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Workshop Conjunto Sobre a Graduação de São Tomé e Príncipe da Categoria de
Países Menos Desenvolvidos
S. Tomé, 12 e 13 de Setembro 2019
Sua Excelência, Sr. Primeiro Ministro
Prezados Senhores Ministros e Membros do Governo
Prezados Directores da Administração Pública
Prezados Membros do Corpo Diplomático Acreditado em STP
Caros Colegas do Sistema das NU
Caros Participantes
Minhas senhoras e meus senhores
Em nome do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, é com grande prazer e honra que
participo nesta sessão de abertura deste workshop sobre a graduação de STP da categoria dos países
menos desenvolvidos, promovido pelo Governo de STP, pelo Governo de Portugal, por quem não posso
deixar de exprimir a minha gratidão, pelo empenho e trabalho na organização e realização deste evento
e a ONU, especialmente o Gabinete do Alto Representante da ONU para os Pequenos Estados Insulares e
Países sem Litoral na sua qualidade de coordenador da comissão sobre o processo da Graduação, a quem
gostaria de deixar aqui um agradecimento especial pela sua pronta disponibilidade e apoio em todo o
processo. Permitam-me que, comece por saudar a todos os participantes neste seminário. É com enorme
satisfação que noto a presença significativa dos vários departamentos ministeriais, confirmando assim a
determinação e o compromisso do Governo de São Tomé e Príncipe em atingir as prioridades nacionais
preconizadas no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
Este workshop, vai permitir durante os próximos dois dias, abordar entre outras matérias: As políticas e
estratégias de transformação estruturais necessárias para um crescimento inclusivo; a Graduação da
categoria dos Países Menos Desenvolvidos: os antecedentes, processos e as implicações da Graduação;
os progressos nas metas internacionalmente acordadas; os desafios, as oportunidades e o caminho a
seguir após a graduação da categoria de PMD; a resiliência económica e o aconselhamento técnico sobre
a Graduação.
Minhas senhoras e meus senhores
Estamos cientes de que o percurso para a Graduação de São Tomé e Príncipe da categoria de PMD é
irreversível. A noção de graduação está baseada em três critérios: (i) Rendimento Nacional Bruto per
capita,(ii) Nível de desenvolvimento humano e a (iii) vulnerabilidade económica aos choques externos.
O desafio para STP é tirar melhor proveito da conjuntura internacional e converter os ganhos do
crescimento económico em investimentos necessários para o crescimento amplo e inclusivo, rumo ao
desenvolvimento humano. O país terá de expandir as bases do crescimento nos domínios sociais e da

diversificação da economia garantindo o accesso aos serviços básicos de qualidade para todos, e
reduzindo a vulnerabilidade aos choques externos, crises financeiras, alterações climáticas entre outros.
Acreditamos que a experiência de São Tomé e Príncipe, na procura de uma transição suave para melhorar
cada vez mais o bem-estar da sua população, servirá de exemplo para muitos outros paises. A
Organização das Nações Unidas, agradece esta confiança demonstrada e reafirma a sua inteira
disponibilidade em apoiar o Governo neste caminho que, acima de tudo, deverá melhorar os padrões de
vida de todos os Santomenses.
Termino desejando a todos os participantes, bom proveito nesta oportunidade de partilha de informação
e aprendizagem.
MUITO OBRIGADA E UM BEM HAJA A TODOS

