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“Temos grandes esperanças e fortes expectativas para seu belo país” diz o 
presidente do Banco Africano de Desenvolvimento ao chefe de Estado de 

São Tomé e Príncipe  
 

Sao Tomé e Príncipe, 7 de junho de 2018 – Em visita oficial a São Tomé e Príncipe, o presidente do Grupo do 
Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, foi recebido na quarta-feira, 6 de junho de 2018, pelo 
Presidente da República Evaristo Carvalho, no mesmo dia em que o Conselho de Administração do Grupo do 
Banco Africano de Desenvolvimento se reunia em Abidjan para aprovar o novo Documento de Estratégia Nacional 
2018-2022 para São Tomé e Príncipe.   

“Há anos estamos presentes ao seu lado », declarou  o presidente do Banco. « Temos grandes esperanças e fortes 
expectativas para seu belo país. Sua visão é crucial. Com o novo Documento de Estratégia Nacional hoje aprovado, 
vamos juntos iniciar um novo tipo de cooperação e enfatizar a agricultura, a economia azul, o emprego dos jovens 
e das mulheres e o setor financeiro”.  

“Farei todo o possível para que nossa parceria seja ainda melhor do que no passado. Nosso país manterá seu 
desempenho atual, cuidarei disso”, garantiu o Presidente Evaristo Carvalho. 

No início de sua estada, o presidente Akinwumi Adesina visitara dois centros financiados pelo Banco na primeira 
fase do Projeto de Reabilitação de Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA I). 

Graças a um financiamento de 5 milhões de dólares do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) do Banco, 
reabilitou-se o Centro de Pesquisa e Tecnologias Agrícolas (CIAT), criado pelo governo para controlar a inspeção 
fitossanitária, cujo laboratório foi equipado com novos materiais, e o pessoal recebeu formação para reforçar o 
controle da qualidade dos produtos e serviços de aconselhamento prestados aos agricultores.  

Paquete Idalina, entomologista no CIAT, destacou que “o apoio técnico e financeiro recebido nos permite hoje 
ajudar 1.586 produtores de milho”.  

Por sua vez, o Centro de Aprendizagem Técnica Agrícola e Profissional (CATAP), que recebeu um financiamento 
de 7,19 milhões de dólares, é o único estabelecimento que oferece formação técnica em agricultura e promove o 
empreendedorismo agrícola em São Tomé e Príncipe. Entre novos dormitórios e refeitório, o CATAP registrou um 
aumento de presença de estudantes que vivem em outras partes da ilha.  

“A agricultura deve ser vista como um negócio, uma fonte de lucro. Eu os encorajo a empreender, a fim de 
contribuir para o crescimento do país”, declarou o presidente do Banco aos estudantes ali reunidos. 

A segunda fase do Projeto de Reabilitação de Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA II), já 
iniciada, privilegia o desenvolvimento de infraestruturas de pesca e agricultura para facilitar a produção, a 
estocagem, a transformação, a distribuição e o fortalecimento das capacidades nesses dois setores.  

No futuro, São Tomé deverá conhecer um aumento de sua produção alimentar – agricultura e pesca – destinada 
ao consumo local: de 58.000 toneladas (2009-2011), o volume de produtos agrícolas para o mercado local deverá 
passar a 75.000 toneladas (2020); os produtos da pesca deverão, por sua vez, passar de 4.800 toneladas (2009-
2011) a 6.200 toneladas (2020). O objetivo é também aumentar o peso relativo dos produtos locais nos 
fornecimentos alimentares.  

“Vocês são os futuros líderes deste país. Vocês devem liberar o potencial de São Tomé visando alto, cientes das 
necessidades do mercado de trabalho e preparando-se para as profissões do futuro”, declarou o presidente do 
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Banco Africano de Desenvolvimento aos estudantes do Instituto Superior Politécnico de São Tomé e Príncipe, 
outro estabelecimento financiado pelo banco. Acolhendo hoje mais de 2.000 estudantes, contra 118 em seu início, 
o ISP atua como um importante centro universitário no país, com 16 formações – biologia, matemática, economia, 
turismo, agronomia, eletrônica, TIC, relações públicas e comunicações, entre outras. “Acredito em vocês”, 
declarou o presidente Adesina aos estudantes. “Lancem-se no empreendedorismo, e tornem-se os bilionários 
deste país!”. 

O apoio do Banco ao setor da educação em São Tomé e Príncipe remonta aos anos 1990, quando um 
financiamento de 19,4 milhões de dólares do FAD foi concedido ao Projeto de Reabilitação dos Estabelecimentos 
de Ensino. O projeto tinha por objetivos melhorar as qualificações dos professores e ampliar o acesso a um ensino 
de qualidade.  

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento também aproveitou sua estada em São Tomé e Príncipe para 
visitar uma usina, a Agripalma Ltda., filial do Grupo Socfinaf, que detém e explora desde 2009 uma concessão de 
5.000 hectares de palmeiras produtoras de óleo no sul da ilha.  

Outro empreendedor do setor privado a beneficiar-se de uma visita de Akinwumi Adesina foi Claudio Corallo, um 
dos melhores chocolateiros do mundo, que emprega cerca de 300 pessoas e transforma cerca de 1,5 toneladas 
de cacau por mês para a fabricação de seus chocolates. Uma exceção – e um exemplo a ser seguido – no 
arquipélago, que exporta quase que a totalidade de suas favas de cacau em estado bruto.  
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