mercado nacional são muito altas, 
atingem os 40% ao ano e são, portanto, proibitivas a qualquer investimento no sector 
agrário;

b) Irregular abastecimento do mercado nacional com factores de produção; 
c) falta de material vegetal e de animais adaptáveis ao clima nacional para 

disseminação;
d) mau estado de conservação das infra-estruturas de apoio à produção.

Os produtos fitossanitários mais utilizados são: sulfato de cobre, endossulfan, endrin, 
fosdrin, rondup, orthene, etc. Os adubos são o cloreto de sódio e a ureia.

A. GRANDES EMPRESAS

As grandes empresas, Diogo Vaz, Agostinho Neto, Bela Vista, Santa Margarida, Monte 
Café, Uba Budo, EMOLVE, Porto Alegre e Sundy ocupam uma área aproximada de 
20000 ha das quais 10365 ha encontram-se cultivadas.

Nestas empresas encontravam-se empregados em 1997 cerca de 3000 trabalhadores. As 
principais produções no ano transacto foram de 1503,72 toneladas de cacau o que 
corresponde a 48% da produção total nacional e 44,5 toneladas de café, - (D.P.A. 1998).

O principal sistema agrário é o agro-florestal, cacauzal e coqueiral. Salienta-se também a 
existência de um área considerável, 1000 ha aproximadamente de cafezal que se 
encontram localizados principalmente em Monte Café.

B.  MÉDIAS EMPRESAS

Existem cerca de 150 médias empresas agrícolas que ocupam uma área aproximada de 
8304,2 ha. Os principais produtos destas empresas agrícolas são: a copra, o cacau, a 



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./  55

banana, a fruta-pão, a mandioca e a matabala. Estas culturas são quase sempre feitas em 
consociações.

As principais dificuldades dos médios empresários agrícolas residem na ausência de 
infra-estruturas na maior parte das médias empresas recentemente distribuídas e na falta 
de incentivos ao investimento no sector, através da organização de um sistema de crédito 
agro-pecuário.

Os insumos utilizados pelas médias empresas são, até ao momento, importados  pelos 
diversos programas e projectos sob tutela do Ministério da Agricultura e Pescas como é o 
caso dos programas STABEX, do PNAPAF e do PPADPP.  Ao nível do mercado interno, 
estes factores de produção (insumos e equipamentos) estão isentos das taxas e outras 
imposições aduaneiras e são vendidos aos agricultores pelas Sociedades Agro-Comerciais 
(SAC).

C. PEQUENAS EXPLORAÇÕES FAMILIARES

Com o Projecto de Privatização Agrícola e Desenvolvimento de Pequenas Propriedades 
(PPADPP), foram distribuídos mais de 10.845 ha de terras a cerca de 5.000 famílias de 
pequenos agricultores.

A maioria dos beneficiários com parcelas de terras são homens e mulheres que 
trabalhavam nas antigas empresas, tendo, portanto, experiência no que concerne aos 
trabalhos agrícolas. As mulheres, que constituem 31,4% dos chefes de família 
beneficiados, têm mais dificuldades porque, para além dos trabalhos agrícolas, cuidam da 
casa e das crianças, recorrendo por isso, muitas vezes, ao trabalho assalariado ou à ajuda 
do seu companheiro.

As principais dificuldades dos pequenos agricultores residem na degradação das infra-
estruturas de apoio à produção, nomeadamente das pistas rurais que dificultam o 
escoamento da produção, no deficiente funcionamento das estruturas de extensão rural 
criadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Promoção da Agricultura Familiar 
(PNAPAF) e na falta de incentivos ao investimento no sector, através da organização de 
um sistema de crédito agro-pecuário.

Os pequenos agricultores de S. Tomé e Príncipe estão organizados em Associações, 
constituídas geralmente pelo conjunto dos beneficiários de terras de uma comunidade ou 
ex-dependência privatizada. Por sua vez, as Associações reúnem-se em Uniões de 
Pequenos Agricultores constituídas pelos agricultores de um determinado distrito. As 
Uniões das Associações constituíram a nível nacional a Federação Nacional dos 
Pequenos Agricultores (FENAPA) que recebe ajuda dos diversos programas e projectos 
como o Programa Nacional de Apoio à Promoção da Agricultura Familiar (PNAPAF), 
Luta Contra Pobreza e o Projecto de Transformação Artesanal dos Produtos Agrícolas e 
das Pescas, tutelados pelo Ministério da Agricultura e Pescas.
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III.4.3. Impacto Económico do Programa de Distribuição de Terras

A realização dos principais objectivos do Projecto de Privatização Agrícola e 
Desenvolvimento de Pequenas Propriedades (PPADPP), tais como diversificação e 
aumento da produção e redução da pobreza sem ameaçar o equilíbrio ambiental tem 
provocado e continuará a provocar alterações significativas no sistema agrário de S. 
Tomé e Príncipe e, consequentemente, na economia nacional, muito dependente ainda do 
sector agrícola. 

A alteração da estrutura fundiária, com a diminuição do tamanho e do número das 
grandes empresas estatais agro-pecuárias e  o aparecimento de grande número de médias 
empresas privadas e pequenas explorações familiares, necessitando de fortes apoios 
técnicos e financeiros constitui, sem dúvida, a espinha dorsal das mudanças operadas no 
sistema agrário nacional. 

Para além do supracitado impacto e como consequência deste podemos citar os seguintes:

A.  IMPACTO POSITIVO

1) O impacto mais importante é o aumento progressivo da produção e da
produtividade das culturas alimentares. A produção das principais culturas 
alimentares em 1995 foi superior à registada em 1992. Assim, a produção da  
banana passou de 12000 ton. para 12684,6; a matabala de 6000 para 8250 
ton.; a mandioca de 4500 para 8500 ton. (Direcção de Estatística, 1995). Estes 
aumentos de produção associados ao facto de os agricultores se tornaram 
donos da sua produção tem provocado o aumento do rendimento das famílias 
dos agricultores em cerca de 215% e o crescimento do consumo de bens nas 
zonas rurais (Ministério dos Assuntos Económicos, 1995);

2) O aumento progressivo do número de pessoas que se dedicam à produção 
pecuária (aves, caprino e suíno) e a média de animais por explorações 
constitui outro aspecto muito positivo do processo de privatização agrícola; 

3) Outro aspecto, é o aumento da superfície cultivada, através do desbravamento 
de terras que, na era colonial eram trabalhadas e que foram abandonadas pelas 
antigas empresas estatais agro-pecuárias. Cerca de 30% das parcelas aptas
para a agricultura distribuídas no âmbito do processo encontravam-se no 
estado de abandono (capoeira) (Ministério dos Assuntos Económicos, 1995);

4) Verifica-se também uma diminuição da utilização dos produtos fitofármacos 
nas parcelas que se dedicam à produção de cacau, café e outras culturas de 
rendimento para exportação. Somente 70% dos agricultores inquiridos 
utilizam fitofármacos, enquanto as antigas empresas estatais utilizavam-no 
com muita frequência por causa dos preços outrora subsidiados pelo 
Ministério da Agricultura em mais de 40%;
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5) Cerca de 65,5% dos agricultores inquiridos afirma que a maior parte da sua 
produção é vendida a intermediários (palaiês) que, por sua vez a transporta 
para comercialização nos grandes centros de consumo, proporcionando assim 
postos de trabalho e rendimentos a muitas famílias e melhorando a 
distribuição dos produtos alimentares no interior do país (Ministério dos 
Assuntos Económicos, 1995);

6) Fez-se sentir com muito mais acuidade a necessidade de investimento no 
sector agro-pecuário. A falta de crédito agrícola é citado pelos principais 
intervenientes na cadeia de produção, (cerca de 94,4% dos pequenos 
agricultores e 100% dos médios) como principal constrangimento ao aumento 
e diversificação da produção agrícola (Ministério dos Assuntos Económicos, 
1995);

B.  IMPACTO NEGATIVO

1) Nas parcelas distribuídas que se dedicam à produção hortícola a utilização dos 
fitofármacos aumenta substancialmente e atinge os 100% prendendo-se 
fundamentalmente com a necessidade de efectuar tratamentos fitossanitários 
nas suas culturas. Neste aspecto, o Ministério da Agricultura e Pescas dedica 
atenção especial à utilização dos produtos fitofármacos, porque a má 
utilização dos mesmos, derivada da falta de formação dos pequenos  
agricultores, tem provocado a contaminação do meio ambiente e posto em 
risco a saúde pública pelo não respeito dos intervalos de segurança entre a 
aplicação dos mesmos e a colheita;

2) O abate indiscriminado das árvores ou a forte pressão sobre as árvores 
existentes nas parcelas distribuídas (intenção generalizada de pedir 
autorização para o abate) constitui um dos grandes problemas ambientais. 
Cerca de 77,3% dos agricultores inquiridos pretendiam proceder ao abate de 
árvores. A justificação para procederem ao abate das árvores tem a ver 
fundamentalmente com a obtenção de materiais para a construção de 
habitações (69,7%) e em segundo lugar para a obtenção de rendimentos 
necessários ao investimento nas suas parcelas (19,7%);

III.4.4. Pecuária

São Tomé e Príncipe tem grande potencialidade para, num curto espaço de tempo 
aumentar significativamente a sua produção pecuária. Para tal concorrem:

1. A existência de algumas áreas boas para pastagens sob coqueiral no Norte e Sul da 
Ilha de S. Tomé e cerca de 500 ha de pastagens sob o palmar da EMOLVE;

2. A existência de raças autóctones de suínos constituídas por cruzamentos sucessivos 
com a raça Large White e de caprinos com a Sanio e Tugembourg, resistentes às 
nossas condições edafo-climáticas. 



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./  58

Todavia, a actividade pecuária em São Tomé e Príncipe ocupa um papel modesto em 
relação às outras actividades agro-pecuárias. Segundo informações fornecidas pela 
Direcção da Pecuária, os efectivos pecuários em 1997 rondaram:

Tipo de Gado Efectivos
Bovinos 290
Suínos 25.350
Caprinos 43.885
Ovinos 2.719
Avícola 225.450

Actualmente, estima-se que a produção anual de carne seja de 600 ton., sendo os ovos 
2.000.000, mel 2 ton., o que cobre somente 60% das necessidades nacionais. 

Com o Plano Director da Pecuária, pretende-se dar um grande impulso à produção de 
proteínas de origem animal no país, tendo, para o efeito, enveredado pelo seguinte:

1. Desenvolvimento simultâneo dos sectores familiar e empresarial;
2. Reabilitação das infra-estruturas pecuárias tais como o laboratório de Medicina 

Veterinária e o matadouro, assim como a construção de pequenos matadouros 
regionais;

3. Formação de todos os agentes intervenientes no processo de produção animal, 
através da criação de serviço qualificado de vulgarização abarcando todo o território 
nacional.

Embora haja boas perspectivas para a pecuária nacional, ainda persistem alguns 
estrangulamentos à produção pecuária tais como:

1. Fragilidade do sistema de controlo sanitário, originado pela falta de meios para 
deslocações das equipas técnicas de inspecção aos postos fronteiriços, aos criadores e 
aos matadouros;

2. Falta de equipamentos e reagentes no único laboratório de Medicina Veterinária 
existente no país; 

3. Carência de cereais e componentes proteicas para ração, pois o país só produz cerca 
de 3000 toneladas de milho;

4. Ausência de um sistema de crédito ao sector, pois os criadores queixam-se da falta de 
meios para investir nos abrigos e a sua não acessibilidade aos créditos praticados 
pelos bancos comerciais por causa das altas taxas de juros (superior a 40% anual).

III.4.5. Pesca

O sector das pescas em S.Tomé e Príncipe é tutelado pelo Ministério da Agricultura e 
Pescas através da Direcção das Pescas, que representa o país no Regional Committee for 
the Gulf of Guinea e International Commisson for Atlantic Tuna (ICAT).

As potencialidades de S.Tomé e Príncipe em recursos haliêuticos são de 12 000 toneladas 
de pescado por ano, sendo 7500 ton. no Príncipe e 4500 ton. em S.Tomé (Direcção das 
Pescas, 1998). Esta actividade económica emprega aproximadamente 1938 pessoas, ou 
seja 5,2 %do total da população activa nacional e 15% da população activa empregada no 
sector primário (Direcção de Estatística, 1997).
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Por causa da falta de meios técnicos e de infra-estruturas pratica-se somente a pesca 
semi-industrial e a artesanal, à linha e/ou à rede em pequenas embarcações movidas a 
remo e/ou a velas e a motor fora de bordo, de fraca potência. Em 1997, existiam em 
S.Tomé e Príncipe 1694 embarcações, sendo 897 movidas a remo e 797 a motor fora de 
bordo (Direcção das Pescas, 1997). A relação embarcação não motorizada/pescadores é 
de 0,4 embarcações por pescador.

A captura total da pesca artesanal e semi-industrial em 1997, foi de 3338 toneladas, o que 
corresponde a uma diminuição de 1,6% em relação a 1994 (Direcção das Pescas, 1997).

A pesca industrial do atum é praticada na ZEE são-tomense por frotas estrangeiras da 
União Europeia e da Comunidade de Estados Independentes (CEI) na base de acordos 
assinados entre o Governo de S.Tomé e Príncipe e as representações do grupo de países 
atrás referidos. A emissão de licenças às frotas pesqueiras que operam em São Tomé 
rende anualmente cerca de 700 mil dólares americanos (Orçamento Geral do Estado, 
1997). 

Por causa do tipo de embarcação utilizado, o pescado é capturado junto à costa insular e 
as espécies mais frequentes são: peixe andala, peixe fumo, bonito, pargo, cherne e badejo.

Embora o Projecto de Pesca Artesanal fosse concebido para apoiar os pescadores, estes 
ainda se deparam com muitas dificuldades entre as quais, se destacam:

1. Irregular abastecimento do mercado interno com peças sobressalentes e acessórios de 
pesca;

2. Falta de um serviço de apoio técnico aos pescadores;
3. Falta de crédito para financiar a actividade produtiva, como a compra de motores e 

peças sobressalentes.

III.4.6. Indústria

A.  CARACTERÍSTICAS GERAIS

O parque industrial de São Tomé e Príncipe é incipiente e está constituído pelos seguintes 
ramos: indústria alimentar (produção de refrigerantes, cervejas e panificação), 
transformação da madeira, construção naval, produção energética, saponificação, 
confecções, produção de móveis e alguma produção artesanal de bebidas alcoólicas.

Os principais constrangimentos ao desenvolvimento da produção industrial são:

1. Exiguidade do mercado interno pouco mais de 130 mil pessoas com o PIB per capita 
de 438 dólares americano;

2. Vetustez do Código de Investimentos o que não possibilita deste modo criar mais 
incentivos que propiciem a captação de capitais e tecnologias estrangeiras para o 
país;
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3. Falta de recursos financeiros para o investimento, pois os créditos actualmente 
concedidos pelos bancos comerciais são proibitivos pela taxa de juros aplicada;

4. Abastecimento irregular do mercado interno em matéria-prima, quer a importada 
quer produzida internamente.

5. Estado de obsolência ou degradação das infra-estruturas que não permite um regular 
fornecimento em qualidade e quantidade de energia assim como dificultam e 
encarecem o transporte das mercadorias quer no interior do país quer na 
importação/exportação. 

B. ALIMENTAR

Neste ramo destaca-se o sector da transformação do café na empresa agro-pecuária 
Monte Café, com capacidade para transformação de 1000 toneladas anuais de café; a 
produção do óleo da palma na EMOLVE, Agricom e em Bela Vista que produziram 
cerca de 1183,2 toneladas 1997 (Direcção de Planeamento Agrícola, 1998), assim como 
a moagem de cereais para ração animal e consumo humano e torrefacção e moagem do 
café.

Destaca-se também a produção de cerveja pela Rosema SARL que no ano passado, 
produziu cerca de 695,5 Kl de cervejas, correspondente a 40% da capacidade de 
produção instalada, e a produção irregular de refrigerantes em Neves e Santo António 
respectivamente pelas empresas Rosema SA e Lima Barbosa Lda. 

C. ENERGÉTICO

As fontes de energia em S.Tomé e Príncipe são a energia eléctrica produzida pelas 
centrais térmicas e hidroeléctricas, os derivados de petróleo constituídos por gasolina, 
gasóleo e petróleo, e a lenha, vinda principalmente das florestas.

A energia eléctrica consumida no país é essencialmente de origem térmica havendo no 
entanto também energia hidroeléctrica. A capacidade de produção das principais centrais 
hidroeléctricas que se encontram instaladas em Lembá, no rio Contador, e em Cantagalo, 
no rio Manuel Jorge, é de 2,46 mil Kw.

S. Tomé e Príncipe tem recursos naturais para produzir cerca de 53014 Kw de energia 
hidroeléctrica. No entanto, ainda existem vários estrangulamentos entre os quais se 
destacam a falta de parceiros para a realização de investimentos nesta área.

Os derivados de petróleo são importados através da empresa nacional especializada para 
tal, "ENCO" e comercializados a nível nacional.

A lenha, muito utilizada ao nível nacional como combustível, com maior particularidade 
para as zonas rurais, representa aproximadamente 2/3 da energia total consumida no país 
e provém das áreas florestais.
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Os recursos florestais produzem actualmente 5.400m3 anuais de madeira comercial, e 
170.000m3 de madeira para combustível.

A oferta potencial anual de madeira num sistema de rendimento duradouro foi estimada 
em 1.110.000m3 de madeira para combustível. Isto significa que embora a oferta 
duradoura de madeira possa ser suficiente, existe um desequilíbrio que resulta 
actualmente numa perda de valor económico, assim como num maior risco de danos 
ambientais da extracção não durável de madeira para combustível.

Neste sentido, necessário se torna implementar as acções previstas no Volume II, 
Programa I.4. "Recursos Renováveis" no sentido de reflorestar o país com árvores 
nobres, de sombra e lenha de modo a evitar desequilíbrio ecológico e a degradação do 
ambiente.

D. CONSTRUÇÃO

As construções contribuem com 11,2% do PIB ou seja, cerca de 21 700 milhões de 
dobras. Neste ramo, trabalhavam em 1997 cerca de 3500 pessoas que auferiam um salário 
médio mensal de 210,4 mil dobras aproximadamente. As principais empresas de 
construção civil que operam em S.Tomé e Príncipe são: Solar Construções, CONSTEP, 
CONSTROMÉ, Arquipélago, Estudos e Construções, SOCOBRISE e SETERCOP. 

Para além das empresas de construção civil, é de se destacar a produção de tijolos pela 
Cerâmica de S.Tomé que passou de 59 mil em 1996 para 117 mil em 1997 (98,3% de 
aumento) e de tintas Kar pelo grupo GIE ambas fábricas situadas na zona industrial de 
Bobô-Forrô; a produção de inertes pela Solar e SOCOBRISA e a produção de blocos para 
construção civil por uma série de micro-empresas situadas nos arredores da cidade de 
S.Tomé.

A construção civil está em franco crescimento por causa dos grandes projectos de 
recuperação, manutenção e construção de novas infra-estruturas económicas e sociais 
financiadas tanto ao nível do investimento público como do privado. Entre estes projectos 
destacamos os principais: 

1. Reparação das ruas, esgotos, sarjetas das cidades de S.Tomé e Santo António;
2. Reparação do troço da Estrada Nacional n.º 1 que liga a cidade de Neves a Santa 

Catarina;
3. Reparação e construção do prolongamento da Estrada Nacional n.º 2, Ribeira Peixe-

Monte Mário a Porto Alegre;
4. Construção do sistema de adução de água a Santo António e Quilombo;
5. Construção das infra-estruturas de suporte para as Zonas Francas, etc.

E. TRANSFORMAÇÃO DA MADEIRA

Existem várias empresas de transformação de madeira e produção de móveis 
encontrando-se as principais instaladas nos distritos de Água Grande e Cantagalo.
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Em 1996, a produção de madeira em toros controlada pela Direcção de Florestas foi de 
5700 metros cúbicos o que corresponde a 67% da produção registada em 1995 (Direcção 
de Estatística, 1995). A brusca descida de produção deve-se ao forte controlo 
actualmente exercido pelo Ministério da Agricultura, através da Direcção das Florestas 
aos agentes económicos ligados ao ramo. Entre outras medidas destacam-se o controlo 
das motosserras através da emissão de licenças, o abate mediante prévia autorização da 
Direcção das Florestas, o replantio de árvores e a criação do corpo de guardas florestais.

F.  CONSTRUÇÃO NAVAL

Neste sector destaca-se a existência de três estaleiros , Lima & Gama Lda, Manuel Roque 
Lda e Transmares SA, todos localizados na cidade de S.Tomé, Baía de Ana Chaves e 
especializados na construção e reparação de pequenas embarcações de  metal e madeira 
que fazem o transporte de cabotagem entre as ilhas de S.Tomé e Príncipe e a 
carga/descarga dos navios que fundeiam ao largo do Porto de S.Tomé.

G.   CONFECÇÕES

Neste ramo, destacamos a fábrica de Confecções Água Grande, localizada na Chácara, 
que produz peças de vestuário para senhoras e cavalheiros essencialmente destinados à 
exportação para Angola, e uma série de pequenas unidades semi-artesanais especializadas 
na costura de vestuário para senhoras e cavalheiros.

H. SAPONIFICAÇÃO

Várias são as unidades especializadas na produção de sabão, mas somente duas são 
dignas de destaque a Socomil Lda, sita em Budo Budo, e GIE Lda, em Bôbô Fôrro. A 
produção conheceu um aumento significativo de 55% em relação ao ano de 1996 
(Direcção de Planificação Económica, 1997).

III.4.7. Sistema Financeiro Nacional 

No decorrer da primeira década após a independência, o sistema financeiro são-tomense 
fundamentava-se basicamente numa economia centralizada e planificada, levada a cabo 
pelo Governo. Este sistema era constituído pelo Banco Nacional de São Tomé e Príncipe 
(BNSTP), que tinha a sua sede em São Tomé, com três agências nas capitais distritais 
mais importantes; a Caixa Popular (uma pequena instituição de poupança) e uma 
Companhia de Seguros (A Compensadora). O BNSTP era o banco emissor que geria a 
dívida externa e as reservas estrangeiras do país e servia de agente fiscal do Governo.

Além de gestor e controlador da política monetária e de crédito, é de se destacar que o 
BNSTP, enquanto instituição financeira do Estado e praticamente a única fonte interna de 
crédito, estava orientado politicamente para financiar défices orçamentais contínuos 
destinados ao pagamento de salários fundamentalmente, que não eram reembolsados, 
acumulando avultados créditos malparados, o que permitia deste modo emissões 
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primárias sucessivas constituindo, consequentemente, pressões sobre o aumento da 
inflação e depreciação da dobra. Esta situação constitui uma das maiores fraquezas do 
sistema financeiro no período.

Em 1992, o Governo publica a Lei das Instituições Financeiras, em vigor actualmente, 
criando as bases legais para a instalação de um sistema bancário financeiro moderno, 
diversificado e amplamente liberalizado. Deste modo, liquida-se o BNSTP e surgem o 
Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), o Banco Internacional de São Tomé e 
Príncipe (BISTP) com capital misto, a Caixa Nacional de Poupança e Crédito (CNPC), 
que conheceu a sua liquidação em finais de 1997 e o Fundo Social de Infra-estruturas 
(FSI) transformado em Instituto de Desenvolvimento Económico e Social (INDES), 
muito recentemente.

Entretanto, este processo de reforma, que se vem consolidando gradualmente, tem 
conhecido dificuldades bastante significativas sendo uma das mais relevantes a 
característica da própria moeda nacional, a Dobra, que constitui um caso "sui generis", na 
medida em que a mesma flutua livremente sem estar ligada a nenhuma moeda de 
importância internacional.

Face à necessidade de se adequar o sistema cambial existente na altura às exigências do 
mercado em liberalização, foi estabelecida, em princípio de 1993, uma nova legislação 
cambial visando sobretudo tentar canalizar a realização de operações cambiais para o 
sistema financeiro e, seguido posteriormente do estabelecimento de uma regulamentação 
específica, através da qual foi permitida a criação de casas de câmbio onde poderiam ser 
efectuadas operações de compra e venda de moedas estrangeiras até um determinado 
limite. Esta visava fundamentalmente a obtenção de informações sobre o volume das 
operações em divisas efectuadas no mercado informal e atenuar os desequilíbrios entre a 
taxa oficial de câmbio e a do mercado paralelo. Os resultados  desta medida até ao 
momento não têm sido satisfatórios, na medida em que não se verificaram medidas 
eficientes de acompanhamento acentuando-se ainda mais a "dolarização" da economia. 
Exemplo deste fenómeno é a tendência crescente de recursos, a constituição de 
poupanças em moeda estrangeira devido: 

 à instabilidade política;
 à política macro-económica desintegrada;
  ao facto da maioria dos estrangeiros residentes em São Tomé e Príncipe serem 

obrigados a pagar os serviços públicos e os transportes em divisas;
 à instabilidade da moeda nacional sujeita à elevada carga inflacionista.

A quase inexistência de um mercado de capitais em São Tomé e Príncipe é outro dos 
maiores impedimentos a qualquer investimento privado. O peso da carteira de crédito 
malparado, herdado do BNSTP e o acumulado pela CNPC é elevadíssimo. A qualidade 
de créditos detidos pelos bancos comerciais em actividade já começa a manifestar sinais 
de deterioração. A tendência crescente de riscos na utilização de cheques, como meio de 
pagamento, leva à rejeição dos mesmos por parte dos agentes económicos devido à 
impunidade dos infractores. A possibilidade de financiamento quer do Banco Comercial 
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quer do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe é mais teórica do que real. A 
concretização dos créditos, fundamentalmente para o desenvolvimento, é bloqueada tanto 
pela falta de garantias como pelas elevadas taxas de juros, limitando-se apenas aos 
créditos comerciais.

Face ao exposto anteriormente e, se se continuar a verificar-se interferências políticas 
exageradas na gestão do sistema financeiro, o modelo do sistema financeiro criado não
corresponderá às expectativas, na medida em que as incertezas continuam prevalecendo 
sobre a verdadeira vantagem de uma autoridade monetária autónoma para São Tomé e 
Príncipe. Por outro lado, tendo em conta a escassez de quadros técnicos especializados e 
a pequenez do mercado, a existência de uma classe empresarial dinâmica possa constituir 
talvez uma oportunidade para se reflectir sobre uma nova reestruturação do sistema, 
permitindo a criação de um outro modelo de gestão monetária que seja mais adequado à
realidade de São Tomé e Príncipe.

Pode-se, todavia, considerar que muito embora a situação macro-económica esteja 
altamente desequilibrada, algum esforço pode ser feito para promover o desenvolvimento 
humano sustentado em São Tomé e Príncipe. Para isso, o Governo deve esforçar-se no 
sentido de se libertar definitivamente da gestão das actividades produtivas permitindo que 
esta tarefa seja desenvolvida pelo sector privado que está a legitimar-se 
progressivamente, limitando-se o Governo apenas ao seu papel regulador.

O seu papel fundamental seria a procura de meios que possam garantir a sustentabilidade 
do desenvolvimento humano em São Tomé e Príncipe, através da implementação de uma 
política macro-económica (fiscal, monetária e cambial) devidamente adequada e 
harmonizada com políticas de índole estrutural. Aqui citaríamos, por exemplo a 
concessão e o controlo de isenções fiscais de uma forma mais criteriosa a eliminação de 
determinados subsídios que beneficiam os que mais podem pagar (preços de 
combustível), libertando-se deste modo, recursos adicionais que poderão ser reafectados à 
classe mais pobre (resultantes de processos de reforma das empresas e da Administração 
Publica, através da concessão de créditos às micro e médias empresas, como forma de 
criação de empregos sem o aumento das despesas públicas).

III.4.8. Transportes

A.  TERRESTRE

O sector dos transportes terrestres está pouco desenvolvido existindo um parque 
automóvel velho. O transporte de pessoas é garantido essencialmente por detentores de 
táxis que fazem carreiras entre os principais centros residenciais. O transporte de 
mercadorias é garantido por pequenas e micro empresas de camionagem.

S. Tomé e Príncipe possui uma rede de estradas em crescimento, entre as quais 212 Km 
asfaltadas. Estão classificadas em estradas nacionais, secundárias e rurais.

Com o afastamento do Estado da gestão das antigas empresas estatais, acentuou-se o 
processo de degradação das pistas rurais que se encontram em muito mau estado e são 
apontadas pelos pequenos e médios agricultores como o principal constrangimento ao 
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escoamento dos produtos agro-pecuários e como principal causa do seu encarecimento. 
No entanto, existem projectos com financiamento no valor de 5,2 mil milhões de dobras 
sendo 3 mil milhões garantidos pela União Europeia e 2,2 mil milhões pela França para 
reabilitar mais de 120 Km de pistas, tanto em S.Tomé como no Príncipe (Direcção de 
Planeamento Agrícola, 1997).

Grande parte dos troços de estradas asfaltadas foram recentemente reabilitadas com 
financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e oferecem condições razoáveis 
de circulação. 

B.   MARÍTIMO

O sector marítimo é caracterizado por pequenas empresas compostas por navios de 
pequeno calado que asseguram a ligação entre São Tomé e o continente.

A Região do Príncipe passa por grandes dificuldades no que diz respeito ao seu 
abastecimento em produtos alimentares, combustível, vestuário e escoamento da sua 
produção agrícola. Actualmente, a ligação entre as ilhas é feita de forma irregular e sem a 
mínima segurança por pequenas embarcações de pesca e por uma lancha adaptada ao 
transporte de mercadorias e passageiros “S. Miguel”.

As infra-estruturas de apoio ao transporte marítimo são constituídas por um pequeno 
porto comercial com condições para atracação de navios com três metros de calado e 
capacidade para movimentação de aproximadamente 100 mil toneladas de mercadorias 
anuais; um pontão na ilha do Príncipe; um pontão pesqueiro em Neves e três estaleiros 
para reparação de pequenas embarcações. 

C.   AÉREO

No país, operam quatro companhias áreas; Air S.Tomé, Transportes Aéreos de Angola 
(TAAG), TAP- Air Portugal e Air Gabon que garantem ligações áreas entre as ilhas de S. 
Tomé e Príncipe e com o continente africano e a Europa.

As infra-estruturas de apoio ao transporte aéreo são constituídas por um aeroporto 
internacional e um regional na ilha do Príncipe. Os serviços de apoio à navegação aérea 
são garantidos pela Empresa de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA) e o 
abastecimento de combustível às naves pela ENCO SARL.

III.4.9. Comércio

S.Tomé e Príncipe depende fortemente das suas importações. O país importa quase tudo 
o que consome, desde os produtos alimentares, até aos derivados do petróleo e bens de 
investimentos, enquanto que o grosso das receitas de exportação é derivado do cacau. Em 
1997 as exportações do cacau constituíram mais de 75% das receitas de exportação. No 
mesmo período as importações aproximaram-se dos 70 mil milhões de dobras, tendo as 
de combustível constituído 44,3% das mesmas, seguido dos bens e equipamentos com 
20,4% e os produtos alimentares com aproximadamente 19,3%. 



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./  66

A balança comercial tem sido negativa, embora a percentagem das exportações em 
relação às importações venham aumentando. Nos três últimos anos, passaram de 15% em 
1995 para 19,6% em 1996 e finalmente para 29,6% em 1997. Em 1997, as importações 
foram de aproximadamente 68,9 milhares de milhões de dobras enquanto que as 
exportações rondaram as 20,4 mil milhões de dobras, um saldo negativo de 48,5 mil 
milhões de dobras, equivalente a 10,5 milhões de dólares americanos na balança 
comercial. Em 1995, o saldo negativo foi maior, isto é, 27,6 milhões de dólares, ou seja 
2,6 vezes superior a 1997, derivado essencialmente da importação de bens e 
equipamentos (Direcção de Estatística, STP em números, 1997).

Quadro N.º  III-6 - Comércio Externo de S.Tomé e Príncipe 

Milhares de dobras 

DESIGNAÇÃO 1995 1996 1997

IMPORTAÇÃO

Produtos alimentares
Derivados de petróleo
Bens de investimentos
Outros

50 046 934,2

9 808 801,8
1 593 012,8

31 424 935,0
7 220 184,6 

51 006 718,0

12 998 667,6
8 372 023,2

16 303 413,6
13 332 613,6

68 988 827,0

13 325 428,0
30 553 398,9
14 100 000,0
11 010 000,1

EXPORTAÇÃO

Cacau
Café
Copra
Outros

7 903 606,9

7 262 095,3
5 399,0

35 029,0
601 083,6

10 005 194,8

5 745 129,8
-

170,0
4 259 895,0 

20 432 118,5

16 664 512,3
-

101 270,1
3 666 336,1

SALDO (DOBRAS) -42 143 327,1  -41 001 523,2 -48 556 708,5

 SALDO (USD) -27 661 269 -17 474 270 -10 535 890 
Fonte: Direcção das Alfândegas - Direcção de Estatística

III.4.10. Turismo

Embora S.Tomé e Príncipe tenha óptimas condições naturais para o desenvolvimento do 
turismo, o mesmo não se pode dizer das condições de saneamento do meio e das infra-
estruturas de apoio ao mesmo. O alto preço praticado pelos agentes turísticos e 
companhias de aviação entre os grandes centros de procura e S. Tomé e Príncipe constitui 
também um constrangimento que impede o desenvolvimento deste sector no país.

Existem no entanto, algumas unidades hoteleiras de luxo tais como o Clube de Santana 
“Promutour”, em Santana e o "Bombom Island Resort", no Ilhéu Bombom. 

Destacam-se também a existência de três unidades hoteleiras de categoria internacional 
(Marlim Beach, Miramar e Pousada Boa Vista) perfazendo 111 quartos. Existem também 
várias pensões e residenciais com mais de 100 quartos, num total de 357 camas de 
capacidade turística (DHT, 1999). 
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S.Tomé e Príncipe tem boas condições naturais para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, através da visualização dos aspectos endémicos da sua fauna e flora no Parque 
Natural de S.Tomé ‘Ôbô’ e no Ilhéu Tinhosas no Príncipe.

O Turismo Rural pode ser desenvolvido através do aproveitamento das antigas 
administrações das empresas agrícolas coloniais, baseando-se numa política de créditos 
concessionais para reparação e apetrechamento das mesmas e no desenvolvimento 
integrado das regiões em que se encontram.

III.4.11. O Projecto da Zona Franca

O Governo de S.Tomé e Príncipe e a empresa sul africana WADCO têm em perspectiva a 
criação de duas zonas francas, uma na Baía das Agulhas, a Zona Franca da Baía das 
Agulhas (ZFBA) que ocupará uma área de 50 Km2 no Oeste e Noroeste da ilha do 
Príncipe e outra complementar a esta em S.Tomé, no Norte da ilha, a Zona Franca da 
Baobab Beach (ZFBAOBAB). 

A ZFBA será uma plataforma multi-sectorial de prestação de serviços, produção 
industrial e distribuição de produtos manufacturados para o vasto mercado do Golfo da 
Guiné. 

Na ZFBA pretende-se desenvolver as seguintes actividades:

1. Prestação de serviços de engenharia às frotas marítimas e aéreas que operam no 
Golfo;

2. Stockagem e rápida distribuição de peças sobressalentes e equipamentos para as 
multi-nacionais instaladas na rica região do Golfo da Guiné;

3. Instalação de Bancos offshore;
4. Instalação de zonas residenciais, de recreação e de lazer para o pessoal expatriado 

que presta serviço nas multi-nacionais que operam no Golfo da Guiné;
5. Concessão de áreas para instalação de serviços de saúde e de educação para 

expatriados e elite local;
6. Entreposto comercial;
7. Produção, transformação e comercialização de frutas e flores tropicais. 

Para apoiar estas actividades serão criadas as seguintes infra-estruturas:

1) Porto pesqueiro e de águas profundas na Baía das Agulhas;
2) Estaleiro naval para reparação de navios; 
3) Instalação de rede de estradas asfaltadas que ligarão o porto, o aeroporto e as zonas 

agrícolas e de prestação de serviço e de lazer; 
4) Construção de angares, aerogare e extensão da pista do aeroporto do Príncipe para 2,5 

Km, para permitir a aterragem de aeronaves com capacidade para mais de cem 
passageiros.
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Na ZFBAOBAB pretende-se desenvolver essencialmente a agricultura (legumes, frutos, 
etc.) para exportação; áreas de lazer, recreação e conferências assim como instalação de 
indústrias ligeiras e comércio internacional.

Para apoiar estas actividades as autoridades pretendem melhorar as condições do 
aeroporto internacional de S.Tomé e da estrada nacional nº1 (troço Lagoa azul a S.Tomé) 
e a construção de um porto comercial e para barcos de recreio em Morro Peixe, a 
construção de hotéis, salas de conferências, bungalows, infra-estruturas desportivas e de 
recreio assim como o melhoramento fundiário da região de modo a permitir a prática 
agrícola para produção de produtos hortícolas e frutos.

Para S. Tomé e Príncipe, as zonas francas ZFBA e ZFBAOBAB contribuirão 
decisivamente para o desenvolvimento das infra-estruturas económicas, sociais e de lazer 
(aeroportos, portos, hotéis, estradas, casinos etc.); constituirão uma oportunidade de 
negócios para as empresas de prestação de serviços instaladas fora da Zona; permitirão o 
aproveitamento de áreas até agora marginais para a agricultura e proporcionarão outros 
rendimentos tais como os provenientes da concessão dos terrenos, imposto sobre o salário 
e a troca de produtos entre a ZFBA e o território nacional. Por outro lado, a população em 
geral e as populações locais beneficiarão com a criação de vários postos de trabalho 
permanente e uma vasta gama de serviços sociais de boa qualidade como saúde, 
educação, electricidade, água, etc.

III.4.12. Perspectiva de Extracção de Petróleo

S.Tomé e Príncipe encontra-se situado no Golfo da Guiné, onde está localizada uma das 
maiores bacias petrolíferas do mundo, contudo, assim como nos países vizinhos que têm 
este precioso recurso natural, “o ouro negro”, só o pode extrair nas águas profundas da 
sua ZEE. Para o efeito, contratos já foram assinados com a empresa americana Mobil 
para as primeiras perfurações ainda este ano, e prevendo-se a extracção do crude a partir 
do ano de 2001.

Para a exploração e comercialização do crude, foi criada uma empresa mista STPETRO 
na qual o Governo de S.Tomé e Príncipe detém 51% do capital social e a ERHC 49%.

III.4.13. Dívida Externa

A divida externa de São Tomé e Príncipe vem crescendo desde os primórdios da 
independência, para em finais de Dezembro de 1998, atingir o montante de 271,8 milhões 
de dólares americanos, o equivalente a mais de USD 2.000, per capita, ou seja cinco 
vezes superior ao Produto Interno Bruto. A análise estrutural da dívida demonstra-nos 
que a dívida de médio/longo prazo representa cerca de 88,3% do total da dívida exterior, 
enquanto que a de curto prazo 11,7%.

A dívida externa de São Tomé e Príncipe constitui um verdadeiro obstáculo ao processo 
de desenvolvimento. Os principais credores são as instituições multilaterais (68,9%), tais 
como Banco Africano de Desenvolvimento (BAD-FAD) com 35,4% e a Agência 
Internacional de Desenvolvimento (IDA) com 27,3% do montante total enquanto a dívida 
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com as instituições bilaterais representa 31,1% e foi contraída sobretudo com Portugal 
(11,7%), China (4,6%) e Rússia (4,6%). O serviço da dívida externa programado para 
1998 totalizou 6,7 milhões de dólares, dentre os quais o serviço com credores 
multilaterais atingiu o montante de USD 4,9 milhões.

O serviço da dívida para o corrente ano e o vindouro ultrapassa os USD 7 milhões, sendo 
que, para o ano de 2000 totalizará USD 7,6 milhões, entre os quais o serviço com 
credores multilaterais atingirá o montante de USD 4,5 milhões. Esta tendência manter-se-
-á nos próximos anos, estando previsto que o serviço da dívida para o ano 2001 atinja os 
USD 8,1 milhões e o serviço com os credores multilaterais, o montante de USD 4,9 
milhões (Relatório do Banco Central de São Tomé e Príncipe , 1999).

Se tivermos em conta o crónico déficit da balança comercial (importação quatro vezes 
superior à exportação) e o crescimento efectivo da população que ronda os 2,5% contra 
os cerca de 2% de crescimento do PIB, facilmente podemos deduzir que a economia 
nacional não pode suster-se com os actuais elevadíssimos níveis de endividamento 
externo. Por este motivo, o Governo tomou como a prioridade das prioridades o acesso à 
iniciativa HIPIC e a consequente redução/perdão da dívida externa. Uma outra 
perspectiva para a dívida externa são-tomense consiste na possibilidade da sua 
transformação no Fundo Nacional do Ambiente (FNA). Os meios financeiros assim 
conseguidos seriam canalizados para investimentos nos programas e projectos propostos 
no Plano Nacional do Ambiente para o Desenvolvimento Durável e constituiriam parte 
do esforço nacional para o seu financiamento, condição "sine qua non" para um 
desenvolvimento durável e harmonioso de São Tomé e Príncipe.
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III.5. QUADRO SOCIAL

III.5.1. Quadro sociológico das principais etapas da formação social das 
ilhas de S.Tomé e Príncipe

Segundo as informações disponíveis, as ilhas foram descobertas pelos portugueses nos anos 
de 1470/1471, ficando assim submetida à colonização portuguesa durante cinco séculos. O 
seu povoamento foi feito com os judeus  da coroa portuguesa degredados e com a 
população trazida da costa africana. Considerados como os primeiros habitantes de São 
Tomé e Príncipe, os portugueses desde sempre ocuparam o mais alto escalão na hierarquia 
da estrutura social de S.Tomé e Príncipe devido ao monopólio de poderes sobre a 
população das ilhas e sobre a exploração da terra.  

As diferentes culturas de exportação instaladas, o sistema de povoamento e de fundação da 
cidade capital, as vagas de imigração e emigração verificadas, a presença marcante dos 
missionários (párocos e professores), definiram de forma profunda o tecido social da 
população de São Tomé e Príncipe, dando origem a uma sociedade heterogénea.

Com a introdução da cana de açúcar e a instalação de engenhos pelos portugueses deu-se 
início a contratação forçada de mãos de obra. Os chamados foros, novos libertos da 
escravatura de 1875 distinguiram-se dos outros grupos sociais pelo facto de se negarem ao 
trabalho da terra através da coerção e de terem abandonado definitivamente a área das 
grandes plantações agrícolas preferindo viver na sua periferia, nos arredores da cidade de 
S.Tomé ou nas vilas e ocupando-se das mais variadas profissões liberais. Neste sentido 
foram contratadas mãos de obra das outras colónias portuguesas.

Esta mão-de-obra importada, tiveram apenas como espaço as roças onde prestavam 
serviços aos patrões. A hermeticidade desse espaço, mormente as obrigações contratuais, 
punham-nos à mercê desses patrões que os mantinham sem quaisquer contactos exteriores. 

Terminando o contrato, uns optavam por regressar aos países de origem, outros ficavam 
definitivamente. Porém, mesmo quando libertos da opressão roceira, esses trabalhadores 
não encontravam terra para se instalar, fora do espaço das roças, tornando-se esta de novo o 
único lugar que lhes oferecia maior segurança. Os seus filhos nascidos nas ilhas chamar-se-
iam tongas.

Outro grupo social que não se pode deixar de mencionar é o dos angolares, cuja etnogénese 
está carregada de controvérsias. O maior espaço geográfico-étnico dos angolares situa-se 
nas zonas do litoral Sul, desde Ribeira Afonso até Porto Alegre. Outro grupo não pequeno 
ocupa o noroeste desde Neves, passando por Santa Catarina até Bindá. Um núcleo muito 
pequeno vive nas redondezas da cidade de S.Tomé, na Praia Melão, Pantufo, S.João da 
Vargem, etc. De acordo com a ocupação do espaço geográfico, este grupo tem como 
actividade económica preponderante a pesca.
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Ao longo dos tempos verificaram-se mudanças no quadro étnico, que relevaram às 
convulsões económicas e da alteração do sistema de trabalho contratado, o que determinou 
a hierarquização do espaço e dos homens e influenciou substancialmente a configuração do 
quadro étnico que hoje se nos apresenta.

A.  OS DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS

A questão inter-étnica pôs-se com muita acuidade, em cada fase da colonização das ilhas, 
tendo em conta a hierarquização das diferentes comunidades, raças e substratos étnicos 
versus luta pelo poder. Entre os séculos XVI e XIX, os dois grupos mais relevantes eram, 
por um lado, os moradores livres e, por outro, os escravos. O preenchimento, pelos brancos, 
do mais elevado nível da hierarquia civil, eclesiástica e militar, conferia-lhes o controlo do 
aparelho político e, consequentemente, do sistema económico. Os mestiços também 
ocupavam cargos de importância, embora inferiores aos dos brancos. No último escalão dos 
moradores livres estavam os negros alforriados, cuja principal ascendência remontava ao 
século XVI. Os escravos constituíam o grupo mais flutuante, constantemente renovado e 
sem quaisquer direitos.

Nesse período, não se podia falar de um equilíbrio social em S.Tomé e Príncipe, pois o 
clima reinante era de conflito permanente. As causas fundamentais dos conflitos advinham 
da instabilidade político-administrativa, provocada pela disputa de privilégios e de riquezas, 
bem como de factores de natureza racial, tendo uma amplitude económico-social grande.

A estratificação e a mobilidade sociais dependiam pois de parâmetros raciais, psico-
culturais, políticos e económicos, que determinavam atitudes e  comportamentos especiais.

A estrutura social ficou, na altura, representada por:

Burguesia roceira - constituída por médios e grandes proprietários das roças, que 
empregavam regularmente mão-de-obra assalariada. Tinha um nível de vida elevado e uma 
posição económica forte, não investindo o seu lucro nas ilhas. Vivendo no exterior, era 
normalmente representada pelos seus administradores. Neste quadro pode-se distinguir a 
burguesia mercantil, uma classe de comerciantes que nunca investia nas ilhas, e a burguesia 
burocrática formada pelos representantes do poder político, de quem eram aliados ou 
dependentes.

Pequena burguesia - constituída por pequenos comerciantes e agricultores independentes, 
que não empregavam mão-de-obra assalariada senão esporadicamente. Endividava-se 
facilmente, pois a sua capacidade financeira era inferior ao seu pretenso nível de vida. 
Neste quadro podem ser colocados os burocratas - auxiliares do aparelho da administração 
colonial.

Trabalhadores assalariados rurais, recrutados entre portugueses e naturais para 
prestarem diferentes serviços nas roças. Paralelamente, no quadro desta estratificação 
social, podem ser enquadrados os indivíduos que exerciam diferentes profissões liberais nos 
centros urbanos. 
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Os mendigos, eram formados pelos sem domicílio e pobres que frequentavam a cidade e 
seus arredores, muitos deles rejeitados pelas roças e pelos parâmetros de assimilação das 
cidades.

B.  SOCIEDADE CIVIL

Tendo sido introduzida pelos roceiros uma economia baseada na exportação dos produtos 
agrícolas, esta veio dar lugar não somente à franja da população constituída pelos roceiros e 
os seus trabalhadores, mas também a uma estrutura de comércio colonial actuando no plano 
interno e externo em articulação com as necessidades de produção, consumo, exportação e 
importação nas roças. 

Com este novo tipo de economia, as ilhas tornaram-se economicamente mais ricas. Das 
múltiplas relações de trabalho internas e externas, podemos dizer que, em resumo, resultou 
da política colonial uma sociedade com uma estrutura social que pode ser assim retractada:

Proprietários de grandes e médias empresas 

Era uma franja da sociedade civil constituída por médios e grandes proprietários das roças. 
Empregavam mão- de- obra assalariada. Tinham um nível de vida elevado e uma posição 
económica e social preponderante na sociedade são-tomense. Esta franja da sociedade 
depois de acumular riquezas preferia viver no exterior deixando o seu representante na 
roça, o administrador ou gerente.

Grandes comerciantes

Era uma franja da sociedade civil que tirava os seus lucros do sistema de exportação e 
importação, e simultaneamente do comércio retalhista. Os seus lucros eram geralmente 
canalizados para o exterior.

Pequenos comerciantes, agricultores e funcionários

Era uma franja da sociedade constituída essencialmente por pequenos comerciantes e 
pequenos agricultores independentes, que não empregavam a mão-de-obra assalariada, 
senão de forma esporádica. Funcionários eram os burocratas, auxiliares do aparelho de 
administração colonial. Os chefes de serviço no topo do aparelho administrativo, tanto civil 
como militar, eram expatriados.

Assalariado rural

Era constituído por trabalhadores assalariados, com posição bem definida na estrutura 
socio-económica são-tomense devido às diferentes formas de relações que os ligavam às 
roças.
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Quitandeiros

Eram pequenos comerciantes retalhistas que, fugindo à concorrência dos seus fornecedores, 
implantavam-se nos arredores das cidades ou nas vilas de menos importância para os 
comerciantes grossistas - retalhistas.

As palaiês

Grupo socio-económico constituído geralmente por mulheres, eram vendedores de produtos 
locais tais como o peixe e os produtos agrícolas destinados à venda no país. Procediam à 
venda dos seus produtos nos mercados das cidades e vilas ou de forma ambulante, nas 
zonas suburbanas.

Os trabalhadores das roças

Eram agrupados em empregados contratados, trabalhadores assalariados contratados e 
trabalhadores em regime de empreitada. Os empregados das roças eram recrutados entre os 
metropolitanos e os naturais. Os contratados provinham das outras colónias portuguesas e 
desempenhavam os trabalhos manuais na agricultura. Os trabalhadores de empreitadas, 
constituídos por naturais que ofereciam a sua força de trabalho para as actividades manuais 
da agricultura, não estavam sujeitos a nenhum contrato.

Artesãos profissionais

Eram trabalhadores independentes e englobavam-se neste grupo os patrões de oficinas de 
reparação de automóveis, marcenarias e outras.

Assalariado urbano

Era constituído por assalariados cujas actividades se exerciam essencialmente nos centros 
urbanos.

Pescadores

Eram profissionais independentes possuidores de pequenas embarcações de pesca e que se 
dedicavam à pesca artesanal, fornecendo peixe para o abastecimento do mercado. 
Utilizavam técnicas de pescado muito rudimentar e estavam integrados em associações de 
pescadores.

Lumpenato

Era formado por mendigos, os sem-lar, os desempregados, que frequentavam os lugares 
públicos das cidades e vilas.

Após a independência e com a nacionalização dos principais meios de produção na 
sequência da ausência dos seus proprietários (roceiros) e a transformação dos mesmos em 
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empresas estatais surgiu na sociedade são-tomense uma nova classe a dos burocratas das 
empresas estatais.

Administração Central do Estado

As organizações que constituíam a sociedade civil, nomeadamente, a Organização das 
Mulheres de S.T.P., as Organizações da Juventude, dos Pioneiros à semelhança dos regimes 
socialistas eram meros instrumentos do Partido Único, pois não gozavam de autonomia 
própria.

Com o advento da democracia surge uma nova relação estrutural do poder. A liberalização 
económica abriu novos horizontes a certas franjas sócio-profissionais, despertou uma 
evolução em direcção a uma actuação cada vez mais autónoma de grupos de cidadãos e de 
interesses. Esta classe é ainda embrionária, na medida em que são escassos os capitais 
nacionais disponíveis para investir nos sectores de produção e serviços. Este processo 
difícil e lento serviu de verdadeiro ponto de partida ao aparecimento em cena da sociedade 
civil, com proliferação de associações, quer profissionais, quer religiosas, quer culturais, 
quer ambientais, que actuam em diversos espaços da sociedade são-tomense pela defesa 
dos interesses colectivos e das comunidades. O crescimento no sector das ONG's é mais 
rápido.

A degradação das infra-estruturas no meio rural e as consequências nefastas que delas 
advieram provocou um grande fluxo migratório para as zonas suburbanas e urbanas, dando 
assim origem a uma forte concentração da população na capital do País e ao surgimento de 
uma franja da sociedade constituída por indivíduos conhecidos como candongueiros. Trata-
se de um estrato social de indivíduos que começaram por praticar actividades comerciais à 
margem da lei, muitas vezes com características de caixeiros viajantes que, a partir dessa 
situação, passaram a controlar a cadeia de abastecimento e de distribuição de bens de 
primeira necessidade, sobretudo os de importação. 

Já com algum poderio económico muitos destes candongueiros vêm reinvestindo no 
comércio formal (abertura dos estabelecimentos comerciais), na construção, nos 
transportes, na hotelaria e na agricultura.

Assiste-se também ao renascer de um embrião de classe empresarial proveniente dos 
antigos comerciantes, roceiros, políticos e retornados tendo uma influência directa em 
actividades económicas, implantando-se como empresários.

III.5.2. Problemática Social do Meio Ambiente e Gestão de Recursos 
Naturais

A economia são-tomense era na época colonial um apêndice da economia da potência 
colonizadora profundamente marcada pela exploração, de forma rudimentar, produtos 
agrícolas destinados à exportação (cacau, copra e café). Qualquer outro tipo de agricultura, 
nomeadamente a alimentar, era feita de forma marginal, sobretudo nas lavras. Os recursos 
haliêuticos e florestais também foram pouco explorados. Pode dizer-se que a exploração 
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dos recursos naturais não chegou a assumir um carácter extensivo nem intensivo, capaz de 
ameaçar o equilíbrio ecológico. 

Após a independência, os imperativos da “reconstrução nacional” exigiam, entre outros, 
recursos financeiros. A exploração de recursos naturais constituiu, a nível interno, uma das 
fontes de arrecadação de divisas. Assim, durante estas duas últimas décadas, esta 
exploração alargou-se com maior incidência na exploração de recursos haliêuticos, devido 
ao acordo de pescas assinado com os países da CEE e outros que pescam na nossa zona 
económica exclusiva sem que o Estado tenha a capacidade técnica e tecnológica à altura  
para exercer o real controlo sobre os barcos pesqueiros a fim de efectuar uma exploração 
mais racional destes recursos. Após o processo de distribuição de terras, houve uma 
tendência para o abate irracional das árvores aumentado assim a pressão sobre os recursos 
florestais com impacto negativo sobre o ambiente. Pode-se falar, até hoje, de uma total falta 
de gestão dos recursos naturais (sobre-exploração de alguns e sub-exploração de outros).

Com a maior sensibilização da comunidade internacional para os problemas ambientais, 
assiste-se a um recrudescimento do interesse e da consciência nacional sobre a necessidade 
de proteger e conservar o ambiente. As ONG’S nacionais e internacionais têm jogado um 
papel de primeiro plano na educação e familiarização das comunidades com os problemas 
ambientais. É necessário que esta dinâmica prossiga e que o Estado, através das suas 
instituições, crie mecanismos de suporte para a protecção e preservação do meio ambiente 
na perspectiva de um desenvolvimento durável e sustentado. 

A.  POPULAÇÃO 

Em  S.Tomé e Príncipe a pressão demográfica sobre o ambiente é bastante forte. A 
tendência aponta para uma forte taxa de crescimento da população, enquanto os recursos 
disponíveis são limitados. 

Devido às condições de vida no campo, assiste-se a um crescente êxodo rural e muitos são 
os indivíduos a instalarem-se nas zonas urbanas onde as estruturas de acolhimento são 
escassas. A população actual é calculada em cerca de 135 000 habitantes, dos quais 51% 
são de sexo feminino. A densidade populacional para todo o País é de 135 habitantes por 
Km2, registando-se, entretanto, uma grande heterogeneidade e importantes variações de um 
Distrito para outro. Por exemplo, o Distrito de Água Grande, onde se situa a Capital do 
país, apresenta uma densidade de 2.566 habitantes por Km2, devido à sua reduzida extensão 
territorial, por um lado e à grande concentração da população, por outro. Entretanto, o 
Distrito de Caué, que é o mais extenso, apresenta uma densidade apenas ligeiramente 
superior aos 19 habitantes por Km2. O quadro a seguir permite-nos identificar qual a 
densidade populacional no conjunto do território nacional e como esta foi evoluindo ao 
longo dos tempos.



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 76

Quadro N.º  III-7 - Evolução da densidade populacional entre 1940 e 1991-Nº habitantes/Km2

Distritos Superfície ANO

 Km2 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Água Grande 16,5 511 474 581 1325,9 1962 2556,5

Mé-Zóchi 122 151 148 167 151 119 243,9

Cantagalo 119 66 72 82 79,1 88 96,1

Caué 267 25 26 22 14 17 19,9

Lembá 229,5 30 26 27 27 112 39,3

Lobata 105 88 78 75 88 112,2 135

Pagué 142 22 31 32 32,7 37 39

TOTAL 1001 60,4 60,10 64,20 73,7 96,5 117,5

Fonte : Recenseamento da população entre 1940 e 1991, Direcção de  Estatística

A Capital e seus arredores abarcam a maior concentração humana do País com todos 
inconvenientes e riscos que esse fenómeno acarreta, principalmente  devido ao facto de 
uma parte, cada dia mais numerosa e em crescimento contínuo e desenquadrado dessa 
população, ser constituída por indivíduos deslocados e desenraizados, à procura de 
estruturas e condições de acolhimento, que infelizmente não existem e nem é provável que 
venham a existir a curto ou médio prazo. 

A estrutura etária actual da população é bastante jovem, própria de um país com um nível 
de fecundidade ainda bastante alto, situando-se o número médio de filhos por cada família 
em 5,9 em 1991, o que provoca certamente pressões sobre os serviços sociais, 
nomeadamente, sobre o parque escolar, os serviços sanitários, o emprego, a habitação, os 
centros de lazer, etc. 

A distribuição populacional é em geral muito dispersa, o que constitui um grande 
constrangimento, tendo em conta que dificulta não só as ligações funcionais mas 
inviabiliza, de certo modo, a construção de redes de infra-estruturas sociais e técnicas para 
a satisfação das necessidades básicas das populações locais. As cidades criadas não 
possuem limites administrativos bem definidos nem estão criados os suportes estruturais 
mínimos para uma cidade. A distribuição da população pelo território nacional foi sempre 
irregular e desigual. Até aos anos 60, o distrito mais populoso foi o de Mé-Zóchi, com 
aproximadamente 30% da população. A proporção da população nos distritos de Água 
Grande, Cantagalo, Caué, Lembá e Lobata era relativamente equilibrada (ex.: entre 11% e 
15%  para o ano 1940). O distrito menos atractivo foi sempre o de Pagué com 7% da 
população em 1960.

A partir de 1970, começa-se a assistir à inversão da tendência. O Distrito de Água Grande 
passa a ser o ponto de concentração de maior percentagem da população como nos ilustra o 
quadro abaixo.
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Quadro N.º  III-8 - Evolução da distribuição da população por distritos em % entre 1940 e 1991

Distritos 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Água-Grande 13,9 13,0 14,9 29,7 33,5 36

Mé-Zóchi 30,4 30,0 31,7 25,1 25,1 25,3

Cantagalo 12,9 14,2 15,2 12,9 10,8 9,7

Caué 11,0 11,5 9,1 5,1 4,8 4,5

Lembá 11,4 10,3 9,6 8,1 8,2 7,7

Lobata 15,3 13,6 12,3 12,9 12,2 12,1

Pagué 5,2 7,3 7,1 6,2 5,4 4,7

Fonte : Recenseamento da população entre 1940 e 1991, Direcção de Estatística

Entretanto, essas alterações quantitativas e de distribuição da população entre as zonas 
rurais e urbanas em nada alteraram a composição das diversas comunidades no tocante à 
ocupação do espaço. Assim, composta por várias comunidades que se foram estabelecendo 
ao longo dos tempos, a população constituída pelos Angolares continua a ser dominante no 
litoral, enquanto os Tongas e outras comunidades linguísticas continuam presentes nas 
roças e os fôrros nas zonas semi-urbanas e urbanas.  Não obstante a predominância de 
algumas comunidades em espaços específicos, existe uma grande interpenetração entre 
elas. Por isso, podemos dizer que as migrações internas, a coabitação e o entendimento 
entre as diversas comunidades têm sido não só uma constante, mas um aspecto 
determinante da história de S.Tomé e Príncipe.

O problema da população e do seu rápido crescimento tem vindo a colocar cada vez 
maiores constrangimentos e inquietantes dúvidas à problemática geral do desenvolvimento 
de S.Tomé e Príncipe. Por exemplo, devido à pressão demográfica como já foi referido, os 
serviços sociais de base tornam-se cada vez mais escassos pois a saúde financeira do País já 
não consegue suportar as políticas da democratização e gratituidade do ensino nem garantir 
os cuidados de saúde primária à população. A questão de habitação social põe-se cada vez 
mais  com maior acuidade. O desemprego afectava 28% da população activa em 1991, e 
sendo a percentagem era ainda maior entre os jovens de 15 aos 24 anos. O sector agrícola 
absorvia em 1991 só 22% da população activa empregada, quando essa cifra rondava os 
52% em 1981.

A constante e crescente pressão sobre os recursos disponíveis e sobre o meio ambiente 
tornarão cada vez mais precárias as condições de vida da população, se acções concretas e 
devidamente equacionadas não vierem a ser empreendidas, a curto prazo.

B. A EDUCAÇÃO 

Um  dos indicadores do nível de desenvolvimento de um país e do desenvolvimento dos 
seus recursos humanos é, sem dúvida, a taxa de alfabetização. No momento da 
independência, a taxa do analfabetismo situava-se em mais de 80%. Com uma população 
analfabeta tão importante, era quase impossível melhorar o rendimento agrícola que era 
considerado como a prioridade das prioridades. A falta de mão de obra qualificada em 
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todos os sectores da vida nacional constituiu um “handicap” maior para o sucesso de 
políticas económicas e sociais apropriadas e para uma melhor utilização e gestão dos 
recursos e potencialidades do país. Conscientes dessas limitações, as autoridades do país 
apostaram na educação e esta constituiu uma das prioridades nos primeiros anos da 
independência. 

Segundo os dados do Ministério da Educação e Cultura a taxa de escolarização em S.Tomé 
e Príncipe, é de 50% da população em idade escolar. No que toca à educação dos adultos, 
graças aos esforços empreendidos após a Independência, foi possível reduzir o 
analfabetismo à taxa de 30% nos anos 80. Todavia, não se pode deixar de realçar algumas 
fraquezas existentes no sistema o  que não permite ministrar um ensino de qualidade, 
impossibilitando deste modo aos educandos obter uma educação de base eficiente e sólida.  

É de notar que o sistema nacional de educação atravessa uma crise cada vez mais 
acentuada, devido entre outras razões, aos fracos recursos postos à disposição pelo Estado 
para o sector. Com efeito, a parte de OGE (Orçamento Geral do Estado) para a Educação é 
menos de 6% o que não permite grandes investimentos na área.

A ausência de uma política de formação e capacitação dos professores tem tido influências 
muito negativas sobre a qualidade do ensino ministrado e na diminuição progressiva do 
nível académico e educacional dos alunos, o que se repercute na atitude da sociedade em 
relação ao ambiente.

Torna-se necessário levar a nova geração a tomar consciência sobre a problemática 
ambiental, introduzindo a educação ambiental nos programas escolares e inserindo nos 
programas gerais de estudos a sensibilização para o ambiente, o que lhes permitirá 
familiarizar-se muito cedo com as questões de ambiente e desenvolvimento durável. 

C.  CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE  

Em S.Tomé e Príncipe, tanto nas zonas rurais como nas zonas suburbanas, os cuidados 
primários de saúde não estão ao alcance da maioria das populações, que não dispõem por 
vezes de postos de saúde a uma distância razoável. Quando existem, estes não estão 
suficientemente equipados e abastecidos em medicamentos e materiais para a satisfação das 
necessidades sanitárias da população.  

Segundo estudos sobre a Dimensão Social do Desenvolvimento, 1997, (Dr. António Lima e 
Dra. Fernanda Pontífice), teoricamente, os postos sanitários e os hospitais de referência de 
lª. linha deveriam satisfazer mais de 90% das necessidades dos cuidados de saúde. Verifica-
se, entretanto, um uso excessivo do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes na resolução 
dos problemas dos cuidados primários (80% de todos os casos “urgentes” de doentes 
ambulatórios tratados no hospital Dr. Ayres de  Menezes não resultam em internamento por 
uma noite). A degradação dos serviços de saúde ao nível nacional é cada vez mais notória, 
tendo contribuído para tal, vários factores, tais como o fraco investimento do Estado na 
Saúde. Na realidade, a percentagem da OGE (Orçamento Geral do Estado) atribuída à 
saúde vem-se reduzindo de ano para ano, passando de 17,6% em 1990 para 4,2% em 1997. 
(Direcção de Finanças) 
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Em S.Tomé e Príncipe conforme os resultados do censo de 1991 apenas 22,5% dos 
alojamentos dispõem de água canalizada. A disponibilidade de meios para a evacuação dos 
excretas não é acessível a 80% dos alojamentos.

O impacto sanitário das más condições ambientais quer em zonas rurais quer em zonas 
suburbanas e urbanas deve determinar por um lado, a implementação de acções para fazer 
face a este impacto, nomeadamente o estabelecimento de serviços para a prevenção e 
tratamento das doenças daí decorrentes e, por outro lado, a realização de intervenções 
destinadas à melhoria de ambiente.

É imperioso que seja dada uma atenção específica aos grupos mais vulneráveis da 
população, familiarizando-os com as noções básicas referentes aos cuidados primários de 
saúde. 

Partindo do pressuposto que existe uma certa ligação entre a melhoria de saúde, o nível de 
instrução e o ambiente, torna-se necessário oferecer oportunidades de instrução e melhoria 
da saúde a essas populações a fim de influenciar positivamente o comportamento das 
mesmas em relação ao ambiente e a sua participação mais activa no desenvolvimento 
durável.

D.  HABITAÇÃO

A estrutura habitacional de base em S.Tomé e Príncipe é constituída pelo complexo urbano 
das capitais distritais, por pólos distribuídos pelas zonas costeiras e povoados pelos 
pescadores e pelas sedes e dependências das empresas agrícolas.

As residências são construídas essencialmente em madeira, nem sempre de melhor 
qualidade, podendo-se observar muito esporadicamente a utilização de materiais tais como 
o bambu e derivados da folha de palmeira, sobretudo nas zonas costeiras. Nas antigas 
empresas agro-pecuárias e suas dependências, os edifícios são geralmente em alvenaria, 
mas a exiguidade de espaço físico, face ao elevado número de filhos e outros familiares, é 
preocupante, na medida em que obriga à promiscuidade e degeneração, com riscos para a 
saúde física, moral e social do cidadão.

O declínio das condições de vida sobretudo no mundo rural, e a procura de uma 
oportunidade de trabalho aumentaram o ritmo de surgimento de novos assentamentos 
populacionais nas periferias da capital, empolando de construção espontânea, sem obedecer 
as regras elementares de urbanização. Colocam-se assim, sérias dificuldades em matéria de 
saneamento básico bem como de água potável.

E.  ÁGUA POTÁVEL

Em S.Tomé e Príncipe, o acesso e a qualidade da água constituem problemas para o 
desenvolvimento e uma ameaça para a saúde pública. 
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Alguns  factores explicativos a considerar :

 Crescimento desordenado das áreas urbanas;
 A degradação avançada do sistema de abastecimento, aduções com imensas rupturas, 

(perda de cerca de 60% de água produzida);
 Falta de perímetro de protecção nas captações dos sistemas e nas fontes;
 Falta de um saneamento adequado, cerca de 85% da população não dispõe de instalações 

sanitárias;
 Não observância, pela população, das normas de higiene.

Segundo o Plano Director de Água e Saneamento, os dados das análises às diversas 
amostras de água recolhidas nas diferentes captações e fontes de distribuição revelaram que 
grande parte de água consumida pela população estava contaminada na fonte por resíduos 
humanos, resíduos perigosos e pesticidas tóxicos usados pelas famílias na luta contra os 
mosquitos. 

Uma das causas de contaminação está relacionada com a falta de delimitação e de medidas 
de protecção das áreas de captação das águas tornando-as por vezes vulneráveis a atitudes 
do vandalismo por elementos da população.

De acordo com o recenseamento da população de 1991, 50% da população total do país 
abastece-se por meio de chafarizes públicos, dos quais, segundo o último levantamento, 
30% já não estão em funcionamento.

Perante tal situação, necessário se torna que medidas sejam tomadas de forma a dotar as 
populações de água em quantidade e qualidade suficiente criando, para o efeito, 
mecanismos para a protecção das fontes e das áreas de captação, construindo e pondo em 
funcionamento as estações de tratamento de águas. 

F.   SANEAMENTO DO MEIO  

A falta de saneamento do meio constitui, não só uma das grandes ameaças para a saúde 
tendo em conta o impacto negativo do mesmo para a vida humana, mas também uma 
grande fraqueza porque um ambiente pouco saudável não é propício ao desenvolvimento 
sócio económico.

Os pântanos espalhados por todo o país incluído as zonas residenciais constituem habitats 
importantes para uma série de vectores causadores de enfermidades que afectam a 
população.

Ao longo destas últimas décadas, as acções empreendidas para a resolução da questão do 
saneamento do meio tiveram muito pouca expressão.
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No que respeita aos resíduos sólidos urbanos, apenas na cidade de S.Tomé, estes são 
processados e de uma maneira rudimentar. Uma parte dos resíduos é recolhida e depositada 
numa lixeira situada perto de uma ribeira, actualmente rodeada de casas. No meio rural, os 
resíduos são atirados à natureza sem nenhuma  precaução e da mesma forma procedem os 
centros hospitalares e empresas existentes no país. A eliminação dos resíduos perigosos é 
deficiente. 

III.5.3. Pobreza e Ambiente

Em S.Tomé e Príncipe, o tratamento de variáveis tais como pobreza e vulnerabilidade é 
relativamente recente, tornando-se por isso bastante escassos os dados e informações acerca 
dos vários grupos socio-económicos, face ao declínio da economia e impacto das políticas 
já implementadas. Foi somente a partir de 1991 que se iniciaram alguns trabalhos de 
identificação e avaliação de indicadores relativos à pobreza, tais como os Relatórios sobre o 
Limiar da Pobreza em S.Tomé e Príncipe e o Relatório do Desenvolvimento Humano.

Segundo esses Relatórios, em 1994, mais de 45% da população podia-se considerar em 
situação de pobreza, pelo menos em termos financeiros. Pelo quadro seguinte pode-se 
claramente comprovar o aumento simultâneo do número de pobres, assim como da 
intensidade da pobreza no País, ao longo do período 1987/1994.

Quadro N.º  III-9 - Situação da Pobreza em STP (em %) 

Situação da população 1987 1990 1992 1994
% em estado de extrema pobreza 23 33 39 35
% no limiar da pobreza 13 8 9 11
% total dos pobres 36 41 48 46

         Fonte : O limiar da pobreza em STP, PNUD, 1995

Existe uma série de factores explicativos referentes à evolução da pobreza em S.Tomé e 
Príncipe tais como: 

 PIB per capita, que durante o período de 1987 a 1996 tem estado em queda. No sector 
real da economia verifica-se um crescimento médio anual do PIB na ordem de 1,5%, o 
que é insuficiente para uma economia onde a população vem crescendo a um ritmo de 
2,5% ao ano.

 A taxa de inflação atingiu cerca de 81% em 1997, devido entre outros factores, à 
instabilidade da taxa de câmbio da dobra em relação às moedas convertíveis.  

 A evolução do cabaz mínimo de família, cujo valor em relação ao PIB per capita tem 
aumentado sistematicamente. Entre 1987 e 1990 houve um aumento de 65% para 74%, 
agravando-se assim a situação geral do país, ao ter feito aumentar para seis mil o 
número de famílias em estado real de pobreza material.
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 A taxa  de desemprego que era de 4,6% em 1981, passou para 21,5% em 1987 e para 
27% em 1991, com maior incidência sobre os jovens menores de 24 anos de idade (72% 
do total em 1987 e 62% em 1992). 

 A baixa real dos salários devido à depreciação constante e sempre crescente da Dobra é 
uma das variáveis que tem estrangulado o rendimento das famílias levando-as à miséria 
efectiva.

 O crescimento da economia nacional ficou aquém das necessidades sociais, facto que 
tem agravado a pobreza da população, situação que chegou a assumir proporções ainda 
mais gritantes nas Empresas Estatais Agro - Pecuárias, devido ao atraso sistemático do 
pagamento dos salários. Para além da acção desses indicadores, é de se salientar ainda a 
importância que assume a redução crescente do nível dos indicadores sociais, nesse 
quadro geral de degradação constante das condições de vida da população, que traduz 
cada vez melhor o alastramento real da pobreza em S.Tomé e Príncipe. 

A.  A POBREZA RURAL, A URBANA E O AMBIENTE

As variáveis que caracterizam a pobreza nos domínios sociais, nomeadamente a saúde e a 
educação não são encorajadoras e não atestam a melhoria das condições dos pobres em 
S.Tomé e Príncipe. Tanto nas zonas rurais como nas urbanas assiste-se à agudização deste 
fenómeno. 

No domínio da saúde tem havido muitos esforços do Estado para garantir os cuidados 
primários de saúde à população. Mas a diminuição progressiva da parte do Orçamento 
Geral do Estado (17,6% em 1990 para 4,2% em 1997), consagrada ao sector, associado aos 
fracos rendimentos da maioria das famílias, faz com que a situação sanitária actual do país 
não seja a mais desejada pelos são-tomenses. 

O estado de saúde no país é caracterizado por grandes deficiências quer ao nível de 
atendimento, quer em aprovisionamento e rede de distribuição de infra-estruturas sanitárias.

No que toca à educação, a tendência aponta para o agravamento da situação nesses últimos 
anos. Alguns ganhos já obtidos, nomeadamente a nível de educação da primeira infância, 
da alfabetização e educação de adultos, têm vindo a perder-se, verificando-se, 
consequentemente o estreitamento da base da educação de base da população. Um dos 
factores explicativos desta situação tem a ver com a degradação socio-económica do país e, 
consequentemente, o empobrecimento de grande parte dos são-tomenses. Muitas famílias já 
não dispõem de recursos para custear as despesas com a educação dos seus filhos, quer no 
mundo rural, quer no mundo urbano. Como consequência disso, muitas crianças 
abandonam as escolas sem mesmo terminar o ciclo primário o que tem provocado o número 
crescente de analfabetos e o analfabetismo de retorno.

O abandono das populações das antigas roças para os centros urbanos e suburbanos tende a 
comprometer ainda mais a harmonia imprescindível ao processo de desenvolvimento. O 
êxodo rural devido às suas dimensões e contornos, torna-se particularmente inquietante por 
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duas razões: por um lado, porque as terras são abandonadas deixando áreas de cultivo e de 
possível desenvolvimento agro-pecuário e rural em geral desprovidas de mão-de-obra; por 
outro, porque promove uma maior pressão sobre a ocupação dos espaços e as frágeis 
estruturas de acolhimento no meio urbano, com consequências nefastas, que vão desde o 
desemprego funcional até aos fortes índices de marginalidade e delinquência, passando por 
situações gritantes de desnutrição, promiscuidade e insalubridade, em suma de miséria 
efectiva.
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III.6. A MULHER E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE

De acordo com os resultados do 2º Recenseamento Geral da população e da Habitação, 
realizado em Agosto de 1991, as mulheres são-tomenses representam 51% da população
total.

A difícil situação sócio-económica por que atravessa o país, associada ao contexto sócio-
cultural em que vive a família são-tomense, fazem com que a situação da mulher não seja a 
melhor.

III.6.1. Quadro Legal

A Constituição do país proclama igualdade absoluta entre os cidadãos, sem discriminação 
do sexo. No seu artigo 15º, alínea 2, diz que "todos os meios devem ser postos à disposição 
para assegurar a participação efectiva da mulher na reconstrução nacional".

Cabe assim destacar que esforços têm sido envidados no sentido de se assegurar uma 
participação efectiva da mulher em todos os domínios da vida sócio-económica do país.

Como exemplo eloquente disso ressaltam-se diplomas tais como a Lei da família, a Lei de 
Segurança Social e a Lei do Trabalho.

A Lei de Família, adoptada em Setembro de 1977, considera legítimos tanto o casamento 
como a união de facto como oficialmente declarada, apenas com a ressalva de que a união 
de facto deverá ter uma determinada duração para que seja considerada oficialmente.

A Lei de Segurança Social, adoptada em Julho de 1989, estabelece alguma diferença entre 
o homem e a mulher no atinente à gravidez e à idade de reforma.

De facto, às mulheres grávidas a lei confere licença de maternidade pré e pós parto e, 
entretanto, fixa a idade de reforma de 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. A 
Lei de Trabalho, adoptada em Junho de 1992, reconhece que o homem e a mulher são 
iguais no trabalho e toma em conta a licença de maternidade pré e pós parto. Ela protege a 
mulher na medida em que não permite que esta execute trabalhos que sejam incompatíveis 
com a sua condição de maternidade em consonância com as normas universais fixadas pela 
Organização Internacional do Trabalho. Também nos programas de sucessivos Governos 
procura dar-se uma certa protecção à mulher.

No programa do Governo, algumas acções foram propostas para a melhoria da situação da 
mulher e, por conseguinte, da família, destacando-se dentre elas:

 Estudos das vias e meios necessários para assegurar melhores condições de vida 
à família, com particular atenção para as mulheres;
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 Promoção da participação efectiva das mulheres na vida política, económica e 
social;

 Adopção de programas de promoção e protecção social das mulheres que 
trabalham.

III.6.2. A  Mulher e a Actividade Sócio-Económica

Do total da população activa, de acordo com os resultados do 2.º Recenseamento Geral da 
População e Habitação, a população feminina representa 34% contrariamente ao que se 
passa em relação à população inactiva, em que as mulheres representam 65% do total, 
devido à grande percentagem de mulheres domésticas, que engrossam esse grupo da 
população.

De acordo com o inquérito realizado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Segurança 
Social em 1987, as mulheres de idade superior a 14 anos apresentavam a seguinte situação 
perante o emprego:

 Taxa de participação de 39,5%;
 Taxa de ocupação de 64,8%;
 Taxa de participação no emprego de 32,6%.

No grupo da população de idade compreendida entre 20-44 anos, 68,1% eram mulheres.

De modo geral, a distribuição do emprego feminino obedecia à seguinte estrutura:

a) Sector Primário 24,8%;
b) Sector secundário 4,7%;
c) Sector Terciário 70,5%.

III.6.3. A Mulher e a Educação

A Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe considera a Educação 
como um direito fundamental de todo o cidadão, que visa a formação integral do Homem e 
a sua participação activa na comunidade.

No Programa de Governo destaca-se a igualdade de direitos no acesso e oportunidades de 
sucesso entre todos os cidadãos e em todos os níveis do sistema educativo.

Apesar dos esforços envidados pelo Governo, ainda existe um número razoável de pessoas 
analfabetas, principalmente no seio da população feminina.

Quadro N.º  III-10    População por Condição de Alfabetização e Sexo

Designação Total Homem Mulher
Sabem ler e escrever 100 52.2 45.8
Não sabem ler e escrever 100 34.0 66.0
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De acordo com o quadro anterior, do total de analfabetos, 66% correspondem ao sexo 
feminino, estando a maior percentagem concentrada na faixa etária entre os 30 e os 70 e 
mais anos de idade.

Do total da população alfabetizada, as mulheres representam 45.8%.

III.6.4. A MULHER E O AMBIENTE: 

De uma maneira geral, a problemática ambiental em S.Tomé e Príncipe, além de constituir 
por si, uma preocupação mais ou menos recente, não constitui preocupação principal das 
mulheres são-tomenses por uma razão que se considera muito simples:

O nível de degradação dos padrões de qualidade de vida, nomeadamente o baixo 
rendimento, a pobreza, a sub e má nutrição, as doenças, a fome, o desemprego e outros 
males, fazem com que o dia a dia das mulheres esteja direccionado no combate pela sua 
sobrevivência pessoal e da sua família, relegando para o segundo plano, tudo quanto não se 
enquadre pelo menos directamente nesta luta. Além disso, é cada vez mais crescente, o 
número de mulheres chefes de família e consequentemente, responsável pela sobrevivência 
familiar, o que obviamente determina a concentração de toda a energia na luta pela 
sobrevivência. O ambiente não só sai esquecido como pior ainda, degradado pelas 
investidas do Homem.

Embora seja de reconhecer que o desenvolvimento económico tem sido feito penalizando o 
ambiente, não é menos verdade que o sub-desenvolvimento acaba por ter um impacto ainda 
mais negativo no ambiente.

Apesar de tudo as mulheres têm um papel de destaque na sua relação com o ambiente. 
Jogando o papel de mãe, produtora ou fornecedora de alimentos, lenha e água, elas ocupam 
o centro do processo de desenvolvimento. Controlam a maior parte da economia não 
monetária, (agricultura de subsistência, ter e criar filhos, trabalhos domésticos), assim como 
parte da economia monetária (comércio informal, trabalhos assalariados, etc.). 

Uma parte significativa das suas actividades tem influência directa com o ambiente, Elas 
são as principais responsáveis, pela recolha de lenha para combustível, daí a sua relação 
permanente e directa com as florestas, busca de água para o abastecimento familiar, 
remoção dos lixos nos quintais entre outros. Neste sentido qualquer estratégia que visa 
proteger o ambiente e preparar um desenvolvimento nacional sustentado não terá êxito se 
acções concretas com vista a melhorar a situação da mulher não forem tomadas em conta.

Torna-se por conseguinte necessário um casamento entre o desenvolvimento e o ambiente e 
ao mesmo tempo a eliminação de desigualdade entre o homem e a mulher permitindo uma 
participação mais activa desta na protecção e preservação do ambiente.

III.6.5. Programas sobre a Mulher

Em São Tomé e Príncipe foi criado, adstrito ao Gabinete do 1.º Ministro, um Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento da Mulher e da Família, cujos objectivos são, dentre outros:



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 87

 Contribuir para que as mulheres e homens gozem das mesmas oportunidades, direitos e 
dignidade;

 Alcançar a co-responsabilidade efectiva das mulheres e dos homens em todos os níveis 
da vida familiar, profissional, social, cultural, económica e política;

 Contribuir para que a sociedade reconheça a maternidade e a paternidade como funções 
sociais e assumam as responsabilidades que daí decorrem;

Para o cumprimento destes objectivos destacam-se as seguintes acções:

 Sensibilização da opinião pública, tendo em vista o combate a situações de 
discriminação das mulheres;

 Promoção de medidas de formação profissional das mulheres, bem como estímulo de 
iniciativas empresariais nesse domínio;

 Desenvolvimento de mecanismos de orientação profissional para as mulheres 
desempregadas de longa duração e para as que pretendam retomar a vida activa;

 Adaptação da organização dos tempos de trabalho, de forma a poder ser salvaguardada a 
vida profissional e familiar dos cônjuges;

 Desenvolvimento de estruturas e soluções alternativas para apoio às crianças nos 
períodos de trabalho dos pais;

 Reforço da actividade inspectativa em matéria de discriminação entre homens e 
mulheres.
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III.7. COORDENAÇÃO DA ACÇÃO AMBIENTAL 

A. REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO MESA NO DOMÍNIO DE
COORDENAÇÃO DA ACÇÃO AMBIENTAL

Como se pode notar nos pontos precedentes, em matéria ambiental, as competências 
encontram-se horizontalmente distribuídas pelas diversas unidades orgânicas que 
constituem a Administração Central e Local o que se deve à natureza pluridisciplinar das 
questões ambientais que carecem de intervenção técnica especializada repartida pelas 
diversas entidades e unidades orgânicas do Estado e da sociedade.

Este facto em si não deve constituir factor de constrangimento, mas exige a intervenção de 
um órgão de coordenação que deve estar localizado no topo da hierarquia dos órgãos da 
Administração Central, com o objectivo de fazer a coordenação das acções de cada um dos 
órgãos do aparelho do Estado com competência em matéria ambiental.

Assim, recorrendo comparativamente à experiência e às soluções encontradas noutros 
países da CPLP, importa dizer-se que além do Brasil e de Portugal que têm Ministérios 
do Ambiente, Angola possui uma Secretaria de Estado do Ambiente, a Guiné Bissau
também tinha, até Julho de 1998, uma Secretaria de Estado do Ambiente, Cabo Verde
tem uma Secretaria Executiva do Ambiente - SEPA, integrada no Ministério da 
Agricultura, Alimentação e Ambiente e Moçambique tem um Ministério para a 
Coordenação da Acção Ambiental - MICOA.

Desde a formação do primeiro governo são-tomense em 1975 que se criou o Ministério 
responsável pela área do ambiente. No entanto, com o decorrer do tempo, o seu papel 
fundamental que consiste em coordenar todas as acções ambientais a nível nacional não 
tem sido feita de forma eficaz. A Direcção do Ordenamento do Território e Meio 
Ambiente, que possui, na sua estrutura, um Departamento do Ambiente que deveria 
assessorar o Ministério neste sentido não possui condições materiais nem recursos 
humanos suficientes para o efeito.

Os problemas com que se confronta o ambiente em São Tomé e Príncipe exigem uma 
tomada de posição eficiente e coordenada. Neste sentido, estruturas organizadas e 
funcionais devem ser criadas.

Torna-se necessário que seja reforçado institucionalmente o Ministério do Equipamento 
Social e Ambiente na sua vertente coordenação da acção ambiental nacional, com o 
objectivo, não de concentrar as competências que hoje estão repartidas pelas diversas 
entidades, mas sim, conceber e coordenar as acções das referidas entidades. Com vista a 
assessorar o MESA nesta actividade, uma Direcção Geral do Ambiente e um Gabinete de 
Inspecção Geral do Ambiente com competências para fiscalizar, inspeccionar e detectar 
todas as situações anómalas à qualidade do ambiente e velar pela aplicação das normas 
jurídicas ambientais vigentes, devem ser criados. 
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É imprescindível a criação de um Departamento no seio do MESA com competência para 
elaborar estatísticas ambientais, com vista a criar uma base de dados sobre o ambiente.

É de salientar que não basta apenas criar as estruturas acima referidas, mas o importante 
consiste em que elas sejam dotadas de poderes e meios adequados para o cabal 
desempenho das suas funções de coordenação, fiscalização, inspecção, recolha e 
tratamento de dados e que possa de algum modo exercer a prerrogativa constitucional de 
iniciativa legislativa.

B. CONSELHO DISTRITAL DO AMBIENTE

Uma das conclusões retiradas da fase de diagnóstico dos Planos Distritais do Ambiente é a 
demasiada concentração das competências ambientais nos organismos da Administração 
Central do Estado, em detrimento do tratamento a nível autárquico, das questões locais 
com repercussão directa na vida das populações residentes.

Assim, à semelhança do Conselho Nacional do Ambiente, criado no âmbito da Lei de 
Bases do Ambiente, como órgão consultivo, funcionando no âmbito do Gabinete do 
Primeiro Ministro e por ele presidido, deverão existir Conselhos Distritais do Ambiente 
com o objectivo de assegurar a efectiva participação das comunidades locais e dos seus 
representantes na resolução das questões ambientais de âmbito autárquico.

Compete ao Conselho Distrital do Ambiente traçar as grandes linhas da política ambiental 
autárquica assessorando a participação nas acções de coordenação e de fiscalização das 
actividades das Câmaras Distritais e dos operadores económicos com empreendimentos na 
área sob a jurisdição das respectivas autarquias em cooperação com os competentes órgãos 
da Administração Central.

Constitui ainda prerrogativa dos Conselhos Distritais do Ambiente:

 Acompanhar a elaboração e implementação dos Planos Distritais do Ambiente para o 
Desenvolvimento Durável, assim como a elaboração do relatório do estado do ambiente 
nos distritos;

 Incentivar a participação das populações locais na valorização do Ambiente;
 Apoiar e implementar a constituição de organizações não governamentais na área do 

ambiente;
 Fiscalizar o processo de remoção, transporte, deposição e tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos;
 Desenvolver acções conducentes à fiscalização e manutenção dos aterros sanitários:
 Produzir ou requisitar estudos e promover o desenvolvimento de tecnologias tendentes à 

introdução do processo de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos;
 Fiscalizar o processo de gestão e protecção das fontes naturais de abastecimento de 

água;
 Zelar pela conservação do património natural, paisagístico e arquitectónico do distrito;
 Participar na gestão das áreas protegidas situadas e/ou confinadas com a área sob a 

jurisdição da respectiva autarquia;



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 90

 Fiscalizar as áreas costeiras e controlar a extracção de inertes;
 Fiscalizar e implementar medidas de protecção de espécies ameaçadas e protegidas;
 Participar activamente no processo da avaliação de impacto ambiental dos projectos a 

serem implementados na área sob a jurisdição da respectiva autarquia;
 Estudar e emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos.

Os Conselhos Distritais do Ambiente terão a seguinte composição;

a) Presidente, que é o vereador da respectiva Câmara Distrital para o Pelouro do 
Ambiente;

b) Vice-presidente, eleito entre os restantes membros;
c) Um representante das ONG's ambientais com sede no Distrito;
d) Um representante das Uniões da FNAPA;
e) Um representante da ASPAP no distrito;
f) Um representante das grandes empresas agro-pecuárias.

C.  POLÍTICA ORÇAMENTAL E FISCAL - FUNDO DO AMBIENTE.

As estruturas propostas só poderão responder aos objectivos preconizados se forem dotadas 
de poderes e de meios adequados. Por isso, uma política orçamental consentânea com os 
objectivos propostos é indispensável para o seu eficaz funcionamento. Uma análise 
simplista custos versus benefícios, é suficiente para determinar a opção pelo modelo 
proposto, no processo de tomada de decisão. Uma estrutura ligeira, capaz de conceber 
políticas e de assegurar o apoio técnico ao órgão político de decisão, complementada por 
uma equipa operativa é o cenário mais provável para garantir a optimização funcional da 
mesma com baixos custos de funcionamento no seio de uma Administração Pública tão 
fragilizada.

Uma parte dos recursos financeiros que poderão servir de suporte à existência das unidades 
orgânicas acima referidas poderá advir do Fundo do Ambiente a ser institucionalizado no 
quadro da entrada em vigor da Lei de Bases do Ambiente, e bem assim, da rigorosa e 
controlada aplicação das normas fiscais e da introdução da taxa ecológica no país.

Uma análise cuidada do conteúdo dos textos legislativos em matéria ambiental já 
aprovados e propostos para aprovação leva-nos a concluir que, na parte relativa ao 
cumprimento da legislação, designadamente as penalidades, prevê-se a existência de 
multas e de coimas que irão alimentar também o Fundo do Ambiente, por forma a garantir 
as situações de reposição da natureza e o financiamento de diversas acções. Também nesta 
óptica, o Regulamento do Processo de Avaliação do Impacto Ambiental prevê a remissão 
de uma parte das taxas pagas nesse quadro para o Fundo do Ambiente. O Fundo do 
Ambiente pode igualmente ser alimentado por donativos e outros financiamentos internos, 
tais como as contribuições das colectividades locais e das organizações não-
governamentais da sociedade civil, ou financiamentos externos adquiridos no quadro da 
cooperação bilateral e multilateral. A existência do Fundo do Ambiente pode trazer 
enormes vantagens ao país, designadamente, a participação directa das colectividades 
locais na resolução dos problemas ambientais e os benefícios que advêm do seu efeito 
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multiplicador, a criação de capacidades internas para a gestão do ambiente ao nível local, 
que, por sua vez, vem facilitar a coordenação das acções de conservação da natureza e o 
estabelecimento de parcerias entre as diversas entidades intervenientes no processo de 
gestão do ambiente.

Relativamente à natureza (Estatuto Jurídico) do Fundo do Ambiente e sua gestão podem 
ser desenhados diversos cenários, sendo mais adequada a constituição de uma pessoa 
colectiva de direito público com fins não lucrativos, do género fundação, gerida com a 
maior transparência possível por um Conselho de Administração, com representantes das 
mais diversas entidades ligadas à problemática, incluindo os representantes das 
colectividades locais.

No tocante ao destino a dar aos meios financeiros do Fundo, convém que esse destino 
coincida com os objectivos traçados pelo PNADD, com o objectivo de apoiar os pequenos 
projectos apresentados pelas ONG's e pelas colectividades locais ou organizações 
comunitárias. A utilização dos meios financeiros mobilizados pelo fundo deve, em última 
análise, constituir fruto de uma perfeita parceria entre a entidade gestora do fundo, as 
ONG's e as colectividades locais.

A gestão do fundo seria passível de auditorias periódicas com o fito de se avaliar e garantir 
a transparência necessária ao seu normal funcionamento.

A criação da taxa ecológica para os produtos importados, poluidores do ambiente, não 
reciclados no país, por exemplo, constitui uma medida que, no âmbito da política fiscal e 
aduaneira, pode contribuir muito significativamente para a mobilização de meios para o 
fundo do ambiente. A fixação do índice percentual, face ao valor CIF do 
produto/mercadoria, a ser taxado, carece de uma análise propositada com o fim de se fixar 
esse valor percentual.

D.  PERDÃO/ASSISTÊNCIA AO SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA VERSUS 
MEDIDAS E PROJECTOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA.

Nestes últimos tempos, tem-se registado uma acentuada tendência para esta prática, 
sobretudo por parte dos doadores pertencentes ao grupo dos países nórdicos, mas não só.

Esta é outra alternativa financeira que deve ser explorada no quadro da cooperação 
bilateral e multilateral. Os recursos mobilizados para fazer face ao serviço da dívida são 
redireccionados e destinados ao financiamento de projectos na área da conservação da 
natureza. Deste modo, o serviço da dívida é assistido financeiramente por doadores 
enquanto que internamente se desenvolvem projectos alimentados por meios próprios. 
Entre esses projectos pode ser colocado o de apoio institucional à unidade orgânica 
responsável pela coordenação da acção ambiental.
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IIVV.. IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO DDOOSS PPRROOBBLLEEMMAASS AAMMBBIIEENNTTAAIISS

IV.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS POR GRUPOS-ALVO

A participação da população no diagnóstico da situação socio-económico do país e das 
suas implicações ambientais levou à identificação de um conjunto de problemas ao nível 
nacional, os quais foram classificados em 3 níveis segundo o seu grau de prioridade: alta, 
média e baixa, de acordo com a frequência manifestada pelos grupos-alvo e de acordo 
com a gravidade dos mesmos no processo de desenvolvimento do país.

O quadro n.º IV - 1 apresenta, sob forma de matriz, os principais problemas identificados 
pelos diferentes grupos-alvo.

Quadro N.º  IV-1 - Matriz de identificação dos problemas por grupo alvo

GRUPO ALVO PRIORIDADE
Alta Média Baixa

Empresários nacionais Falta de recursos 
financeiros

Dificuldade no 
abastecimento do 
mercado 

Falta de condições para o 
investimento

Empresários 
estrangeiros

Falta de estabilidade 
económica e de incentivo 
aos investidores

Mau funcionamento da 
Administração pública

Degradação das infra-
estruturas económicas

Pequenos Agricultores Falta de recursos 
financeiros

Deficiente vulgarização 
de novas técnicas 
agrícolas e Erosão dos 
solos

Dificuldade de 
escoamento dos produtos 
para o mercado 

Assalariados agrícolas Degradação do nível sócio 
económico 

Falta de parcelas de 
terras individuais

Más condições de infra-
estruturas habitacionais

Pescadores artesanais Falta de abastecimento em 
materiais de pesca

Falta de apoio técnico 
aos pescadores 

Erosão costeira

Domésticas Dificuldade de acesso à 
água potável e má 
qualidade de água de 
consumo

Elevado custo de vida Elevado índice de 
doenças endémicas nas 
crianças

Agentes do Sector 
Informal

Fracos recursos 
financeiros

Desorganização na 
distribuição dos espaços 
no mercado 

Dificuldade no 
abastecimento do 
mercado 

Professores e 
Educadores de 
Infância

Baixos níveis salariais Poluição do meio com 
lixos e outros resíduos 
sólidos 

Falta de sensibilização e 
de educação ambiental 
nas escolas 

Estudantes Baixo nível de ensino Falta de escolas 
profissionais 

Falta de materiais 
didácticos

Quadros Técnicos Má política de integração 
dos quadros 

Falta de uma política de 
promoção dos quadros 

Ausência de uma política 
nacional do ambiente e 
desenvolvimento 

Agentes da 
administração Pública

Degradação do nível de 
vida 

Desorganização da 
função pública 

Falta de legislação 
adequada tanto no 
domínio do ambiente 
como no domínio 
económico 
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Operadores Turísticos Ausência de uma política 
de estímulo ao turismo

Falta de ligação 
permanente com a 
Europa e alto custo dos 
bilhetes de passagem 

Falta de publicidade do 
país no exterior 

Turistas Falta de saneamento do 
meio

Elevado preço dos 
bilhetes de avião e dos 
hotéis 

Falta de instituições para 
orientação dos turistas 

ONG’s Falta de uma política 
nacional para as zonas 
protegidas e perda da 
biodiversidade

Falta de legislações nos 
diversos domínios do 
ambiente 

Não assinatura e 
ratificação das 
convenções 
internacionais no domínio 
ambiental 

Associações juvenis Falta do primeiro 
emprego para os jovens

Corte indiscriminado de 
árvores e perda da 
biodiversidade

Erosão dos solos e das 
costas

Dirigentes Políticos Falta de estabilidade 
política nacional 

Falta de autoridade do 
Estado 

Ausência de uma política 
nacional do ambiente e 
desenvolvimento 

Representantes 
Diplomáticos

Falta de estabilidade 
política

Falta de acções 
concretas para a defesa 
do ambiente

Degradação sócio-
económica do país

Na análise da matriz de identificação dos principais problemas pelos grupos-alvo ao nível 
nacional, concluiu-se que:

 A falta de recursos financeiros constitui uma alta preocupação para o sector 
produtivo da economia nacional, com particular realce para os empresários nacionais 
e os agricultores. Esta dificuldade limita a capacidade de investimento do sector 
privado e entrava o processo de desenvolvimento nos diversos sectores da vida 
nacional. Se a situação prevalecer, os reflexos sobre o ambiente poderão vir a ser 
muito importantes.

 A falta de estabilidade económica e financeira associada à falta de estabilidade 
política é também uma grande preocupação da classe empresarial, particularmente da 
classe estrangeira que encara assim o problema como um entrave ao 
desenvolvimento. Esta preocupação é manifestada também pelos políticos e 
dirigentes, que vêem nisso uma das causas da degradação socio-económica do país.

 Para os grupos sócio-profissionais mais desfavorecidos, tais como os assalariados 
agrícolas, as domésticas, os professores e educadores, os estudantes e os quadros 
técnicos em geral, a degradação do nível socio-económico, os baixos níveis 
salariais, os fracos recursos financeiros e a dificuldade de abastecimento de água 
potável constituem os problemas de maior prioridade.

 Para os pescadores artesanais, a falta de condições de trabalho, nomeadamente a falta 
de materiais de pesca, embarcações com qualidade e falta de apoio técnico
constituem preocupações importantes que têm a ver com a fraca capacidade dos 
mesmos em abastecer o mercado e em fornecer peixe em quantidade suficiente para 
satisfação das necessidades da população.
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 Para o sector turístico existe uma grande preocupação com a ausência de uma 
política de estímulo ao turismo, nomeadamente a falta de infra-estruturas turísticas, 
a deficiente ligação entre São Tomé e Príncipe e a Europa e a falta de publicidade do 
país no exterior, o que não permite o desenvolvimento de uma actividade turística 
importante, relegando para o segundo plano a contribuição do sector turístico no 
desenvolvimento socio-economico nacional. 

 A falta de uma política para as áreas protegidas, a falta de legislação ambiental e 
a não ratificação das diversas convenções internacionais sobre o ambiente são 
preocupações das ONG’s e das associações juvenis que se preocupam com a 
degradação da situação ambiental em São Tomé e Príncipe.

 O fenómeno de erosão costeira constitui também uma grande preocupação dos 
diferentes grupos-alvo, nomeadamente dos pescadores artesanais, associações juvenis 
e ONG's. 

 Os dirigentes políticos nacionais e os representantes do Corpo Diplomático 
preocupam-se com a situação de instabilidade política nacional e as suas 
repercussões ao nível socio-económico e o impacto ambiental causado por esta 
situação. 

 A desorganização do sector da função pública e a falta de uma política de 
integração dos quadros nacionais constituem preocupações dos agentes da 
Administração Pública e dos quadros nacionais.
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IV.2. PROPOSTAS DE SOLUÇÕES POR GRUPOS-ALVO

As soluções propostas pelos diferentes grupos-alvo para a resolução dos problemas 
identificados foram reagrupadas numa lista resumida no quadro n.º IV - 2. Para o 
estabelecimento das soluções obedeceu-se ao mesmo critério de prioridades: Alta, Média 
e Baixa de acordo com a sua importância e concordância com os problemas levantados.

Quadro N.º  IV-2 - Matriz das propostas de soluções aos problemas por grupos-alvo

GRUPO ALVO PRIORIDADE
Alta Média Baixa

Empresários 
nacionais

Acesso a um sistema 
organizado de crédito

Facilidades na aquisição 
de divisas e organização 
dos transportes marítimos

Criação de incentivos 
para o investimento

Empresários 
estrangeiros

Adopção de medidas para 
estabilização macro-
económica do país

Reorganização da 
Administração Pública de 
modo a torná-la mais 
eficiente 

Recuperação das infra-
estruturas económicas

Pequenos 
Agricultores

Acesso a um sistema 
organizado de crédito

Melhoria do sistema de 
vulgarização e adopção 
de medidas anti-erosivas 
nas encostas íngremes 

Criação de alternativas 
para a melhoria do 
escoamento dos produtos 
para o mercado

Assalariados 
agrícolas

Melhoria das condições 
sócio-económicas 

Distribuição de parcelas 
de terra

Construção e reparação 
das infra-estruturas 
habitacionais

Pescadores 
artesanais

Abastecimento regular do 
mercado com materiais 
de pesca

Assistência técnica aos 
pescadores

Adopção e aplicação da 
legislação nacional sobre 
a extracção de inertes

Domésticas Criação de programas 
para abastecimento de 
água potável para as 
diferentes localidades do 
país

Institucionalização de um 
programa nacional de luta 
contra a pobreza

Criação de um sistema de 
saneamento do meio

Agentes do Sector 
Informal

Acesso a um sistema 
organizado de crédito

Construção de um novo 
mercado com capacidade 
suficiente para absorver 
todos os vendedores

Melhoria do sistema de 
abastecimento do 
mercado

Professores e 
Educadores de 
Infância

Melhoria das condições 
salariais

Criação de um sistema 
eficaz de saneamento do 
meio

Criação de um programa 
de sensibilização e de 
educação ambiental nas 
escolas

Estudantes Melhoria do nível de 
ensino 

Criação de escolas 
profissionais

Abastecimento do 
mercado com materiais 
didácticos

Quadros Técnicos Adopção de uma política 
de integração dos quadros 
de acordo com a sua 
formação

Aplicação de uma política 
de promoção dos quadros 

Adopção de uma política 
nacional de ambiente e 
desenvolvimento



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 96

Agentes da 
administração 
Pública

Melhoria do nível de vida Reorganização e 
adequação da função 
pública

Elaboração e aplicação da 
legislação nos domínios 
do ambiente e económico

Operadores 
Turísticos

Adopção de uma política 
de incentivo ao turismo

Adopção de incentivos 
para criação de novas 
agências de viagens e de 
voos Charters 

Criação de Agências de 
Publicidade sobre as 
potencialidades turísticas 
são-tomenses

Turistas Adopção de uma política 
eficaz de saneamento do 
meio

Adopção de incentivos 
para criação de novas 
agências de viagens e de 
voos Charters

Criação de agências e 
serviços nacionais de 
orientação de turistas

ONG’s Elaboração das normas de 
gestão das zonas 
protegidas e elaboração 
de um programa de 
Biodiversidade

Promover o levantamento 
das necessidades 
legislativas no domínio 
ambiental e elaboração e 
aplicação da referida 
legislação

Proceder ao levantamento 
das convenções 
internacionais no domínio 
do ambiente de interesse 
para São Tomé Príncipe e 
promover a sua assinatura 
e ratificação

Associações juvenis Adoptar uma política 
nacional de emprego

Aprovar e aplicar 
legislação florestal e 
elaborar a legislação 
sobre a caça

Elaborar e aplicar a 
legislação sobre extracção 
de inertes. Elaboração de 
uma  carta política 
agrícola 

Dirigentes Políticos Promoção de uma política 
nacional de entendimento 
entre os diversos órgãos 
de soberania

Promover a autoridade do 
Estado

Elaborar e adoptar uma 
política nacional nos 
domínios do ambiente e 
desenvolvimento

Representantes 
Diplomáticos

Promoção da estabilidade 
política

Adopção de uma política 
para a defesa do ambiente

Promoção de uma política 
para estabilização macro-
económica do país

 Para o sector produtivo nacional, nomeadamente agrícola, a necessidade de acesso a 
um sistema organizado de crédito é uma prioridade absoluta para revitalizar a 
economia nacional e diminuir, desse modo, a grande pressão sobre os recursos 
renováveis, nomeadamente florestais que estão sendo actualmente utilizados de forma 
bastante intensiva e desorganizada para compensar os fracos recursos financeiros.

 A adopção de medidas para a estabilização macro-económica do país, a 
reorganização da função pública bem como as medidas necessárias para a 
recuperação das infra-estruturas produtivas e a reafirmação da autoridade do 
Estado, são propostas de soluções dos empresários estrangeiros e da classe dirigente 
nacional para dar um novo impulso económico ao país e atrair maiores investimentos 
para o sector produtivo. 

 Os grupos sócio profissionais mais desfavorecidos, designadamente, as domésticas, 
os assalariados agrícolas, os agentes da administração pública, os professores e 
educadores, propõem como soluções para os seus diversos problemas, a melhoria das 
condições sócio-económicas, nomeadamente, através de um vasto programa 
nacional de luta contra a pobreza, distribuição de parcelas de terras para cultivo 
e melhoria das condições salariais e de rendimento e da adopção de um programa 
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para o abastecimento de água potável como forma de elevar a qualidade de vida, 
diminuindo desse modo, o grau de pobreza e também a grande pressão sobre os 
fracos recursos naturais nacionais.

 A melhoria do abastecimento do mercado com materiais e acessórios de pesca, o 
apetrechamento dos pescadores artesanais com embarcações mais adequadas, assim 
como a promoção da assistência técnica aos pescadores como forma de aperfeiçoar 
as técnicas de pesca e aumentar a qualidade e quantidade do pescado, são soluções 
propostas pelos pescadores para o abastecimento do mercado com peixe e outras 
fontes de proteínas e para melhorar ao mesmo tempo o rendimento dos mesmos. 

 Para o sector turístico propõe-se a adopção de uma política de incentivo e a criação 
de infra-estruturas de saneamento que possam criar as bases para o 
desenvolvimento do turismo.

 Tendo como base as preocupações legisferativas, as ONG’s e as associações juvenis 
propõem a elaboração das normas gerais de gestão das áreas protegidas, o 
levantamento das necessidades no domínio ambiental e elaboração/aplicação das 
mesmas e a necessidade da ratificação das convenções internacionais no domínio 
do ambiente.

 Tendo em conta a necessidade de se proceder à protecção e à conservação do 
património ambiental nacional, os dirigentes políticos e as representações 
diplomáticas ao nível do país propõem a promoção da estabilidade política, a 
adopção de uma política de defesa do ambiente e a promoção da autoridade do 
Estado como forma de desenvolver o país e garantir uma melhoria da situação sócio-
económica nacional.
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IV.3. PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Com base nas preocupações manifestadas pelos diferentes grupos-alvo entrevistados e à 
luz da análise e das investigações levadas a cabo, foi possível identificar-se os principais 
problemas ambientais de São Tomé e Príncipe.

Foi assim identificado um grande leque de questões consideradas prioritárias do ponto de 
vista ambiental, resultantes do processo de desenvolvimento do país. As questões foram 
classificadas segundo a sua natureza, em problemas físicos, socio-económicos e jurídico-
institucionais, sem que seja no entanto, estabelecida uma ordem de prioridades.

Os problemas físicos são aqueles que resultam do processo de degradação física e que 
têm efeitos nocivos de carácter social, ambiental e económico. Os problemas sócio 
económicos e os jurídico institucionais foram considerados como questões que 
influenciam de forma negativa o ambiente em São Tomé e Príncipe originando uma 
exploração, de forma desordenada, dos recursos naturais. 

Quadro N.º  IV-3 - Identificação dos principais problemas ambientais

    Problema Descrição
Problemas físicos
Falta de saneamento do meio CAUSAS

 existência de áreas pantanosas nas zonas urbanas 
 falta de equipamentos para recolha e transporte sistemático dos 

lixos e ausência de aterros sanitários
 falta de latrinas e outras infra-estruturas sanitárias tanto 

individuais como colectivas
 falta de esgotos para a evacuação das águas residuais e pluviais 

nas áreas urbanas
 insalubridade e falta de higiene

EFEITOS
 Proliferação de mosquitos causadores do paludismo
 Aumento de casos de paludismo
 Ameaça constante das doenças diarreicas
 Poluição do meio por lixos e outros resíduos humanos com 

graves consequências para a saúde 
Dificuldade de acesso e 
baixa qualidade da água de 
consumo

CAUSAS
 deficiente sistema de abastecimento de água à população
 Falta de estações de tratamento da água
 Falta de protecção das áreas de captação e das fontes de 

abastecimento 

EFEITOS
 perda de tempo útil na busca de água
 consumo de água imprópria
 aumento de doenças ligadas ao consumo de água contaminada 

(diarreias, parasitoses intestinais, etc.) 
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Perda da Biodiversidade CAUSAS
 corte indiscriminado de árvores e perda dos habitats
 caça descontrolada
 aumento da captura ilegal de papagaios 
 aumento da captura de tartaruga e outras espécies ameaçadas e 

destruição das suas áreas de reprodução

EFEITOS
 modificação dos habitats das diferentes espécies
 perda de espécies tanto faunísticas como florísticas
 diminuição e/ou desaparecimento de espécies endémicas
 perda de espécies de tartarugas marinhas
 diminuição do número de papagaios.

Poluição dos rios, ribeiras e 
nascentes por produtos 
químicos 

CAUSAS
 uso incorrecto de produtos químicos na agricultura e lavagem 

dos utensílios contendo restos destes produtos nos rios
 descarga dos resíduos petrolíferos da EMAE no rio Agua 

grande
 descarga dos resíduos hospitalares nos rios

EFEITOS
 poluição dos rios e lençóis de água com produtos químicos 

tóxicos, com efeitos consideráveis sobre a saúde da população 
e a biodiversidade

 perda dos ecossistemas aquáticos 
Aumento da erosão costeira CAUSAS

 extracção desordenada de areia para a construção civil 
 corte desordenado das tamarineiras e outras espécies de 

protecção de zonas costeiras para o fabrico de carvão
 extracção desordenada dos calhaus rolados para a indústria de 

construção civil
 extracção incorrecta e ilegal de corais para o fabrico de cal

EFEITOS

 forte erosão costeira e consequente destruição de infra-
estruturas económicas (estradas, passeios, pontes, etc.) 

 destruição das praias de grande potencialidade turística
 destruição das áreas de reprodução das tartarugas e outras 

espécies
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Expansão desordenada das 
áreas urbanas

CAUSAS
 falta de um plano actualizado de urbanização
 falta de critérios na distribuição e colocação de infra-estruturas 

e investimentos
 falta de fiscalização e controlo do processo de construção civil

EFEITOS

 ocupação inadequada dos espaços urbanos e perda de zonas 
verdes

 contrastes arquitectónicos nas zonas urbanas
 proliferação de barracas e contentores por todo o país
 falta de infra-estruturas básicas nas áreas urbanizadas (vias de 

acesso, canalização de água, energia, esgotos, etc.)
 crescimento desordenado das cidades
 crescimento e expansão dos bairros marginais

Erosão Interior CAUSAS
 desflorestação das áreas declivosas
 prática incorrecta de horticultura nas áreas de encostas 

íngremes 
 corte indiscriminado de árvores

EFEITOS
 perda da camada produtiva do solo
 aumento da erosão dos solos
 infertilidade do solo
 ameaça de desertificação

Problemas socio-
económicos
Falta de recursos financeiros 
no sector produtivo

CAUSAS
 inexistência de um sistema de financiamento do sector 

produtivo
 falta de apoio do Estado às iniciativas privadas
 descapitalização da classe empresarial
 definição pouco clara das políticas de investimentos

EFEITOS
 utilização irracional dos recursos naturais como forma de 

solucionar as necessidades financeiras
 ameaça de perda dos principais ecossistemas nacionais
 aumento do processo erosivo
 baixa de produção e empobrecimento das camadas mais 

desfavorecidas da população
Degradação do nível sócio 
económico dos assalariados 
agrícolas

CAUSAS
 baixo nível salarial
 más condições de habitação
 falta de parcelas de terra para obtenção de rendimentos 

suplementares 

EFEITOS
 aumento da situação de pobreza
 ameaças constantes de greve
 baixa de produção
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Falta de incentivos para os 
investidores

CAUSAS
 dificuldade de acesso à matéria prima
 elevados custos de energia eléctrica e facturação discriminativa
 mercado de consumo muito limitado 
 falta de transporte para o escoamento de produtos para o 

exterior 

EFEITOS
 baixos investimentos no sector produtivo
 existência de um Parque Industrial obsoleto e poluente
 aumento do desemprego
 baixo nível salarial

Fraco desenvolvimento do 
Sector Turístico

CAUSAS
 Elevado custo de transporte aéreo
 Elevado custo dos hotéis
 Falta de publicidade do país no exterior
 Falta de saneamento do meio
 Insuficiência de infra-estruturas turísticas
 Aumento da incidência de doenças endémicas

EFEITOS
 Baixo número de turistas
 Baixa taxa de ocupação dos hotéis
 Pouca receita proveniente do turismo
 Pouco aproveitamento das potencialidades turísticas naturais

Degradação do Sistema da 
Educação

CAUSAS
 Inexistência de medidas para a protecção dos edifícios 

escolares
 Elevado número de professores sem formação
 Falta de formação e capacitação dos quadros da educação
 Falta de estímulo aos professores
 Baixo nível salarial
 Número limitado de escolas nas localidades distantes
 Falta de uma biblioteca nacional
 Falta de uma educação ambiental

EFEITOS
 Degradação e destruição dos edifícios escolares
 Dificuldade na prossecução dos estudos para além da 8ªclasse 

em diversas regiões do país
 Baixo nível de conhecimento académico por parte dos alunos
 Elevado absentismo tanto por parte dos professores como dos 

alunos
 Destruição inconsciente do ambiente
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Aumento do desemprego nas 
camadas mais jovens

CAUSAS
 Fraco nível de investimento capaz de criar novos postos de 

emprego
 Falta de escolas técnico-profissionais capazes de preparar a 

juventude para a sua integração no mercado de trabalho

EFEITOS

 Aumento da delinquência juvenil
 Expansão do sector informal
 Baixo aproveitamento da força de trabalho juvenil no sector 

produtivo
Deficiente integração do 
sector da saúde na vida 
nacional

CAUSAS
 Degradação dos edifícios hospitalares
 Inexistência de equipamentos modernos para diagnóstico das 

doenças
 Falta de promoção do pessoal de saúde
 Baixo nível salarial
 Falta de médicos nacionais especializados
 Insuficiência de medicamentos essenciais 

EFEITOS
 Deficiência no atendimento ao público
 Congestionamento do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes
 Dependência da cooperação internacional dos diferentes 

especialistas da saúde
 Evacuação de vários casos de saúde 
 Ameaças constantes de greve

Problemas juridico-
institucionais
Falta de Estabilidade 
Política e da Autoridade do 
Estado

CAUSAS
 mau funcionamento das instituições
 fragilidade do sistema judiciário 
 incapacidade das autoridades em tomar medidas disciplinares
 falta de solidariedade entre as instituições
 ausência de sintonia no funcionamento das instituições

EFEITOS 
 falta de confiança dos investidores
 baixo nível de investimentos 
 aumento da anarquia, vandalismo e indisciplina 

Má política de integração 
dos quadros nas diferentes 
sectores da vida nacional 

CAUSAS
 ausência de um Plano de formação de quadros 
 falta de controlo por parte do Estado dos estudantes em 

formação no exterior

EFEITOS

 quadros formados em áreas não prioritárias
 integração dos quadros nos sectores inadequados à sua 

formação
 sub-aproveitamento e sub-utilização dos quadros formados 
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Falta de legislação no 
domínio do ambiente e 
deficiente funcionamento 
das instituições com 
competência ambiental

CAUSAS
 Insuficiência de recursos humanos, materiais e financeiros para 

produção de legislação no domínio ambiental
 Inexistência de uma estrutura superior de coordenação da 

acção ambiental

EFEITOS
 Utilização irracional dos recursos naturais
 Degradação do ambiente
 Falta de coordenação das actividades e acções no domínio 

ambiental
 Fuga de responsabilidade
 Conflito de competências entre as instituições

Falta de adesão e de 
ratificação das diferentes 
Convenções Internacionais 
no domínio do ambiente

CAUSAS
 Falta de conhecimento das referidas convenções
 Desconhecimento das vantagens e desvantagens que as 

mesmas possam ter para o país
 Desconhecimento das modalidades para a assinatura dos 

mesmos
 Burocracia e falta de vontade política para a ratificação das 

convenções já assinadas

EFEITOS
 Falta de credibilidade a nível internacional
 Perda de ajudas internacionais devido a não ratificação das 

convenções
 Não participação do país nas diversas formações e capacitação 

de quadros nas diferentes áreas
 Isolamento do país no referido domínio

Saneamento do meio – As duas componentes essenciais do saneamento, ao nível nacional 
relacionam-se com os resíduos sólidos urbanos e as áreas pantanosas:

 Resíduos Sólidos Urbanos - Estes resíduos estão a transformar-se cada vez mais 
num grande problema para o ambiente e para saúde da população, especialmente nas 
capitais distritais. A dificuldade no processo de remoção e transporte destes resíduos 
e a prática de descarregar os mesmos em locais inadequados, incluindo nas áreas 
costeiras, tem constituído uma grande ameaça à saúde pública e uma barreira ao 
desenvolvimento do turismo. As maiores preocupações deste fenómeno relacionados 
com o ambiente e com a saúde da população decorrem do facto de que tanto os 
resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos como as substâncias tóxicas são 
frequentemente descartadas juntamente o que constitui uma ameaça potencial à 
contaminação do meio. Necessário se torna que mecanismos sejam criados de modo a 
permitir um tratamento especial dos resíduos sólidos urbanos e que aterros adequadas 
sejam criados de modo a evitar a poluição do ambiente.

 Áreas Pantanosas - A existência de um grande número de pântanos distribuídos por 
todo o país e nas zonas residenciais tem constituído um elemento importante para a 
degradação da situação do saneamento do meio a nível nacional. Estes pântanos 
constituem os principais focos de proliferação dos vectores de enfermidade que tanto 
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dano têm causado à saúde da população são-tomense. É de se salientar que alguns 
desses pântanos constituem também habitats importantes de diferentes espécies 
endémicas nacionais. Necessário se torna que estudos sejam elaborados no sentido de 
se determinar os pântanos a serem drenados, tratados e os que deverão manter-se.

 Disponibilidade e Qualidade da água – Em São Tomé e Príncipe, de forma geral, 
não há falta de água. Segundo estudos levados a cabo a nível nacional os recursos 
médios anuais existentes no país estão estimados em dois mil milhões de metros 
cúbicos em São Tomé e cento e oitenta milhões de metros cúbicos na Região do 
Príncipe. Em contrapartida, a actual procura de água a nível nacional é de apenas sete 
milhões de metros cúbicos. Porém, uma grande parte da população são-tomense não 
tem acesso a este precioso líquido, devendo passar grande parte do seu tempo a 
percorrer quilómetros de distância para o conseguir. Também é extremamente 
preocupante a questão relacionada com a qualidade da água consumida pela 
população. Estudos levados a cabo recentemente no país revelaram que grande parte 
da água consumida pela população estava contaminada na fonte por resíduos 
humanos, resíduos perigosos e pesticidas tóxicos usados pelas famílias na luta contra 
os mosquitos. Muitas doenças transmitidas pela água que afectam a população 
devem-se à má qualidade de água. Apenas 20% da população do país tem acesso a 
água potável. Testes realizados em sete fontes que abastecem a cidade de São Tomé 
demonstraram que todas elas estão contaminadas com resíduos fecais superior aos 
padrões de água potável que se pode beber com segurança. Além dos efeitos sobre a 
saúde, os custos económicos e ambientais da falta de disponibilidade e da má 
qualidade de água são consideráveis. Necessário se torna que medidas sejam tomadas 
de forma a dotar as populações de água em quantidade e qualidade suficiente criando, 
para o efeito, mecanismos para a protecção das fontes, das áreas de captação, 
construindo e pondo em funcionamento as estações de tratamento de água.

 Perda da Biodiversidade – Apesar da sua pequena dimensão geográfica, São Tomé 
e Príncipe dispõe de uma flora e fauna ricas, caracterizadas pela existência de muitas 
espécies endémicas, designadamente 100 espécies de plantas, 14 de aves terrestres, 4 
de mamíferos e 3 de répteis. As grandes modificações verificadas actualmente nas 
áreas de florestas secundárias causadas pelo processo de distribuição de terras têm 
originado a destruição dos principais habitats de espécies de fauna, com maior 
incidência nas aves. A utilização maciça de produtos químicos no combate às pragas 
também tem contribuído para a destruição da biodiversidade. Outro fenómeno que 
tem tido repercussões negativas sobre a biodiversidade sobretudo sobre algumas 
espécies ameaçadas, consiste na captura e comercialização clandestina de papagaios 
(Psitacus erithacus) e de tartarugas marinhas, assim como no aumento da caça das 
aves marinhas das ilhas Tinhosas na Região Autónoma do Príncipe. Daí a 
necessidade de protecção da biodiversidade, uma vez que, além de constituir um 
património importante a preservar, São Tomé e Príncipe faz parte de um pequeno 
conjunto de áreas a nível regional onde ainda prevalecem espécies raras de interesse 
turístico e económico.
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 Poluição dos rios, ribeiras e nascentes por produtos químicos, este fenómeno 
deve-se fundamentalmente à utilização inadequada de produtos químicos e tóxicos -
Os resíduos tóxicos são componentes mais perigosos da corrente dos resíduos tanto 
para o ambiente como para a saúde humana. Em São Tomé e Príncipe os 
componentes potencialmente mais perigosas desta corrente de resíduos incluem os 
resíduos hospitalares e certos produtos agro-químicos. Os resíduos hospitalares são 
actualmente descartados com os outros resíduos sólidos urbanos e manuseados da 
mesma forma o que põe em perigo a saúde, tanto da população como dos 
trabalhadores da Câmara. O incinerador do hospital Ayres de Menezes que deveria 
destruir parte dos referidos lixos encontra-se inoperante. O uso inadequado de 
pesticidas e outros produtos químicos na agricultura e a lavagem dos utensílios 
contendo restos dos mesmos nos rios, ribeiras e nascentes constitui uma grande 
ameaça para a vida humana e para os ecossistemas aquáticos. Alguns produtos 
químicos usados no país, foram já proibidos noutras partes do mundo por razões 
ambientais mas o nível de consciência da população sobre a perigosidade dos 
referidos produtos é muito baixo. Necessário se torna que seja elaborada e adoptada 
legislação especial que regulamente a entrada e a utilização de produtos químicos no 
país.

 Erosão Costeira - O fenómeno da erosão costeira em São Tomé e Príncipe 
fundamentalmente na parte Norte de São Tomé atingiu graves proporções. Este 
fenómeno tem mesmo ameaçado algumas infra-estruturas existentes tais como 
estradas, pontes, habitações, etc. Uma das causas que origina o aumento da erosão na 
zona costeira deve-se fundamentalmente à prática de extracção, de forma 
desordenada e irracional, de areia para construção. Embora este fenómeno não tenha 
efeitos directos sobre a saúde, constitui uma preocupação de natureza ecológica e 
económica. A extracção de areia de forma desordenada provoca a ruptura dos habitats 
de mangues ou de estuarinos e constitui uma ameaça potencial para o 
desenvolvimento do turismo. Medidas adequadas devem ser tomadas para permitir 
que a areia seja explorada de modo a permitir a sua renovação sem prejudicar a 
integridade do ambiente.

 Expansão desordenada das áreas urbanas – A ocupação dos espaços para 
construção constitui uma problemática ambiental importante, uma vez que ela tem 
sido feita de forma inadequada num país de reduzidas dimensões geográficas. A 
questão torna-se ainda mais preocupante, quando esta ocupação é feita à volta da 
cidade de São Tomé, capital do país, num raio de apenas 7 km que alberga mais de 
60% do total da população do país, num crescimento vertiginoso.

 Falta de recursos financeiros no sector produtivo – A economia do país é baseada 
no sector primário, onde a agricultura ocupa o papel principal com cerca de 19,8% do 
PIB. A agricultura que é feita na base da monocultura de exportação (do cacau) e que 
era praticada anteriormente no sistema de grandes plantações agrícolas, tende a ser 
modificada actualmente para um sistema de pequenas parcelas, após o processo de 
parcelamento das terras agrícolas. Este processo não tem sido adequadamente 
acompanhado, por um sistema de apoio técnico-financeiro aos novos agricultores que, 
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desprovidos de experiência no domínio agrícola e descapitalizados, tendem a recorrer 
aos recursos florestais das parcelas ou ainda à prática de culturas alimentares para a 
satisfação das suas necessidades de financiamento. 

 Degradação do nível sócio-económico dos assalariados agrícolas – Algumas das 
grandes empresas agrícolas que eram propriedade do Estado estão sob gestão privada 
e mantêm o sistema de produção latifundiária, com produção da monocultura do 
cacau e café para exportação. Estas empresas, que empregam cerca de 3000 
trabalhadores, mantêm-nos em condições socio-económicas difíceis, com baixos 
salários e condições de saúde e de habitação muito precárias. Os níveis de rendimento 
desses trabalhadores é tão baixo que eles se encontram no limiar da pobreza, situação 
que constitui fonte de conflitos com a direcção das empresas, uma vez que os 
trabalhadores gostariam também de receber parcelas de terras como forma de 
melhorar os seus rendimentos. A não satisfação dessa necessidade tem levado a 
situação de ameaças constantes de greve, com a consequente baixa de produção.

 Falta de incentivos para os investidores – A dificuldade de acesso a matérias 
primas necessárias para a produção, a pequenez do mercado de consumo e a falta de 
transporte para o escoamento dos produtos finais para o mercado externo constituem 
insuficiências para o desenvolvimento e fortalecimento de sectores industriais e de 
investimentos no país. Para contrapôr estas dificuldades, necessário se torna que 
medidas de incentivos sejam estabelecidas a nível nacional com o objectivo de atrair 
os empresários e incentivá-los a investir nos diferentes sectores produtivos nacionais. 
A falta de estabilidade política e da autoridade do Estado constituem também 
elementos que desencorajam os investimentos no país.

 Degradação do sistema de Educação – O sistema nacional de educação encontra-se 
numa crise cada vez mais acentuada, devido, entre outras razões, aos fracos recursos 
postos à sua disposição pelo Estado. Com efeito, a parte do OGE3 destinada à 
Educação é inferior a 6%, o que não tem permitido grandes investimentos no sector. 
Apesar de um grande investimento feito pelo Estado em 1992-93, com o 
financiamento do BAD para a recuperação das infra-estruturas educacionais, verifica-
se actualmente uma acentuada degradação das mesmas. Por outro lado, a falta de uma 
verdadeira política de formação e capacitação dos professores, associada aos fracos 
recursos destinados ao sector e aos baixos salários praticados, tem levado a uma 
diminuição progressiva do nível académico e educacional dos alunos, o que se 
repercute na atitude da sociedade em relação ao ambiente.

 Aumento do desemprego nas camadas mais jovens – O fraco desenvolvimento da 
economia do país tem levado a uma progressiva diminuição de oportunidades de 
inserção dos jovens no mercado de trabalho, sobretudo no que diz respeito ao 
primeiro emprego. Esta situação não permite o desenvolvimento dos recursos 
humanos nacionais criando zonas de conflitos sociais e anarquia na utilização dos 
recursos naturais com impacto negativo sobre o ambiente. 

                                           
3

Orçamento Geral do Estado (em dobras)
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 Deficiente integração do sector da saúde na vida nacional – A degradação dos 
serviços de saúde ao nível nacional é cada vez mais notória, tendo contribuído para 
tal vários factores tais como o fraco investimento do Estado com a saúde. 
Consequência deste facto é a degradação da prestação da assistência médica e 
medicamentosa ao nível nacional e um recurso cada vez maior aos cuidados “não 
oficiais”, cujos efeitos podem ser, em muitos casos, nefastos para a saúde humana e 
para o desenvolvimento do país.

 Falta de estabilidade política e da autoridade do Estado – A relativa falta de 
estabilidade política e da autoridade do Estado ao nível nacional constitui um entrave 
ao desenvolvimento do país, porque não permite a tomada e a implementação das 
decisões nem o acompanhamento das actividades, dificultando assim a utilização 
racional dos recursos naturais. A ineficácia do sistema judiciário tem contribuído para 
o clima de impunidade que caracteriza a actual situação, pondo em risco o sistema de 
valores sociais.

 Falta de legislação no domínio ambiental – Uma parte importante das disposições 
legais foram redigidas durante a época colonial e necessitam de uma adequada 
actualização. Algumas disposições necessitam de ser alteradas e em alguns casos 
revogadas. No entanto, já se deu início ao processo de definição do quadro jurídico 
para a gestão ambiental e já foi aprovada a Lei de Base do Ambiente, existindo 
legislação complementar em fase de elaboração e aprovação. Necessário se torna que 
um levantamento minucioso seja feito de forma a dotar o país de todos os 
mecanismos materiais e processuais necessários, capazes de permitir que o 
desenvolvimento durável que se preconiza possa vir a ser uma realidade.

 Falta de adesão e de ratificação das convenções internacionais no domínio de 
ambiente – Embora seja necessário resolver a maior parte dos problemas ambientais 
a nível local e nacional há algumas áreas em que é necessário um empenho mais 
abrangente de forma a permitir a real efectividade do cumprimento dos objectivos. A 
adesão a diversas convenções internacionais assinala o empenho do Governo em 
resolver os problemas ambientais tanto ao nível nacional como ao nível mundial. São 
Tomé e Príncipe não é ainda parte da maioria desses acordos. Algumas convenções 
internacionais já assinadas pelo Governo ainda não foram ratificadas mas todavia é 
importante que o país seja parte dessas convenções dentre as quais a do CITES 
(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em vias de Extinção da 
Fauna e da Flora Selvagem), a Convenção de Basileia sobre resíduos perigosos, o 
Protocolo de MARPOL de 1978, relacionada com a prevenção da poluição 
proveniente de navios são, entre outras, as mais prioritárias e devem ser assinadas e 
ratificadas, sem se esquecer, no entanto, as Convenções sobre Mudanças Climáticas, 
Biodiversidade e da Desertificação, já assinadas.
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VV.. AAMMEEAAÇÇAASS PPOOTTEENNCCIIAAIISS ÀÀ QQUUAALLIIDDAADDEE DDOO AAMMBBIIEENNTTEE
EEMM SSÃÃOO TTOOMMÉÉ EE PPRRÍÍNNCCIIPPEE

Os problemas ambientais identificados em São Tomé e Príncipe são preocupantes, apesar 
de ainda não serem tão graves se se comparar com muitos outros países do Continente. 

O país ainda possui uma reserva considerável de florestas primárias e florestas 
secundárias de alta qualidade em formação. Apesar de haver uma tendência para a erosão 
dos solos com a introdução de algumas práticas agrícolas, o fenómeno ainda não é 
demasiado grave. A qualidade do ar é geralmente boa devido ao reduzido parque 
industrial.

Todavia, no decurso do processo de desenvolvimento económico do país, tem existido 
determinadas práticas que, associadas a políticas não muito bem equacionadas, poderão 
criar o risco de exercer uma pressão sobre o ambiente e constituírem assim ameaças 
potenciais à qualidade do ambiente em São Tomé e Príncipe.

Neste sentido, os problemas identificados que podem constituir ameaças ao ambiente 
encontram-se resumidos no quadro n.º V - 1:

Quadro N.º  V-1 - Ameaças potenciais à qualidade do ambiente em São Tomé e 
Príncipe

Ameaças Causas Directas Causas Indirectas

Degradação da Zona Ecológica 
do Sul Lagoa Malanza

 Construção da estrada que 
liga Ribeira Peixe a Porto 
Alegre

 Utilização inadequada de 
produtos químicos

 Crescimento demográfico
 Aumento do processo de 

construção civil
 Distribuição de terras na 

Empresa Porto Alegre
 Falta de legislação
 Falta de fiscalização

Destruição da Zona Ecológica 
do Norte (Lagoa Azul/Praia das 
Conchas)

 Instalação da Zona Franca 
na área da Praia das 
Conchas

 Construção do Porto de 
Águas Profundas em 
Morro Carregado

 Fluxo maciço de pessoas para 
a Zona Franca

 Circulação de maquinarias 
pesadas para obras de 
construção

 Poluição marinha e costeira 
causada pelas actividades 
francas e portuárias

 Falta de legislação
Aumento da perda da 
Diversidade Biológica

 Agravamento da situação 
socio-económica da 
população 

 Utilização maciça de 
pesticidas na agricultura

 Desflorestação
 Falta de aplicação da 

legislação
 Crescimento demográfico
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Degradação das áreas de 
Florestas primárias

 Usurpação das áreas de 
Florestas primárias pelos 
agricultores

 Usurpação das áreas 
consideradas reservas 
naturais

 Falta de fiscalização e de 
assistência técnica aos 
agricultores

 Falta de recursos financeiros

Destruição de espécies 
ameaçadas mundialmente

 Aumento da captura e 
comercialização ilegal de 
papagaios

 Aumento da captura de 
tartarugas marinhas

 Aumento do nível da pobreza
 Falta de legislação
 Falta de fiscalização

Falta de espaços para as 
gerações vindouras

 Ocupação desordenada e 
anárquica do espaço

 Crescimento demográfico 
 Ocupação desordenada das 

áreas urbanas
 Ocupação anárquica de terras
 Predomínio da construção de 

tipo horizontal em detrimento 
de construção vertical

 Proliferação de barracas e 
contentores nos espaços 
urbanos

Perda da Biodiversidade da 
Baía das Agulhas e da Zona 
Ecológica do Príncipe -

 Instalação da Zona Franca 
da Baía das Agulhas

 Destruição dos ecossistemas 
frágeis da Zona da Baía das 
Agulhas devido às obras de 
construção 

 Alteração e modificação da 
Biodiversidade da Zona 
Ecológica do Príncipe devido 
às actividades da Zona 
Franca e ao fluxo de pessoas 
na área

 Poluição da costa devido ao 
fluxo de barcos e outras 
actividades comerciais

 Degradação da Zona Ecológica de Malanza e das Florestas Secundárias do Sul –
De acordo com os dados obtidos do Plano Físico Nacional, toda a área da Sede da 
Empresa Porto Alegre e arredores está proposta para ser transformada numa zona 
urbana, devendo a referida empresa ser convertida numa cidade tope do Sul, agro-
industrial, cuja função consistiria em impedir o fluxo migratório da zona sul para a 
capital do país. A possível implementação desta proposta associada à construção da 
estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre assim como a previsão de 
implementação do projecto turístico do ilhéu das Rolas poderá constituir numa grande 
ameaça a toda a biodiversidade da Zona Ecológica de Malanza, se medidas de 
fiscalização e de avaliação do impacto ambiental não forem acompanhadas. Com o 
restabelecimento da via de circulação para Porto Alegre e a criação de uma zona 
urbana na área, incentivos estariam criados para o aumento do fluxo e fixação de 
pessoas na zona e ao longo da estrada com o consequente aumento da poluição 
designadamente, pelos resíduos sólidos; com o agravamento da difícil situação do 
saneamento do meio; com a destruição das florestas secundárias da área com vista a 
obter materiais de construção para satisfação das necessidades habitacionais e de 



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 110

serviço; com o aumento da exploração de areia e outros inertes costeiros para 
satisfação das necessidades de construção civil. Um outro fenómeno que influenciará 
negativamente a biodiversidade da zona ecológica de Malanza é a distribuição de 
parcelas de terras na empresa Porto Alegre, medida que, como em outras áreas do 
país, incentiva a utilização, de forma irracional, de produtos químicos na agricultura e 
origina o corte indiscriminado de árvores. Se todas estas acções forem levadas a cabo 
e medidas adequadas não forem tomadas, o país poderá perder um dos mais 
importantes berços da sua biodiversidade.

 Destruição da Zona Ecológica do Norte (Lagoa Azul – Praia das Conchas) – A 
Zona Ecológica do norte situada entre a Lagoa Azul e a Praia das Conchas constitui 
uma das mais importantes áreas da biodiversidade do norte de São Tomé. Alguns 
investimentos propostos para a área tais como a construção de um porto de águas 
profundas na zona do Morro Carregado e o estabelecimento da Zona Franca na área 
da Praia das Conchas poderão trazer consequências ambientais desastrosas se 
medidas adequadas não forem tomadas. Apesar das vantagens económicas que traria 
para o país o porto de águas profundas, o mesmo poderá trazer como resultado a 
destruição total dos ecossistemas marinhos ao longo de toda a costa, através de efeitos 
imediatos e nocivos do processo de construção, e a poluição marinha. A zona da Praia 
das Conchas constitui o único resto da vegetação original que cobria o norte do país e 
ela estende-se até às Praias das Plancas. Esse ecossistema alberga no seu seio espécies 
de grande importância científica, algumas das quais se encontram ameaçadas. A 
instalação da Zona Franca na referida área originaria a destruição total dessa floresta 
e com ela o desaparecimento destas espécies endémicas. Necessário se torna que 
estudos do impacto ambiental sejam feitos com vista a propôr medidas mitigatórias 
para evitar a destruição desses ecossistemas.

 Aumento da perda da Diversidade Biológica Nacional – O agravamento da 
situação socio-económica da população em geral e dos pequenos e médios 
agricultores em particular, pode constituir um incentivo a uma utilização mais 
irracional dos recursos florestais e de toda a biodiversidade do país como forma de 
minimizar as suas carências socio-económicas. O aumento verificado na utilização de 
pesticidas devido à expansão da produção de alimentos pelos pequenos produtores do 
país assim como a utilização maciça de produtos químicos no combate à praga de 
rubrocinthus têm originado efeitos negativos e nocivos sobre a fauna tanto terrestre 
como aquática. É bastante provável que haja nos próximos tempos uma grande 
diminuição das populações de algumas espécies, particularmente daquelas que são 
mais sensíveis aos pesticidas tais como o Terpsiphone atrochalybea mais conhecido 
no país por Tomé-gagá, o Zoosterops ficedulinus (Tchili-tchili), o Oriolus 
crassirestres (Papafigo) assim como de espécies de peixes e crustáceos que povoam 
os nossos rios. A título de exemplo, constatou-se que em 1971, em consequência da 
utilização maciça de insecticidas nas plantações de cacau, foi particularmente 
preocupante a situação de espécies de Terpsiphone atrochalybea (Tomé gagá) cuja 
população diminuiu de forma considerável, passando a recuperar-se só depois de 
1975 com a diminuição da utilização de pesticidas. Outras modificações que têm 
vindo a ocorrer nas áreas de florestas secundárias e que poderão vir a influenciar e 
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ameaçar o futuro das espécies de aves endémicas nacionais relacionam-se com o corte 
indiscriminado de árvores e com a diminuição das áreas de sombreamento. Estes 
habitats poderão vir a ser seriamente empobrecidos se as árvores retiradas não forem 
substituídas por outras.

 Degradação das  áreas de Florestas Primárias – Uma grande parte das 
dependências agrícolas próximas das áreas de florestas primárias “obô” foram 
distribuídas a pequenos e médios agricultores alguns dos quais se têm instalado nas 
áreas limítrofes das florestas primárias e dedicando-se ao cultivo da cana de açúcar e 
outras culturas hortícolas. A rentabilidade destas culturas e a necessidade de obtenção 
de novos espaços associada à falta de controlo e fiscalização das áreas distribuídas 
podem originar a usurpação de áreas de florestas primárias pelos agricultores e a 
destruição de áreas virgens de grande valor ecológico. Nas áreas de Zampalma, Bom 
Sucesso e nos vales dos rios Manuel Jorge e Abade tem havido um aumento 
considerável de agricultores que se aproximam das áreas de florestas primárias e 
utilizam, de forma sistemática, os terrenos de forte inclinação para a prática da 
horticultura ameaçando as áreas de florestas virgens. Para evitar estas ameaças 
necessário se torna tomar as seguintes medidas:

 Adoptar rapidamente a Lei de Bases do Ambiente;
 Delimitar as áreas protegidas e adoptar normas para sua gestão ;
 Elaborar e adoptar a lei que regulamenta a utilização da zona tampão à volta 

da áreas protegidas.

 Destruição de espécies ameaçadas – Para além das espécies endémicas que 
enriquecem bastante a fauna são-tomense, fazem parte ainda da mesma um conjunto 
de espécies que se encontram ameaçadas mundialmente, tais como a tartaruga 
marinha e os papagaios cinzentos da ilha do Príncipe. Estas duas espécies, que 
deveriam fazer parte das espécies protegidas a nível nacional, vêem-se ameaçadas 
actualmente devido à intensificação do processo de captura e comercialização 
clandestina dos mesmos. Necessário se torna que seja elaborada e adoptada uma 
legislação para a protecção de espécies ameaçadas e que seja institucionalizada uma 
equipa de fiscalização e controlo das referidas espécies.

 Crise de espaços para as gerações vindouras – Todas as áreas urbanas nacionais 
têm conhecido um crescimento desordenado e anárquico em toda a sua dimensão. A 
crescente procura de espaços e a falta de recursos financeiros por parte do Estado são-
tomense para construir as infra-estruturas necessárias - vias de acesso, redes de 
esgotos, canalizações de água, electrificação, etc., têm originado ocupações 
desordenadas do espaço para urbanização. As autoridades competentes têm vindo a 
priorizar construções de tipo horizontal e tolerado a proliferação de barracas e 
contentores em áreas aptas para urbanização assim como a ocupação desordenada de 
áreas verdes, dando origem a uma diminuição brusca de espaço disponível ao nível 
nacional. As autoridades responsáveis pela distribuição de terras para a agricultura 
têm sofrido uma grande pressão de pedidos de terra por parte da população, o que tem 
dado origem à distribuição de espaços inadequados tais como áreas de fortes 
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pendentes, áreas de reservas naturais, etc., o que poderá pôr em risco o futuro do 
ambiente, logo o futuro das próximas gerações relativamente à necessidade de espaço 
físico para qualquer investimento. Tendo em conta o actual crescimento da população 
e a crescente procura de espaços para construção e para agricultura, a continuação da 
utilização do espaço de forma inadequada, desorganizada e anárquica poderá originar 
um conflito na procura e ocupação do espaço para as próximas gerações. 

 Perda da Biodiversidade da Baía das Agulhas e da Zona Ecológica do Príncipe –
Do ponto de vista ambiental, a Região do Príncipe apresenta-se bastante estável, sem 
grandes ameaças. No entanto, o projecto de instalação da Zona Franca poderá vir a 
criar situações de alguma gravidade, cujo impacto sobre o ambiente poderá ser de 
extrema importância, fundamentalmente sobre a Biodiversidade, se medidas 
adequadas não forem tomadas. A Baía das Agulhas na Região do Príncipe é bem 
conhecida pela sua fragilidade devido à localização, nesta área, de diversos 
ecossistemas da região muito sensíveis e frágeis. No entanto, a área prevista para a 
instalação da Zona Franca cobre toda superfície da referida Baía e uma parte 
importante da Zona Ecológica do Príncipe. Não obstante as actividades francas 
trazerem benefícios económicos para o país, a mesma poderá constituir uma grande 
ameaça ao futuro do ambiente em geral e da biodiversidade da região em particular, 
se medidas adequadas não forem tomadas. Para o efeito, necessário se torna que 
estudos de Impacto Ambiental sejam elaborados e que sejam tomados em 
consideração nos referidos estudos as potencialidades e particularidades dos 
ecossistemas existentes, prevendo-se medidas necessárias para atenuar o impacto 
negativo sobre os mesmos.



Plano Nacional do Ambiente - Volume I - PNADD - Pag./ 113

VVII.. DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO DDAASS PPRRIIOORRIIDDAADDEESS AAMMBBIIEENNTTAAIISS SSEEGGUUNNDDOO
AA SSUUAA GGRRAAVVIIDDAADDEE NNOO PPAAÍÍSS

A formulação de políticas cujos objectivos específicos são as principais questões 
ambientais constituem uma necessidade de extrema importância para São Tomé e 
Príncipe, onde os recursos humanos e financeiros são limitados e a capacidade 
institucional é ainda bastante débil.

Na base dos dados resultantes do diagnóstico participativo levado cabo a nível nacional, 
foi possível seleccionar uma série de questões que foram classificadas em Alta, Média e 
Baixa prioridade segundo o seu significado económico e os efeitos sociais.

Quadro N.º  VI-1 - Definição das prioridades dos problemas ambientais segundo a sua 
gravidade no país

�Problema ou 
causa�

Significado dos efeitos directos sobre� Prioridade 
Global�

� Social� Ambiente� Economia� �
AGUA� � � � �
Disponibilidade e 
Qualidade 

Alta Média Alta Alta

Poluição dos rios � Alta� Alta� Alta� Alta�

AR� � � � �
Qualidade do ar� Baixa� Baixa� Baixa� Baixa�

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

� � � �

Tóxicos� Alta� Alta� Alta� Alta�
Não – tóxicos� Alta� Alta� Média� Alta�

RECURSOS 
RENOVÁVEIS
Desflorestamento � Média� Alta� Alta� Alta�
Erosão costeira� Média� Alta� Alta� Alta�
Usurpação das áreas 
de florestas primárias

Baixa� Alta� Média� Média�

Gestão da Zona 
Ecológica

Baixa� Alta� Média� Média�

Juridico 
Institucional
Deficiente 
funcionamento das 
instituições

Alta Alta Alta Alta

Falta de educação 
ambiental

Alta Alta Alta Alta

DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA
Perda da 
biodiversidade�

Baixa� Alta� Alta� Alta�

Modificação dos 
habitats�

Baixa� Alta� Média� Média�

SANEAMENTO 
DO MEIO
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Prevalência de áreas 
pantanosas 

Alta� Média� Alta� Alta�

PESCAS

Perda dos recursos 
haliêuticos

Média Média Média Média

As questões classificadas como de alta prioridade possuem uma componente crucial de 
carácter ambiental, económica e social e podem ser resolvidas através de intervenções da 
política disponível. Neste sentido, conforme se pode observar no quadro acima, estão 
incluídos neste grupo, os seguintes problemas:

 Qualidade e Disponibilidade da água
 Utilização inadequada de produtos químicos tóxicos
 Desflorestamento
 Aumento da erosão costeira e das encostas íngremes 
 Resíduos sólidos urbanos
 Perda da Biodiversidade
 Áreas pantanosas
 Poluição dos rios, ribeiras e nascentes
 Deficiente funcionamento das instituições
 Falta de educação ambiental.

Os problemas que possuem uma prioridade média estão fundamentalmente associados à 
gestão dos recursos renováveis (Zona Ecológica), usurpação das áreas de florestas 
primárias, modificação dos habitats da fauna, perda dos recursos haliêuticos. A situação 
nestas áreas não é considerada como de crise, mas serão necessárias intervenções 
efectivas a longo prazo para assegurar que esses recursos sejam utilizados de forma 
duradoura. Em certos casos, algumas medidas de política a curto prazo poderão ser 
igualmente apropriadas para esses problemas quando essas medidas forem relativamente 
eficazes em função dos custos.

Por fim, o problema relacionado com a qualidade do ar foi considerado como de baixa 
prioridade. No entanto, ele deve merecer um modesto esforço de forma a assegurar que 
qualquer alteração da situação não passe de forma despercebida.
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