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• Viagens (principalmente turismo) correspondem a 
95% das exportações de serviços

• Os cacau em grão é a maioria das exportações. 
Outras mercadorias exportadas incluem produtos 
de cacau processados, produtos de coco, pimenta 
e café.
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Acesso preferencial ao mercado

• A graduação levará à perda de preferências 
específicas do LDC (acesso livre de impostos e 
quotas) concedido pelos países desenvolvidos, bem 
como por vários países em desenvolvimento

Após a Graduação

• Possíveis períodos de transição

• Regime de tudo-mas-armas (EBA) da UE: período de 
transição automático de 3 anos

• Preferências comerciais alternativas

• SPG para os países desenvolvidos (SPG ou SPG+ para a 
UE); AGOA para Estados Unidos

•



Impacto da perda de preferências (estimativas provisórias)

Assumindo a plena utilização das preferências:

Tarifas: + 0,2%

Custos pautais: + 278.213 US $

Exportações: -0,95%

Com base na utilização real das preferências:

Tarifas: + 0,2%

Custos pautais: + 6.621 US $

Exportações: -0,2%



São Tomé e Príncipe e OMC

• São Tomé e Príncipe não é membro da OMC. É um 
observador. 

• Início do processo de adesão à OMC em 2005

• O processo de adesão é "adormecido“

• A graduação não terá, portanto, qualquer impacto 
em São Tomé e Príncipe relacionados com as regras 
da OMC.



Tratamento na OMC

• A graduação conduzirá à perda do tratamento 
especial e diferencial que é específico aos PMAs

• O tratamento especial aos PMAs inclui:

• Acesso preferencial ao mercado 

• Períodos de transição mais longos para implementar 
acordos da OMC, por exemplo, acordo sobre os aspetos 
dos direitos de propriedade intelectual relacionados 
com o comércio (TRIPS)

• Flexibilidades em relação a certas regras, por exemplo, 
possibilidade de utilização de subsídios à exportação

• Flexibilidades nas negociações comerciais

• Assistência técnica (por exemplo, suporte de viagem)



São Tomé e Príncipe e Adesão à OMC

• As negociações de adesão dos PMD à OMC são 
facilitadas pelas “Princípios de adesão dos PMAs“

• Os membros são convidados a exercer contenção na 
busca de concessões de acesso ao mercado 

• Possibilidade de solicitar períodos de transição 
relativos à aplicação dos acordos da OMC

• Assistência técnica dedicada

• Benéfico para São Tomé e Príncipe negociar a 
adesão da OMC enquanto ainda é um PMA

• Oportunidade de fortalecer a capacidade 
institucional no comércio e atrair o investimento do 
setor privado



Mensagens principais

• Pequeno impacto da perda de preferências 
específicas a categoria de PMA, em mercadorias

• As tarifas aumentarão para alguns produtos 
processados, ou seja, chocolate

• Benéfico para São Tomé negociar a adesão à OMC 
enquanto ainda um PMA

• A adesão da OMC enviaria um forte sinal positivo às 
empresas e à comunidade internacional



Obrigado!

rainer.lanz@wto.org


