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Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento visita São Tomé e Príncipe a fim de 

fortalecer alianças  

 

São Tomé e Príncipe, 5 de junho de 2018 – Sendo o primeiro presidente do Grupo do Banco Africano de 

Desenvolvimento a visitar São Tomé e Príncipe, Akinwumi Adesina chegou ao país para uma visita oficial de cinco 

dias com o objetivo de fortalecer as alianças entre a sua instituição e o país, uma nação-ilha de rendimentos 

médios-baixos com uma economia frágil.  

Foi recebido por Américo dos Ramos, ministro das Finanças, Comércio e da Economia Azul, que também é 

governador nacional do Banco Africano de Desenvolvimento, e por Urbino Botelho, ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Comunidades.  

Na segunda-feira, com o objetivo de promover um setor financeiro competitivo, o presidente do Banco Africano 

de Desenvolvimento lançou o Projeto de Inclusão Financeira e Infraestrutura do Sistema de Pagamento (SPAUT). 

O projeto – financiado por meio de empréstimos do Fundo Africano de Desenvolvimento no valor de USD 2,16 

milhões, USD 299 000 do Banco Mundial e EUR 345 600 do Fundo Fiduciário Português – tem como objetivo 

expandir a inclusão financeira da ilha. 

“O projeto de sistema de pagamento que lançámos hoje terá um impacto de desenvolvimento considerável para 

São Tomé. Uma infraestrutura de sistema de pagamento atualizada permite e promove a interligação com cartões 

de crédito internacionais, tais como o Visa e o MasterCard”, disse Adesina.   

“Isso, por sua vez, irá ajudar o país a colocar-se numa posição que se pode transformar numa verdadeira corrida 

ao ouro para o turismo, bem como trazer benefícios mais sustentáveis e a longo prazo relacionados com o 

aumento do comércio regional e internacional, algo que é vital para as economias insulares. Também incentivará 

o crescimento do setor privado por meio de condições de gestão financeira mais fáceis para as empresas, 

especialmente aquelas de pequeno e médio porte.” 

Américo dos Ramos elogiou este projeto tão urgente. “Temos de satisfazer as exigências da nossa economia 

dinâmica e em constante crescimento. O nosso projeto de transformação exige a melhoria da nossa plataforma 

financeira para facilitar as transações financeiras nacionais e internacionais”, disse ele.  

Antes disso, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e respetiva delegação realizaram uma reunião 

com o primeiro-ministro Patrice Émery Trovoada, o governador do Banco Central de São Tomé, Hélio Silva 

Almeida, e os ministros das Finanças, Infraestrutura, Agricultura e Educação. Uma reunião com o chefe de Estado 

de São Tomé, Evaristo Carvalho, também está planeada.  



 

“Apesar das vários conquistas do governo, continuamos a enfrentar desafios neste país”, afirmou o primeiro-

ministro. Segundo ele, a melhoria da infraestrutura aeroportuária, que permite o aumento do número de turistas, 

e da gestão portuária, são pilares centrais do desenvolvimento económico.  

Adesina elogiou o governo pelo seu compromisso contínuo com a implementação de reformas macroeconómicas 

e estruturais para assegurar a estabilidade e o crescimento. “Este país é lindo e abençoado. Não há razão nenhuma 

para a pobreza persistir aqui”, declarou ele. “As áreas prioritárias são a criação de emprego, particularmente entre 

os jovens e as mulheres, a fim de alcançar um crescimento inclusivo”, disse. Adesina também expressou a 

determinação do banco em ajudar São Tomé e Príncipe a desenvolver uma estratégia de economia azul.  

“Acreditamos na economia e no futuro deste país”, afirmou.  

Durante as mesas redondas com doadores, banqueiros e o setor privado, o presidente do Banco convidou os 

vários intervenientes para o Fórum Africano de Investimento (AIF) a ser realizado de 7 a 9 de novembro de 2018 

em Joanesburgo, na África do Sul.  

Adesina planeia visitar dois locais financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento que fizeram contribuições 

significativas para o desenvolvimento do setor rural, incluindo o Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica 

(CIAT), responsável pela proteção e controlo de produtos alimentares e pela preservação de sementes, e o Centro 

de Aperfeiçoamento Técnico (CATAP). Ambos os centros foram reabilitados e equipados pelo banco. 

Adesina também visitará a Agripalma, uma concessão que cobre quase 5 000 hectares, localizada no sul da ilha e 

voltada para a plantação de óleo de palma industrial. Foram plantados mais de 2 200 hectares de palmeiras. Uma 

fábrica – atualmente sob construção – irá produzir a sua primeira remessa em 2018.  

No último dia da sua visita oficial, Adesina irá visitar a Ilha do Príncipe para se reunir com o presidente do Governo 

Regional, José Cassandra. 

O Grupo do Banco iniciou as suas operações de crédito em São Tomé e Príncipe em 1978. São Tomé e Príncipe 

recebeu um dos primeiros escritórios nacionais do banco, inaugurado em 1995. Até hoje, e desde 1978, o país 

beneficiou do financiamento acumulado no valor de USD 195,20 milhões. A assistência do banco contribuiu para 

a expansão de vários setores importantes da economia, incluindo a agricultura, programas de ajuste estrutural, 

energia, transportes, estradas, telecomunicações, água e saneamento, governação, setor financeiro e 

desenvolvimento do setor privado.  

Há seis operações em curso no valor de USD 35,38 milhões. 100% do portfólio é composto por projetos do setor 

público, pois não existem operações do setor privado ou projetos multinacionais. As parcelas do portfólio ativo 

por setor são as seguintes: agricultura, 57%; multissetores e finanças, 37% e 6%, respetivamente.  
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