
Processo de transição
no caso de São Tome e Príncipe

Acesso a financiamento

Roland Mollerus
Secretariado da Comissão de Políticas para o 

Desenvolvimento (CDP), UNDESA



Transição 
consoante 
diferentes 
limiares de 

renda



Os differentes limiares de renda para differentes graduações

Sources: Handbook on the Least Developed Country Category; 2018 CDP Triennial Review; World Bank (2019) 

“Per Capita Income Guidelines for Operational Purposes”; www.oecd.org. 

$1,025 Limiar de renda baixa para média baixa

$1,175
Graduação da AID (Associação Internacional para o 

Desenvolvimento)

$1,230
Graduação da cateogoria PMD (juntamente com o índice de 

ativos humanos e o índice de vulnerabilidade economica)

$2,460 PMD usando apenas o índice de renda

$3,995 Limiar de renda de média baixa para média alta

$6,975
Graduação do BIRD (Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento)

$12,375 Limiar de renda de média alta para pais de renda alta



Possível impacto 
da saída de 

categoria PMD no 
ODA para

São Tomé e
Príncipe



Principais doadores DAC bilaterais, 2009-2017
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ODA - Bilateral

• Portugal tem sido a principal fonte de ODA para STP 
e não indicou haver mudanças com a saída de 
categoria

• O Brasil é o principal parceiro de cooperação sul-sul 
e não indicou mudanças com a graduação

• Não haverá impacto significativo com a saída



A maior parte da ODA Multilateral 
não tem relação com a categoria 

PMD 

• A assistência dos principais parceiros, como o Banco 
Mundial, Banco Africano para o Desenvolvimento, Fundo 
Global, etc., não está ligada ao estatuto de PMD

• A UE só reduz a assistência baseada em doações quando 
os países se encontram num percurso de crescimento 
sustentado ou geram recursos suficientes 
autonomamente — o que ainda não aconteceu com os 
países que saíram da categoria PMD



Algumas porções da ODA multilateral 
são especificamente para PMD (1)

• Financiamento do GEF (Global Environment
Fund): STP não poderá receber novo 
financiamento ao abrigo do LDCF (LDC fund); 
contudo, continuará a poder receber fundos do 
SCCF (Special Climate Change Fund) e GCF (Green
Climate Fund)



Algumas porções da ODA multilateral 
são especificamente para PMD (2)

• Os fundos nucleares do PNUD dedicados a 
STP talvez sejam afetados pela saída de 
categoria

• O Banco Tecnológico para PMD continuará 
durante cinco anos após a saída de categoria

• EIF/QIR (Quadro Integrado Reforçado): Ajuda 
ao Comércio específica para PMD continuará 
durante cinco anos após a saída (pequena 
proporção da Ajuda ao Comércio total)

CDP Secretariat



Impactos da saída sobre a assistência prestada pelos 
maiores parceiros bilaterais e multilaterais em 2017

Parceiro Impacto da saída na ODA

Portugal Não se espera mudanças na assistência nacional a STP em função da saída.

Instituições da UE
Não se espera que a saída afete automaticamente as doações (considerar 
vulnerabilidades específicas).

Banco Africano para o 
Desenvolvimento

Estatuto PMD não é determinante.

Fundo Global Estatuto PMD não é determinante.

Japão
STP recebe atualmente apenas doações (e não empréstimos) do Japão. Não se 
espera que estas sejam diretamente afetadas pela saída de categoria.

Fundo OPEC para o 
Desenvolvimento Internacional

Estatuto PMD não é determinante.

GEF
O estatuto PMD não é critério para dotação de fundos do GEF (só limites mínimos 
de afetação). STP deixaria de ter acesso ao LDCF (alterações climáticas), mas os 
projetos aprovados até à saída de categoria seriam financiados.

Grupo do Banco Mundial (IDA) Estatuto PMD não é determinante.

FMI (Fundo Fiduciário 
Concessional)

Estatuto PMD não é determinante.

IFAD Estatuto PMD não é determinante.

GAVI Estatuto PMD não é determinante.

UNICEF Estatuto PMD não é determinante.



Apelos à melhoria dos apoios e 
incentivos aos países durante a saída

• Apela à comunidade para o desenvolvimento internacional que desenvolva um pacote de 
incentivos para ajudar o processo de desenvolvimento dos PMD em saída

• Melhorar o acesso ao financiamento por parte de PMD em saída e SIDS, incluindo estratégias e 
instrumentos de gestão da dívida.

Recomendações da CDP sobre o processo de saída

• Melhorar coordenação de parceiros para o desenvolvimento
• Diretrizes da OCDE para os doadores nos apoios para os PMD
• Reunião dos parceiros de desenvolvimento para discutir apoios
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Principais mensagens
Financiamento para o Desenvolvimento

A saída de categoria PMD em São Tomé pode ter impacto mínimo no apoio
• O financiamento de IFI não se prende com o estatuto PMD; a saída não tem impacto sobre os 

empréstimos ou doações destas instituições
• Os principais parceiros continuarão a apoiar STP
• Após a saída de categoria, STP não terá acesso a mecanismos específicos para PMD

Conceber uma estratégia de desenvolvimento e integrar a 
perda dos apoios específicos para PMD

Mensagem principal
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