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Resumo 

São Tomé e Príncipe aderiu ao processo global de neutralidade em termos de degradação 

(NDT), com a realização do ateliê de lançamento da iniciativa em Novembro de 2017. As 

metas e medidas nacionais foram estabelecidas com base nos 3 indicadores principais da 

Convenção das Nações Unidas de Luta Contra a Desertificação que são: 

 Ocupação das terras e a mudança na ocupação das terras (com os dados colectados a 

nível do país por meio da ferramenta Collect Earth);  

 Produtividade das terras (com os dados globais fornecidos pela CNULCD);  

 Estoque de carbono no solo (com os dados globais fornecidos pela CNULCD).  

A NDT está em sinergia com as demais políticas e programas sectoriais do país, pelo que foi 

criado um grupo de trabalho multissectorial para trabalhar na definição de metas e medidas 

nacionais. O grupo de trabalho teve como base o modelo do Comité Nacional das Mudanças 

Climáticas e os actores estatais, privados e da sociedade civil envolvidos no processo de 

gestão e utilização de terras. 

Tendo em conta as mudanças no uso de solos, o país possui aproximadamente 1395,82 ha de 

terras degradadas, derivadas, sobretudo da conversão de florestas a outros tipos de ocupação 

de terras, como para a agricultura ou a urbanização. Os dados obtidos não permitiram definir 

com clareza a produtividade de terras ou o estoque de carbono no solo. Contudo, verifica-se 

uma diminuição da produtividade, principalmente o norte da ilha de São Tomé e no litoral das 

duas ilhas.  

As principais causas da degradação de terras em São Tomé e Príncipe são derivados da não 

aplicação do plano de ordenamento do território existente, más práticas agrícolas, abate ilegal 

de árvores e urbanização descontrolada. A deficiente aplicação da legislação existente, assim 

como a falta de coordenação intersectorial também têm contribuído para a degradação de 

terras, embora de forma indirecta. 

Neste sentido, o país adoptou as seguintes metas para as NDT: 



 Até 2030, reduzir a menos de 5% a conversão de florestas e savanas a outro tipo de 

ocupação de solo; 

 Reduzir de 85% a 15% o abate ilegal de árvores até 2030; 

 Restaurar até ao ano 2025 cerca de 32000 ha de florestas e paisagens degradadas; 

 Até 2030, melhorar em 50% o processo de fabrico de carvão, melhorando assim a 

produtividade (eficiência) e reduzir desperdícios; 

 Até 2030 reduzir em 25% o uso dos pesticidas e fertilizantes químicos, aumentando 

em 25% a utilização de produtos biológicos. 

Para isso, um conjunto de medidas foram adoptadas que englobam a melhoria do quadro legal 

e institucional do país, o inventivo as práticas agrícolas sustentáveis e a melhoria da utilização 

dos recursos florestais. Embora diversos parceiros nacionais já vêem desenvolvendo projectos 

e actividades que vão de encontro aos princípios de NDT, a inclusão de todos na realização 

das acções e a criação de um mecanismo de financiamento, constitui o centro das medidas 

propostas.  

 

 

 

 



1. Alavancagem do NDT 

1.1.  Engajamento de São Tomé e Príncipe ao NDT. 

A terra é um recurso natural sobre o qual se baseia o desenvolvimento de actividades de 

conservação, produção e de desenvolvimento socioeconómico do país. Mas, o mau uso da 

terra, sobretudo por pressões antrópicas, podem levar a sua degradação e comprometer a sua 

produtividade. Assim, em Setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou 

os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o 15 "Vida sobre a terra". Como 

principais resultados esperados, foi definido a meta 15.3 "combater a desertificação, 

restaurar terras e solos degradados, incluindo terras afectadas pela desertificação, secas e 

inundações, e esforçar-se por alcançar um mundo neutro em termos de degradação da terra" 

até 2030. 

Neste contexto, a 12ª sessão da Conferência das Partes (COP) da Convenção das Nações 

Unidas de Luta Contra a Desertificação (CNULCD) organizada em Ancara, Turquia definiu a 

Neutralidade em termos de Degradação de Terras (NDT) como um dos pilares da convenção. 

Igualmente, a COP 12 do CNULCD convidou os países a formularem metas nacionais para 

atingir a NDT e integrar as metas NDT no seu processo de desenvolvimento.  

Neste sentido, a NDT oferece uma oportunidade ao país para a implementação dos objectivos 

nacionais de desenvolvimento e contribui ao cumprimento de sete objectivos e vinte e duas 

metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ademais, o engajamento do 

país ao NDT está em sinergia com a implementação das outras convenções do Rio, 

nomeadamente a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. 

Assim, São Tomé e Príncipe como parte integrante da CNULCD, manifestou a sua intenção 

em aderir ao programa de definição das metas da neutralidade em termos de degradação de 

terras, em Novembro de 2017, com o lançamento do processo NDT no país. Igualmente, em 

Junho de 2018, foram definidas as metas e medidas nacionais que o país pretende 

implementar para alcançar a neutralidade em termos de degradação de terras.  

Para isso, foram envolvidos técnicos de diversos sectores da administração pública central, 

regional e distrital, representantes da sociedade civil organizadas e todos que directa ou 

indirectamente tem um papel no processo de utilização e gestão de terras. Entretanto, o 



cumprimento dessas metas e execução dessas medidas só serão possíveis se o país tiver o 

apoio internacional dos parceiros técnicos e financeiros.  

1.2.  A ligação entre a NDT e os demais objectivos nacionais. 

Agenda de transformação do país assenta-se sobre a Visão “São Tomé e Príncipe 2030: o País 

que queremos construir”. Nesta agenda, estão espelhadas as acções para que “os são-

tomenses vivam dignamente, num país estável, democrático e solidário, e vias de 

modernização, capaz de oferecer serviços de qualidade ao nível da região e ao nível global”. 

Contudo, uma das principais reformas consiste na melhoria da gestão da terra e a preservação 

do meio-ambiente. A NDT contribuirá para a melhoria desta gestão de territórios e ambiente, 

previstas nesta agenda de transformação do país.  

Por outro lado, dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Governo são-

tomense adoptou como prioritários os seguintes:  

 ODS 1. Erradicação da pobreza; 

 ODS 8. Emprego digno e crescimento económico; 

 ODS 9. Industria, inovação e infra-estrutura; 

 ODS 14. Vida de baixo da água; 

 ODS 16. Paz, justiça e instituições fortes. 

Ao alcançar a meta 15.3 do ODS 15, a NDT irá ajudar o país no cumprimento dos demais 

ODS, principalmente nas metas 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 do ODS 1. Ademais, como um programa de 

múltiplo benefício, o programa NDT tendo oferece meios para realizar os outros ODS de 

forma mais eficiente e ecologicamente eficaz. 

Outro documento importante em coerência com o processo NDT é o Plano e Agenda de 

Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Príncipe. Neste plano, o Governo Regional apresenta 

uma visão centrada na harmonia entre o homem e a natureza e tem tomado medidas severas 

para evitar a desflorestação e a degradação de terras, combatendo o abate ilegal e 

indiscriminado de árvores, por um lado, e por outro promovendo o plantio de árvores e a 

agricultura biológica.  

Para alcançar a NDT, é necessário ter em conta as acções inscritas na Estratégia Nacional e 

Plano de Acção para a Biodiversidade 2015-2020 (ENPAB-II). Muitas das acções inscritas no 



ENPAB-II vão de encontro aos objectivos do NDT, em que se destaca o ordenamento espacial 

da zona costeira, a monitorização das acções de protecção e conservação das áreas protegidas, 

a reflorestação de zonas degradadas, a gestão adequada de espécies arbóreas de valor 

comercial, a preservação dos ecossistemas agrários que integra a adopção de um programa de 

luta anti-erosão e a implantação de culturas alimentares em zonas apropriadas. 

Alcançar o NDT contribuirá igualmente para a redução da desflorestação e degradação 

florestal, considerando o papel da conservação e stock de carbono florestal, assim como o 

manejo sustentável de florestas (REDD+). Inscritas na Proposta de Medidas para o Estado de 

Preparação para o REDD+ (R-PP), as suas metas baseiam-se em aspectos coincidentes com as 

metas do NDT como as tendências do uso de terras e a avaliação dos factores directos e 

indirectos de desflorestação e da degradação das florestas.  

Na COP21 da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas 

(UNCCC), São Tomé e Príncipe apresentou as suas Contribuições Determinadas a Nível 

Nacional (NDC) para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Algumas das medidas 

adoptadas são coincidentes com as da NDT, sendo: o desenvolvimento de um programa 

nacional de reflorestação e de manejo sustentável dos ecossistemas florestais e agro-florestais 

até 2025, a redução até 15% do abate ilegal e indiscriminado de árvores até 2030, o fomento 

da silvicultura/ plantação de espécies resistentes a seca e baixa pluviosidade até 2030 e a 

melhoria da pastagem com selecção do pasto aplicando o manejo de rotação das parcelas até 

2030. 

1.3.  Sinergia para a implementação da NDT. 

A implementação da NDT em São Tomé e Príncipe necessita do envolvimento de diversos 

actores da sociedade são-tomense, dos parceiros técnicos e financeiros do país, assim como 

dos do sector privado e ONG. Assim sendo, deve-se estabelecer sinergias com as outras 

convenções do Rio, nomeadamente a UNCCC e a CBD.  

Por outro lado, as agências de execução das Nações Unidas, mais directamente envolvidas na 

implementação de acções ligadas a gestão de terras, como o PNUD, a FAO e o UNEP devem 

ser parceiros privilegiados de suporte técnico ao NDT para a obtenção de fundos existentes 

nos diversos mecanismos globais como a GEF, BAD, Fundo Verde, entre outros. Igualmente, 

constituem parceiros privilegiados o FIDA, a COMIFAC e a União Europeia.  



1.4.  Grupo de trabalho 

Foi proposta a criação de um grupo de trabalho com o objectivo de Cooperar com o Ponto 

Focal CNULCD, o consultor nacional e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

na definição de metas para a NDT, assim como na identificação de oportunidades de 

financiamento para as cumprir ditas metas. O grupo de trabalho teve como base os membros 

do Comité das Mudanças Climáticas e o papel do Ministério da Agricultura no processo de 

NDT. 

O grupo de trabalho reunia-se sob a convocação do Director de Estudos e Planeamento do 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, ao pedido do Consultor Nacional. Todas 

reuniões decorreram com a presença do Ponto Focal CNULCD. A maior dificuldade 

encontrada durante as reuniões foi a falta de dados nacionais relativos a gestão de terras.  

2. Avaliação da NDT 

A avaliação da degradação de terras foi realizada seguindo os três indicadores da convenção: 

 Ocupação das terras e a mudança na ocupação das terras (com os dados colectados a 

nível do país por meio da ferramenta Collect Earth);  

 Produtividade das terras (com os dados globais fornecidos pela CNULCD);  

 Estoque de carbono no solo (com os dados globais fornecidos pela CNULCD).  

Contudo, não tendo o país dados de base sobre a degradação de terras, nem sobre as 

tendências da degradação, os dados e a tendência da degradação de terras foram 

complementadas por informações relevantes da experiencia de terreno dos membros do grupo 

de trabalho e de projectos ou programas em execução no país. 

2.1. Tendência e factores da degradação de terras. 

São Tomé e Príncipe possui uma boa cobertura vegetal, assim como solos férteis em quase 

toda a extensão do país. No entanto, no quadro do processo NDT, a análise actual apresenta 

uma tendência de degradação de terras, tendo como referencia o intervalo entre os anos 2000 

e 2015. Para o estabelecimento da linha de base foi realizado com três indicadores: 

 Mudança na ocupação das terras, com a redução em 2,5% da superfície florestal, 

correspondente a cerca de 2.492 ha (figura 1, quadro1). Esta redução deveu-se à 



conversão de 1.296,1 ha de florestas em terras agrícolas, 697,9 em assentamentos, 

299,9 em savanas ou pastagens e 199,4 em outras terras ; 

.  

Figura 1. Variação da cobertura vegetal em São Tomé e Príncipe entre 2000 e 2015. (Fonte: Rezende, 2017) 

Quadro 1. Mudanças no uso de terras entre 2000 e 2015. 

Uso de terras 

2000 2015 /100.099,809 Mudanças 

no uso de 

terras (ha) 
Área (ha) 

Percentagem 

(%) 
Área (ha) 

Percentagem 

(%) 

Floresta 91.724,920 91,6 89.232,400 89,1 -2.492,52 

Agricultura 3.589,236 3,6 5.184,452 5,2 +1.595,22 

Savana/pastagem 1.894,319 1,9 1.894,319 1,9 0,00 

Assentamentos 2.691,927 2,7 3.489,535 3,5 +202,39 

Outras Terras 199,402 0,2 299,103 0,3 +99,70 

Total 100.100,00 100 100.100,00 100 -- 

 Aproximadamente 1.395,82 ha de superfícies de terras degradadas, tomando em conta 

as mudanças no uso de terras; 

 Estabilidade em termos de produtividade de terras (figura 2, quadro 2), embora seja 

difícil definir com clareza a variação da produtividade devido a reduzida superfície do 

país, tendo em conta a metodologia utilizada. Contudo, existem pontos na zona norte e 

no sudoeste de São Tomé onde a produtividade diminuiu; 

 Diminuição do stock de carbono na zona litoral (figura 3, quadro 2), tanto na ilha de 

São Tomé, como na ilha do Príncipe.  



Figura 2. Situação actual da dinâmica da produtividade líquida das terras. Os valores variam de 1-declino da 

produtividade a 5-aumento da produtividade dos solos. (Fonte: CNULCD, 2017) 

Quadro 2 - Dados básicos nacionais usando a estrutura de indicadores de NDT. 

Uso de 

Terra/Catego

ria 

Área 

(2000) 

Área 

(2010) 

Alteração 

liquida da 

área(2000

-2010) 

Dinâmica líquida da produtividade do solo (NetLPD)** (sq km) 

Carvão 

orgânico do 

solo 

(2000)** 

sq km* sq km sq km 
Em 

declínio 

Primeiros 

sinais de 

declínio 

Estável, 

mas 

stressado 

Estável 

não 

stressado 

Aument

ando 

Dados 

indispo

níveis**

* 

ton/ha 

Floresta 862 862 0 100,6 55,4 36,2 559,0 95,0 15,6 84,6 
Arbustos, 

pastagens e 

áreas de 

vegetação 

escassa 19 19 0 1,6 0,5 5,9 7,0 2,5 1,5 74,5 

Agricultura 99 99 0 14,5 5,3 5,9 64,2 6,3 2,8 78,7 
Zonas 

Húmidas****

* 5 5 0 0,5 0,4 0,2 2,2 1,1 0,4 71,6 
Áreas 

artificiais 3 3 0 1,0   2,0       73,7 
Solo nu e 

outras áreas     0               
Média SOC 

(ton/ha)                   83,7 
Percentagem 

total de terras       12% 6% 5% 64% 11% 2%   

Total (sq km) 987 987 0 118 62 50 632 105 20   

(*) sq km. Significa quilómetro quadrado ou km2. Para converter km quadrados para hectares (ha) x100. 

(**) Valores para NetLPD e SOC são apenas para áreas onde o uso / cobertura do solo permanece inalterado em 2000-2010. 

(***) 'Sem dados' inclui neve, gelo, áreas desérticas, cascatas e pixels em falta. 

(****) Mudança no SOC devido à alteração do uso / cobertura do solo derivado do guia de boas práticas do IPCC para 

LULUCF (2006). 

(*****) As áreas correspondentes a massas marítimas e outras grandes massas de água internacionais são excluídas do 

âmbito LDN TSP que diz respeito apenas à degradação nos ecossistemas terrestres. As zonas húmidas e os corpos de água 

doce menores são incluídos, pois são parte integrante das áreas terrestres circundantes que fornecem os serviços 

ecossistémicos correspondentes. 



 

Figura 3. Variação da concentração de carbono no solo nos primeiros 30 cm (Fonte: CNULCD, 2017) 

 

Foram identificadas diversas causas que têm contribuído para a degradação de terras em São 

Tomé e Príncipe. As principais causas directas e indirectas são as seguintes: 

 Directa:  

 Desenvolvimento da agricultura em grande escala, não tendo em conta os impactos 

ambientais da actividade; 

 Cerca de 85% de madeira comercializada proveniente do abate ilegal de árvores; 

 Fabrico de carvão vegetal; 

 Conversão de florestas em outros tipos de uso de solo, principalmente agrícola; 

 Conversão de savanas em áreas agrícolas ou urbanas; 

 Degradação de solos agrícolas, por uso de fogo para abertura de novos campos e 

do uso excessivo de agro-tóxicos e fertilizantes químicos; 

 Urbanização e construção de infra-estruturas de forma descontrolada; 

 Erosão costeira e extracção indiscriminada de arreia nas praias; 

 Proliferação de lixeiras; 

 Má gestão de pastagens; 

 Destinação inadequada das águas residuais domesticas e industriais (Ex. do fabrico 

de farinha de mandioca, tintas, etc.); 

 Exploração abusiva de inertes. 

 



 Indirectas:  

 Fraca coordenação entre os sectores responsáveis pelo uso e gestão de terras; 

 Fraca capacidade institucional dos sectores ligados a gestão de terras; 

 Fraca aplicação da legislação existente (Lei das Florestas, Lei Fundiária, Decreto 

sobre Avaliação de Impacto Ambiental, etc.); 

 Não aplicação do Plano Nacional de Ordenamento de Território existente; 

 Aumento de índice da pobreza; 

 Pressão antrópica sobre os recursos naturais. 

2.2. Quadro legal e institucional 

Para cumprir a meta de neutralidade em termos de degradação de terras, precisa-se de 

envolvimento de todas as instituições governamentais, da sociedade civil organizada e das 

comunidades locais. No entanto, os sectores directamente envolvidos nas acções visando a 

NDT são:  

 Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Que tutela a Direcção de Apoio 

ao Desenvolvimento da Agricultura, a Direcção das Florestas e da Biodiversidade, a 

Direcção de Assuntos Fundiários, a Direcção do Parque Natural Obô de São Tomé e o 

Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica. 

 Ministério das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente. Tutela a Direcção-

Geral do Ambiente, a Direcção-Geral de Recursos Naturais e Energia e a Direcção de 

Serviços Geográficos e Cadastrais; 

 Governo Regional do Príncipe. Possui poderes legislativos e executivos próprios, dada 

a sua especificidades e tutela a Direcção Regional do Ambiente e Conservação da 

Natureza (Parque Natural do Príncipe, Departamento do Serviço Regional de 

Florestas) e a Direcção Regional da Agricultura, Pescas e Pecuária.  

Segundo o artigo 4º da Constituição da República, o Estado São-tomense exerce a sua 

soberania sobre todo o território nacional, o subsolo do espaço terrestre, o fundo e o subsolo 

do território aquático formado pelo mar territorial e as águas arquipelágicas, bem como sobre 

os recursos naturais vivos e não vivos que se encontrem em todos os espaços 

supramencionados e os existentes nas águas suprajacentes imediatas às costas, fora do mar 

territorial, na extensão que fixa a lei, em conformidade com o direito internacional. Para isso, 



o país já beneficia de diplomas legislativos que têm servido de suporte jurídico e político para 

a gestão de terras. Destes textos legislativos, destacam-se os seguintes:  

 Lei n.º 3/91, de 31 Julho de 1991, DR.nº21. Cria o quadro jurídico institucional 

regulador da Propriedade Fundiária; 

 Lei n°5/2001 – Lei de Florestas: é a lei que estabelece o quadro geral da conservação 

e exploração florestal no País, cria a Direcção das Florestas, as atribuições e 

competências; 

 Lei n° 11/1999 - Lei da Conservação da Fauna, Flora e Áreas Protegidas: visa a 

conservação das espécies florísticas e faunísticas, seus habitats e estabelece as bases 

para a criação das Áreas Protegidas; 

 Lei n° 6 e 7/2006 - Lei dos Parques Naturais Obô de São Tomé e do Príncipe 

respectivamente: é o texto legislativo que legaliza oficialmente a institucionalização 

dos Parques Naturais; 

 Lei n° 10/1999 – Lei de base do Ambiente: é o diploma legislativo que define as bases 

da política de ambiente para o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe. 

2.2.1. Lacunas do quadro legal e institucional  

A Lei Fundiária determina que os terrenos de Estado só podem ser atribuídos mediante 

contrato de concessão, e confere alguns direitos ao sector privado, permitindo aos 

beneficiários a exploração temporária das terras até então directamente administradas pelo 

Estado através dos seus agentes. No entanto, essa forma de atribuição de terras não dá 

garantias necessárias para o investimento. Neste sentido, está em curso a revisão e 

actualização da mesma lei. 

Por outro lado, para responder as novas exigências da gestão de florestas e dos seus recursos, 

encontra-se em actualização e Lei de Florestas. Da mesma forma, está em curso a aprovação 

de uma lei sobre os inertes, fundamentais para a melhoria da gestão de terras. O quadro a 

seguir apresenta algumas fraquezas e ameaças do quadro legal e institucional são-tomense.  

Quadro 1. Fraquezas e ameaças do quadro legal e institucional de NDT. 

Fraquezas Quadro Legal: 

 Morosidade no processo de actualização da lei fundiária. Contudo, o 

fraco envolvimento do sector agrícola na comissão para concessão de 

terras e o aumento do poder da Direcção de Património e das Câmaras 



Distritais nestes processos podem por em causa a integridade dos 

ecossistemas; 

  Fraca aplicabilidade das leis existentes (leis de florestas, fundiária e de 

impacto ambiental, lei dos parques). Não se respeitam os limites dos 

parques nem as áreas florestais nos processos de utilização de terras; 

 Inexistência de uma lei de exploração de inertes; 

Quadro institucional: 

 Falta de coordenação institucional e definição de competências no 

domínio de gestão de terras e da biodiversidade; 

Limitada capacidade institucional em matéria de NDT. 

Ameaças Quadro Legal: 

 Inexistência de um da lei de ordenamento de território, o que tem 

provocado o uso irracional de terras e a degradação de ecossistemas; 

 Aumento de número de madeireiros e carvoeiros; 

Quadro institucional: 

 Conflito de interesse entre instituições. Por exemplo, as autorizações 

para a extracção de inertes e construção de infra-estruturas sobrepõem 

aos objectivos ambientais. 

 

3. Metas e medidas MDT 

São Tome e Príncipe assume o compromisso mundial de até 2030, combater a desertificação, 

e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afectados pela desertificação, secas e 

inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Ficam 

estabelecidas as seguintes metas: 

 Até 2030, reduzir a menos de 5% a conversão de florestas e savanas a outro tipo de 

ocupação de solo; 

 Reduzir de 85% a 15% o abate ilegal de árvores até 2030; 

 Restaurar até ao ano 2025 cerca de 32000 ha de florestas e paisagens degradadas; 

 Até 2030, melhorar em 50% o processo de fabrico de carvão, melhorando assim a 

produtividade (eficiência) e reduzir desperdícios; 



 Até 2030 reduzir em 25% o uso dos pesticidas e fertilizantes químicos, aumentando 

em 25% a utilização de produtos biológicos. 

Para que se cumpra essas metas é necessário que as seguintes medidas sejam levadas ao cabo: 

 Actualizar o quadro legal e institucional de gestão de terras; 

 Maior aplicabilidade da legislação referente a gestão de terras; 

 Melhorar a coordenação entre os sectores intervenientes na gestão de terras; 

 Criar mecanismos para a redução da utilização de produtos químicos usados na 

agricultura, incentivando a utilização de produtos biológicos;  

 Melhorar os processos de fabrico de carvão vegetal; 

 Incentivo produção e utilização de fogões melhorados; 

 Incentivar a produção e utilização de fogões melhorados e de outras fontes de 

combustível (Biogás, briquetes de serradura); 

 Realizar o III inventário florestal nacional; 

 Elaborar e implementar um plano nacional de desenvolvimento florestal; 

 Criar um sistema nacional de vigilância das florestas e paisagens; 

 Incentivar a reactivação/ ressurgimento e modernização das indústrias madeireiras; 

 Fomento da Silvicultura e a Agro-silvicultura no país; 

 Intensificar a fiscalização/patrulhamento das áreas florestais; 

 Promover programas de Informação, Educação e Comunicação em matéria de uso 

racional de recursos naturais; 

 Reforçar as capacidades dos agricultores em técnicas de conservação dos solos e 

fabrico de produtos biológicos (compostagem, fertilizantes e pesticidas);Integrar os 

princípios de NDT no Plano Nacional de Ordenamento do Território em elaboração e 

nas demais políticas sectoriais; 

 Estabelecer um mecanismo para a mobilização de fundos necessários para o 

cumprimento das metas e medidas de NDT. 

4. Atingir o NDT 

Na persecução das metas e medidas aqui traçadas, algumas acções e projectos em 

implementação ou a implementar constituem oportunidades para a NDT. Desses projectos 

podemos citar: 



 Projecto Nacional de Ordenamento do Território. Executado pelo Governo São-

tomense e financiado pelo BAD. Visa definir o marco geral da ocupação de terras no 

país. 

 Projecto Promoção da energia hidroeléctrica de forma sustentável e resiliente ao clima 

através duma abordagem que integra gestão de terras e florestas em S. Tomé e 

Príncipe (2016-2020) é executado através do PNUD e financiado pelo GEF. 

Contempla: 

• Elaboração do Plano Nacional do Desenvolvimento Florestal;  

• Plantio de árvores em zonas degradadas das bacias hidrográficas; 

• Instalação do sistema nacional de monitoramento florestal. 

 Projecto de adaptação das Comunidades Rurais aos efeitos das mudanças climáticas 

nos distritos de Caué, Me-Zochi, Lemba, Cantagalo, Lobata e Príncipe (2015-2019) 

executado através do PNUD e financiado pelo GEF. Entre as acções está: 

• Plantio de árvores em comunidades rurais; 

• Melhoria da produção agrícola, com a construção de estufas e sistemas de 

irrigação. 

 Projecto de Restauração da paisagem para a funcionalidade do ecossistema e a 

mitigação das mudanças climáticas na República de Democrática de São Tomé e 

Príncipe (2018-2021), implementado pela FAO com financiamento do GEF. 

Comtempla acções para alcançar todas as metas e medidas de NDT relacionadas com 

o sector florestal.  

 Projecto de reforço das capacidades dos Parques Naturais Obo de São Tomé e do 

Príncipe (2018-2020). Implementado pelas ONG Oikos e a Birdelife Internacional, no 

âmbito do ECOFAC 6, financiado pela União Europeia. 

 PROJECTO - Implementação de Sistemas Agro-florestais em terras degradadas em S. 

Tomé e Príncipe e desenvolvimento de Produtos Florestais Não-Lenhosos (PFNL) em 

Angola e S. Tomé e Príncipe para melhorar a geração de renda familiar e a segurança 

alimentar (2018-2020). Financiado pela União Africana e implementado pela 

Universidade de Coimbra, Direcção das Florestas e da Biodiversidade e a Direcção do 

Parque Natural Obo de São Tomé.  

 Projecto Gestão participativa para a redução da desflorestação e degradação florestal 

no PNOST (2018-2020). A ser executado pelas ONG RSet, WayC e ADAPPA e a 

Direcção das Florestas e da Biodiversidade.  



Por outro lado, existem possibilidade de existe uma forte aposta do país no sistema agro-

florestal, com a reactivação das culturas de cacau e café. Esse tipo de produção tem benefícios 

múltiplos e promove uma melhor utilização de solo, constituindo uma oportunidade de 

alavancagem do processo NDT no país, pois minimiza os riscos de degradação de terras, ao 

mesmo tempo que aumenta a disponibilidade madeireira e dos serviços ecossistémicos. 

5. Conclusão 

A implementação do processo NDT em São Tomé e Príncipe é uma acção multidisciplinar 

que necessitará da motivação de todos os actores envolvidos na gestão de terras no país. 

Contudo, o plano de ordenamento de território, em processo de elaboração, fornecerá as 

linhas orientadoras para o estabelecimentos de parcerias necessárias para a neutralizar a 

degradação de terras. 

Durante o processo para a definição de metas e medidas nacionais para a NDT, ficou claro 

que o país deve melhorar em alguns aspectos para atender a NDT, principalmente: 

 Articulação das acções institucionais ligadas a gestão de terras; 

 Sistema de base de dados relativos ao uso e ocupação de solos; 

 Cumprimento da legislação vigente sobre a gestão dos recursos naturais e de terra; 

 Reforço de capacidades técnicas e materiais das instituições dos actores rurais 

vocacionadas para a gestão de terras. 

O país não possuindo recursos financeiros para assegurar a implementação de todas as metas 

e medidas propostas, deverá contar com o apoio dos seus parceiros técnicos e financeiros para 

a materialização das mesmas. Contudo, a negociação com os parceiros deve ser objectiva no 

sentido de: 

 Definir claramente a acção a ser realizada, no âmbito de quê medida para o 

cumprimento de metas específicas; 

 Descriminar as actividades a serem realizadas para o cumprimento da medida 

estabelecida; 

 Demonstrar o envolvimento dos actores relevantes para a perpetuação das medidas; 

 Estabelecer um orçamento realístico que vai de encontro às exigências dos parceiros e 

ao fortalecimento das partes envolvidas. 



Anexos 

Anexo 1. Lista de instituições do Grupo de trabalho NDT 

Nº Instituição 

1 Representante da Região Autónoma do Príncipe (Ambiente) 

2 Representante da Região Autónoma do Príncipe (Agricultura)

3 Representante da Região Autónoma do Príncipe (Floresta)

4 Representante da Região Autónoma do Príncipe (Recursos Naturais) 

5 Representante da Câmara Distrital de Água Grande 

6 Representante da Câmara Distrital de Cantagalo 

7 Representante da Câmara Distrital de Caué

8 Representante da Câmara Distrital de Lembá

9 Representante da Câmara Distrital de Lobata

10 Representante da Câmara Distrital de Mé-Zóchi

11 Representante da Presidência da República no CMC 

12 Representante da 4ª Comissão da Assembleia Nacional 

13 Representante do Ministério do Finanças, Comercio e Economia Azul no CMC 

14 Representante do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação no CMC

15 Representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades no CMC

16 Representante do Ministério da Defesa e Ordem Interna no CMC

17 Representante da Direcção Nacional do Planeamento no CMC 

18 Representante da Direcção-Geral do Ambiente 

19 Representante da Direcção-Geral dos Recursos Naturais e Energia (Geologia) 

20 Representante dos Serviços Geográficos e Cadastrais 

21 Representante da Direcção de Estudos e Planeamento - MADR 

22 Representante da Direcção de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola 

23 Representante da Direcção dos Assuntos Fundiários 

24 Representante da Direcção de Florestas  

25 Representante do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural 

26 PF da Convenção das Nações unidas de Luta Contra a Desertificação - CNULCD 

27 PF da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – UNCCC 

28 PF do Fundo Mundial para o Ambiente - GEF 

29 PF da Convenção da Biodiversidade - CBD 

30 Comissão das Florestas de África Central – COMIFAC 

31 Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes - POP's 

32 Representante do Instituto Nacional de Meteorologia 

33 Representante do Instituto Nacional de Estatísticas 

34 Representante das Universidades 

35 Representante do Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica 

36 Representante da Federação das ONG (FONG-STP) 

37 Representante da Federação Nacional dos Pequenos Agricultores (FENAPA) 

38 Representante das Cooperativas 



Anexo 2. Lista de membros do Grupo de Trabalho NDT, beneficiários da formação para a avaliação de Mudanças da ocupação do solo 

em São Tomé e Príncipe, usando Collect Earth. 

Nº Nome Instituição Email 

1 Adilson da Mata Direcção das Florestas e da Biodiversidade adilmata77@hotmail.com 

2 Armando Dias Monteiro CADR Armando.kisoriquente@gmail.com  

3 Aurélio de Sousa Jesus Rita Ponto Focal CBD asoujerita@gmail.com  

4 Ersted Gomes DGRNE erstedgomes@gmail.com  

5 Gaspar Pinto Vaz Direcção Nacional do Planeamento Gasparvpinto53@yahoo.com.br  

6 Heliodoro Quaresma Ponto Focal CNULCD quaresmaheliodoro@hmail.com  

7 Idalécio Major Instituto Nacional de Meteorologia Idaleciomajor72@gmail.com  

8 Joaquim Amado Mendes DGA/Direcção de Conservação SQA amadocompositor@gmail.com  

9 José de Menezes CST CNULCD  

10 Kiloange Lima do Espírito  DGRNE kiloangelima@hotmail.com  

11 Lukene Neto Instituto Nacional de Estatísticas lukenebarneto@gmail.com  

12 Luzia Moreira Direcção de Estudos e Planeamento - MADR luziamoreiraabd@gmail.com  

13 Pascoa Costa Direcção das Florestas e da Biodiversidade pascoacosta17@gmail.com  

14 Sadyel dos Santos Câmara Distrital de Lobata sadyeldossantos@gmail.com  

15 Sulisa Signo Quaresma Ponto Focal Convenção de Basileia suligno@gmail.com  

16 Wanderley Lima Paixão Direcção de Assuntos Fundiários kingleylima@gmail.com  

17 Wilder da Costa Carvalho Parque Natural Obô de São Tomé wildercostacarvalho@gmail.com  
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Anexo 3. Resumo e fotos de encontros realizados 

A4.1. Ateliê de Lançamento de NDT e formação sobre ocupação de solo 

O Lançamento do programa NDT em São Tomé e Príncipe ocorreu no dia 27, seguido da 

formação sobre a avaliação de Mudanças da ocupação do solo em São Tomé e Príncipe, 

usando Collect Earth, entre os dias 20-30 de Novembro de 2017, na Sala de Conferencia do 

hotel Praia, em São Tomé. Teve por objectivo:  Mobilizar as altas autoridades governamentais 

e parceiros internacionais para o programa NDT; Formar um grupo de trabalho multissectorial 

para a implementação do programa NDT; Definição da situação de referência ou baseline. 

 

 

A4.2. Ateliê de validação do relatório de linha de base e 2ª Reunião do Grupo de trabalho 

Este teve lugar no dia 15 de Fevereiro de 2018, na sala de Conferencias das Nações Unidas, 

São Tomé. Teve por objectivo a aprovação do relatório de linha de base, assim como a 

definição dos próximos passos para a definição de metas do país em NDT. A cerimónia de 

abertura foi presidida pelo Senhor Director de Estudos e Planeamento do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural.  



 

 

A4.3. Ateliê de definição de metas e medidas nacionais em NDT. 

O ateliê para a definição de metas e medidas nacionais em NDT, teve lugar no dia 07 de 

Junho de 2018, no Centro de Formação Profissional Brasil-São Tomé e Príncipe, São Tomé. 

Participaram no encontro cerca de 40 técnicos das diferentes instituições nacionais. OS 

trabalhos foram conduzidos pelo Consultor Nacional e o Ponto Focal CNULCD. A cerimónia 

de abertura foi presidida pelo Senhor Director de Estudos e Planeamento do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, em representação. 

 



Anexo 4. Nota política (Ainda não adoptada pelo Governo)





 

 



 





Anexo 6. Lista de documentos enviados 

 Plano de trabalho; 

 Plano de Alavancagem; 

 Análise do quadro legal e institucional; 

 Relatório de Linha de Base; 

 Relatório de Metas e Medidas Nacionais NDT. 

 

 


