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Contexto de STP

- Pequeno Estado Insular, 

- reduzida dimensão territorial, demográfica e económica; 

- isolado em relação ao continente africano e aos grandes 

centros financeiros e comerciais internacionais; 

- mercado interno exíguo e fragmentado 

-limitadas reais possibilidades de desenvolvimento

 



Contexto de STP

- Vulnerável face aos choques externos que 

condicionam o desempenho da economia

- Situação geográfica e climática permitem o 

desenvolvimento da agricultura

- STP um dos países mais vulneráveis aos efeitos das 

MCs. 

- Embora STP tenha estabelecido alguma estrutura 

institucional, legal e política para o ambiente e as MCs

no país, vários desafios permanecem. 



Contexto de STP (cont.)

Desafios incluem:

• A falta de entendimento e capacidade entre os 

vários intervenientes  sobre os impactos das MCs, 

características da vulnerabilidade, bem como 

opções de adaptação disponíveis e seus efeitos 

sobre a população.

• Insuficiente consideração das questões  de MCs e 

adaptação em políticas, estratégias, planos e 

programas, especialmente nos níveis setorial e local



Vulnerabilidade sob o ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável

• Enquanto PEID, com a graduação para a ERMB, o 

maior desafio é o da construção de uma economia 

com alto nível de crescimento económico 

sustentável e inclusivo, que permita  superar as 

condicionantes - chave:

- as vulnerabilidades estruturais; 

- a dependência externa; 

- o desemprego; 

- a pobreza; 

- as desigualdades de género e na distribuição do 

rendimento; 



Vulnerabilidade sob o ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável (cont.)

- a recorrente instabilidade política e 

governativa; 

- a fraqueza, ineficiência e ineficácia das 

instituições públicas centrais, regionais e 

locais; 

- oportunidades reduzidas de emigração e a 

consequente redução nas remessas dos 

emigrantes



Questões do meio ambiente: situação e desafio

Mudanças Climáticas

• STP – PEID particularmente vulnerável aos efeitos 

das MCs:  inundações nas zonas costeiras/na foz 

dos rios, tempestades e turbulência marítima. 

• Alteração do regime das chuvas: + Gravana e -
chuvas. 

• Repercussão na agricultura e  nas comunidades 

agrícolas,

• No contexto das MCs as demandas crescentes de 

alimentos, energia e espaço aceleraram a 

degradação RN e Ecossistemas, diminuem 

consideravelmente a resiliência das comunidades 
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Questões do meio ambiente: situação e desafio

Biodiversidade

• A protecção da biodiversidade constitui um dos 

principais desafios no domínio de protecção de 

ambiente. 

• O país possui uma flora e fauna bastante ricas e 

ocupa um lugar de destaque ao nível da sub-

região, no que concerne ao número de espécies 

de fauna e flora endémicas, pelo que esforços 

devem ser feitos para a protecção das mesmas
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Questões do meio ambiente: situação e desafio

Biodiversidade

• Quase 60% da área terrestre do país contém 

floresta relativamente densa, 

• O desbravamento das floresta, provocará perda da 

diversidade de espécies e de habitats, erosão dos 

solos e ao longo prazo, mutação dos ecossistemas e 

do clima. 

• Potenciais ameaças:

- Extracção não duradoura de madeira 

(combustível/construção de habitações), 

- Abertura de novas áreas  para agricultura e 

horticultura. 



Saneamento e gestão de resíduos 

Resíduos Sólidos Urbanos

• Falta de implementação do plano Director Nacional 

de resíduos sólidos,

• a inexistência de infra-estruturas adequadas para a 

recolha, transporte e a deposição,

• deficiente capacitação dos agentes que trabalham 

directamente ligados ao sector assim como,

• a fraca consciencialização e sensibilização da 

população em geral, em relação à matéria.



Saneamento e gestão de resíduos 

Aguas Pluviais e Residuais (ÁP , AR)

• A gestão das ÁPR(país em geral/ centros urbanos 

em particular) grande preocupação para as 

autoridades nacionais - destaque para a cidade de 

S.Tomé. 

• As capitais distritais e regional  não possuem uma 

rede de esgotos para a evacuação das ÁP ( 

excepção , 1/3 cidade de S.Tomé). 

• Nos dias de chuva, inundações e charcos que 

permanecem por muito tempo, criando situações 

desagradáveis no domínio de saneamento



Questões do meio ambiente: situação e desafio

Saneamento e gestão de resíduos 

Desafios

• Proteger o conjunto de ecossistemas extremamente 

frágeis, sensíveis e vulneráveis

• Melhorar as condições de saneamento do meio no 

país, através da melhoria de condições de recolha, 

transporte e destino final dos lixos. 

• Promover ao nível nacional, um sistema estruturado 

de controlo das descargas e melhor estética nos 

centros urbanos e zonas rurais, 

• Reduzir perigos para a saúde pública resultante da 

má gestão de resíduos. 



O apoio do PNUD à resposta nacional aos desafios

Mobilização de + 15 milhões USD em projectos como:

• Adaptação às MCs no âmbito do AAP

• Estabelecimento de um SAP 

• Reforço da  resiliência das comunidades rurais mais 

vulneráveis face aos impactos das MCs - agricultura, 

pecuária e pesca

• Promoção de energia hidroelectrica de forma 

sustentável e resiliente ao clima – Projecto Energia



O apoio do PNUD à resposta nacional aos desafios 

• Os Projectos responderam aos desafio

- dos efeitos negativos das MC na agricultura, 

pecuária e pescas (ausência de conhecimentos 

institucionais sobre as MC, excesso ou falta de agua, 

empobrecimento de solos, vulnerabilidade por 

dependência de um único meio de vida)

- falta de meios de recolha de dados meteorológicos 

e hidrológicos para produzir alertas climáticas 

atempadas



O apoio do PNUD à resposta nacional aos desafios

- do abate indiscriminado de árvores, 

dependência extrema de energia térmica

- do apoio à resolução da concessão das bacias 

hidrográficas



O apoio do PNUD à resposta nacional aos desafios 

• Intervenção focada na diminuição do risco do 

investimento na produção de ER através de: 

-Regulamentação da Lei do Sector Elétrico 

-Reforço institucional (definição do papel e 

responsabilidades das diferentes instituições 

intervenientes no sector)

- Plano estratégico de ER e investimento na produção 

hiroelectrica



OPORTUNIDADES DE INTERVENÇÃO

• Em resposta às solicitações e prioridades do país no 

domínio do ambiente,  PNUD se propõe trabalhar 

nos domínios:

- da Energia, 

- do Saneamento e Gestão de resíduos, 

- dos Recursos hídricos, 

- da Biodiversidade e

- da Agricultura (reforço da resiliência das 

comunidades aos impactos da MCs)



OPORTUNIDADES DE INTERVENÇÃO

• Aceleração da implementação da NDC

• Apoio à implementação do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, assim como 

elaboração do Plano de Acção/Estratégia de 

Saneamento Ambiental

• Submissão de Propostas de projectos de adaptação 

para LDCF antes da graduação

• GCF (Mobilização de recursos para grandes 

investimentos em sectores chave aonde o sector 

privado terá dificuldade devido a constrangimentos 

do mercado interno)



Recomendações

• É necessário  compreender a oportunidade e apoiar 

o processo de constituição da AND, assim como a 

definição do Programa País (elementos 

indispensáveis  para a mobilização e acesso aos 

recursos do GCF)

• O ambiente tem sido um dos  sectores  que mais 

contribui para mobilização de recursos sem recurso 

ao endividamento do país, daí a necessidade de 

considerar o sector como potenciador de 

desenvolvimento sustentável 



Muito 
obrigado


