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 INTRODUÇÃO 
A República Democrática de São Tomé Príncipe é um pequeno país arquipélago 

(1001 km2) composto por duas ilhas (a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe) e pelos 

ilhéus das Rolas, das Cabras, Bombom, Boné Jockey, Pedras Tinhosas, localizadas 

no Golfo da Guiné, a cerca de 400 kms do Gabão (i.e., da costa ocidental de África). A 

capital do país é a Cidade de São Tomé, situada na ilha de S. Tomé.  

 

 

 DADOS GERAIS 
 População: 187.000 habitantes (est. Julho 2005;crescimento de 2%/ano. Fonte: CIA 

World Factbook;)  
 Língua:  

 Oficial/operações locais: português  

 Operações offshore: liberdade linguística 

 Moeda:  

 Oficial/ Operações locais: Dbs. (1 Db. = ±US$ 12.000 ou € 14.000,00) 

  Operações offshore: Liberdade cambial; qualquer moeda conversível 

 

 

 SÚMULA HISTÓRICA 
Os portugueses chegaram ao arquipélago e iniciaram a sua colonização, em finais do 

séc. XV (datas de chegada: 1470 – ilha de São Tomé e 1471 – ilha do Príncipe). O 

trabalho escravo permitiu transformar as ilhas no maior produtor de açúcar de 

meados de séc. XVI.  

No séc. XIX o trabalho escravo foi substituído por contratados, na sua maioria, 

oriundos de Angola e Cabo Verde. Por essa altura, a economia santomense 

assentava substancialmente na produção e exportação de café e cacau. Durante o 

século XIX, e no início do século XX, as ilhas tornaram-se nos maiores produtores de 

cacau no mercado mundial, e também produtores de café de grande qualidade. 

São Tomé e Príncipe tornou-se um Estado soberano e independente a 12 de 

Julho de 1975. A governação do país foi assumida pelo MLSTP (Movimento de 

Libertação de São Tomé e Príncipe), que adoptou a doutrina socialista e implantou o 

sistema de partido único. A primeira eleição multipartidária teve lugar em 1991, após 

a revisão da Constituição, em 1990, que inaugurou a democracia pluri-partidária. 

Desde então, a vida política de São Tomé e Príncipe tem sido marcada pela 

instabilidade político-institucional.  

No entanto, a perspectiva de existência de significativas reservas de petróleo 

nas suas águas territoriais e na Zona de Exploração Comum, criada entre a Nigéria e 
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São e Príncipe nas águas profundas da região do Golfo de Guiné, tem criado um 

clima de optimismo na economia nacional. 

 

 

 SISTEMA JURÍDICO 
O sistema jurídico santomense assenta em codificação e leis escritas, seguindo de 

perto a sistematização da legislação conhecida como civil law (continental europeia, 

germânico-románica). Há uma hierarquia das fontes de direito e das respectivas 

normas: a Constituição Política é a lei mais importante e o parâmetro de validade das 

demais leis. A Constituição e a lei civil garantem a propriedade e liberdade de iniciativa 

privada. Essa liberdade, exercida dentro dos limites da legalidade, traduz-se nas 

liberdades de contratação, de conformação dos seus contratos e de forma dos 

contratos.  

 

 ECONOMIA 
STP é um país pobre e em vias de desenvolvimento e integra a lista dos Países 

Menos Desenvolvimentos. Mais de metade da população vive abaixo da linha da 

pobreza e 15% é extremamente pobre.  

Em 2003 o país apresentou um rendimento per capita de US$ 378. A estrutura 

do seu PIB é a seguinte dominada pelo Sector terciário: (68,4%) [comércio e 

transportes; administração pública; instituições financeiras e outros serviços], seguido 

do Sector primário: (17%) [agricultura e pescas]; e, por fim, pelo Sector secundário: 

(14,6%) [construção; manufactura e energia].  

Relativamente a economia do petróleo, estima-se que a produção na Zona de 

Exploração Conjunta possa iniciar-se, no bloco 1 – operado pelo consórcio Chevron 

Texaco, Exxonmobil e Energy Equity Resources – já em 2011. Segundo algumas 

previsões independentes, a produção petrolífera uma média de 70,000 barris por dia 

em entre 2012 e 2015. Esta produção equivalerá a um adicional rendimento anual per 

capita de cerca de US$2,800. 

Em 2001 STP adquiriu o estatuto de país observador na Organização Mundial do 

Comércio (OMC); mas em meados de 2004, foi apresentada a sua candidatura a 

membro de pleno direito.  

 

 POTENCIALIDADES DE INVESTIMENTO 
A riqueza de S. Tomé e Príncipe tem sido baseada na agricultura. Todavia, outras 

actividades e sectores apresentam potencial de investimentos:  

 turismo;  

 serviços internacionais portuário e aeroportuário;  
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 serviços de apoio à indústria petrolífera. 

As debilidades do país em alguns sectores de desenvolvimento económico e social 

fazem destes oportunidades de investimento, nomeadamente em:  

 construção de rodovias - apenas 10% da rede rodoviária é pavimentada - e infra-

estruturas; 

 energia; saneamento e água;  

 telecomunicações; 

 saúde e educação. 
 

 

 ZONAS FRANCAS 
A legislação das actividades e offshore santomense tem por objectivo estabelecer o 

país como um centro de serviços para servir os países do continente africano, 

nomeadamente os da costa do Golfo da Guiné. Para tal, o país empenhou-se na 

criação de um centro de negócios offshore e no estabelecimento de zonas livres. A 

Autoridade das Zonas Francas – entidade responsável pelas actividades francas e 

offshore – prevê o desenvolvimento de três zonas francas: 

 Zona Franca do Aeroporto de S. Tomé (ilha de S. Tomé) 

Área de aproximadamente 230 hectares destinada ao desenvolvimento de 

actividades de comércio e serviço. A Zona Franca do Aeroporto seria vocacionada 

para o fornecimento de bens para o mercado africano. 

 Zona Livre do Turismo (ilha de S. Tomé) 

Com uma área de 15 a 20 mil hectares, a área entre Porto Alegre e o Ilhéu das 

Rolas destinar-se-á a desenvolver actividades turísticas. 

 Zona Franca da Baia das Agulhas (ilha do Príncipe) 

Trata-se de uma zona franca que funciona como centro de apoio logístico para as 

plataformas petrolíferas no Golfo da Guiné. 

Entretanto, foi criado e encontra-se em funcionamento um Centro de Negócios 

Offshore de São Tomé e Príncipe.  

 

Saiba mais em Santomean Business Environment. 

 

Antes de investir, peça a nossa assistência em tiny@juristep.com ou visite-nos em 

j u r i S T E P . 
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