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Excelentíssimos Senhores Ministros e Membros do Governo 

Prezados Membros do Corpo Diplomático  

Caros Colegas do Sistema das NU 

Caros Oradores e Painelistas, 

Ilustres Convidados, 

Caros Participantes, 

Minhas senhoras e meus senhores 

Chegamos ao fim deste workshop sobre a graduação de São Tomé e Príncipe da Categoria de 

Países Menos Desenvolvidos. 

Uma vez mais, é com especial agrado que constato a importância deste evento, tendo 

proporcionado vários momentos de reflexão e debate sobre as questões mais prementes e 

novos desafios que o país terá de enfrentar até à sua graduação. 

Contudo, as minhas primeiras palavras terão de ser necessariamente de agradecimento. 

Começo por endereçar uma palavra de agradecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Cooperação e Comunidades, na pessoa de sua Excelência a Sra. Ministra,  a quem agradeço por 

ter liderado todo o processo de organização deste evento, não posso deixar de enaltecer 

igualmente o importante papel do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, do 

Governo de Portugal e do Gabinete do Alto Representante da ONU para os Pequenos Estados 

Insulares e Países Sem Litoral. 

De igual modo, gostaria de agradecer aos excelentes oradores, painelistas e moderadores que 

aqui nos trouxeram as suas experiências e conhecimentos, ajudando-nos a reflectir sobre 

questões como as políticas e estratégias de transformação estruturais necessárias para um 

crescimento inclusivo, os antecedentes, processos e as implicações da Graduação; os 

progressos, os desafios, as oportunidades e o caminho a seguir após a graduação, a resiliência 

económica e o aconselhamento técnico.  

Caros, 

Este workshop, é apenas o início de um grande caminho que temos a percorrer. Espero que cada 

um de nós possa fazer uma reflexão mais profunda sobre cada um dos temas que estiveram aqui 

em debate. Estou convicta que neste encontro partilhamos preocupações e experiências 

conjuntas e que os objetivos preconizados foram plenamente alcançados, em prol do tão 

almejado quanto necessário desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. 



O Sistema das Nações Unidas, tomará em devida conta os subsídios saídos desta reflexão e 

reafirma que continuará a tudo fazer, como até hoje, para afirmar a importância e defender de 

forma persistente os interesses de todos os Santomenses. 

A todos, muito obrigada  pela vossa atenção! 


