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Mensagem do Presidente 

 

Bom dia a todos e sejam bem-vindos à inauguração da novo Centro Industrial e Tecnológico da 

Satocao. 

A minha equipa, sócios e eu próprio, estamos muito orgulhosos em receber-vos como nossos 

convidados neste dia tão importante para a Satocao, mas sobretudo para a cultura do cacau em São 

Tomé e Príncipe. 

Fundada em 2010 por três sócios franco-suíços a SATOCAO visa desde o início, contribuir para 

restaurar, o bom nome de São Tomé e Príncipe entre os maiores nomes do mundo do cacau, bem 

como a sua reputação de “Ilha de chocolate." Suportado por um investimento de 9 milhões de euros, 

a Satocao contituiu-se sobre 2 pilares principais: o replantação de mais de 2.500 hectares de cacau, 

bem como o apoio activo aos pequenos e médios agricultores. 

Com o legado do cacau enraizado em suas raízes há mais de dois séculos, os pequenos e médios 

agricultores são uma das bases do nosso negócio. Após a chegada de SATOCAO, o preço médio de 

compra no mercado aumentou 60% em 18 meses, enquanto que no mesmo período, a cotação 

mundial do cacau caiu 22%. Paralelamente à compra de cacau goma temos implementado um 

projeto de cooperativas que visa permitir o acesso, bem como transmitir o domínio de técnicas de 

produção aos pequenos e médios agricultores. 

Estamos profundamente convencidos de que o sucesso do nosso projeto passa pelo 

desenvolvimento de centros de excelência de cooperativas autónomas capazes de fornecer um cacau 

de qualidade que respeite os padrões equivalentes aos critérios da SATOCAO. 

Pela primeira vez em 15 anos, as plantações abandonadas são reabilitadas e replantadas. Todo o 

material vegetal é derivado a partir de viveiros na ilha e rigorosamente selecionado pelo CIAT, a 

fim de respeitar a origem e valorizar a dimensão da própria herança de São Tomé no contexto 

internacional. O Governo de São Tomé e Príncipe trabalha em estreita colaboração com a OMPI para 

proteger o cacau local contribuindo para a criação de uma Denominação de Origem Controlada 

(DOC), apesar de o cacau ser já reconhecido pela Organização Internacional do Cacau (ICCO), como 

um dos 7 de cacaus “finos" do mundo. 

As exportações de cacau da SATOCAO são integralmente analisadas pelo CIAT e por uma empresa de 

certificação internacional (VERITAS), bem como pelos nossos clientes, entre eles alguns dos maiores 

chocolateiros do mundo, tendo o nosso trabalho sido já recompensado na contribuição da melhoria 

da qualidade. Permitir-me-ei citar, um dos nossos clientes,  sendo simultâneamente um dos 

principais importadores de cacau “fino” de Amesterdão: “Há mais de 10 anos que não viamos cacau 

de tão alta qualidade oriundo de São Tomé e Príncipe“ 

Desafio-vos a descobrir ou a redescobrir o mundo de cacau em São Tomé, agradecendo mais uma 

vez a vossa visita,  

 

Philippe Perles 
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A lista de cacaus de origens ditas “finas 

e raras“ é estabelecida pelo ICCO:  

 São Tomé e Principe 

(Forasteiro Amelonado)  

 Equador (Forasteiros 

variedade Nacional e Arriba) 

 Venezuela (Trinidários e 

Crioulos)  

 Caraibas de Trindade a Cuba 

(Trinidários)  

 Madagascar (Forasteiro 

Sambirano)  

 Java (Crioulos Antigos)  

 Papua da Nova-Guiné 

(Trinidários) 

OS CACAUS “FINOS“ 

 

 

    Os primeiros cacaueiros 
originários  do Brasil foram 
introduzidos em África via São 
Tomé pelos colonizadores 
portugueses em 1822 

Inicialmente explorado por 15 

grandes herdades agro-

industriais Portuguesas (roças) a 

produção atingiu o seu apogeu no 

início do século 20, excedendo 

30.000 toneladas para cerca de 

60.000 ha de área 

São Tomé foi, então, não só o 

maior produtor mundial, mas 

também líder indiscutível, devido 

à qualidade superior do seu cacau 

 

      O Amelonado é um forasteiro 

aromático de características 

genéticas únicas. Constitui a 

principal variedade cultivada em 

São Tomé e Príncipe, 

anteriormente generalizada, está 

hoje  em perigo de desaparecer 

em África 

 

 

Um 
património 
genético 

 

 
 
Desde o início do século XX, São Tomé é conhecido mundialmente 
pelo seu cacau de qualidade superior e aromas excepcionais. Durante 
os anos 1910-1920, São Tomé tornou-se o maior exportador de cacau, 
com uma produção anual de mais de 30 mil toneladas, o que lhe valeu 
o apelido de Ilha de chocolate. 
 
 
Se o cacau se mantém como o principal 

produto de exportação do país, o volume caiu drasticamente durante vários 
anos, tendo-se apenas exportado 1,5 mil toneladas em 2012. Esta curva 
descendente reflete a falta de investimentos públicos e privados no sector, e a 
falta de apoio aos protagonistas da indústria.  
O aparelho produtivo já se encontra em estado crítico, plantações envelhecidas 
e instalações industriais obsoletas. 
Além disso, o conhecimento do produto está a desaparecer gradualmente. Por 
falta de perspectivas, a população não está interessada neste sector e os jovens 
trabalhadores não encontram interesse em explorar a terra. 
Se nenhuma medida for implementada rapidamente para reabilitar o cacau 
nacional, este desaparecerá de São Tomé e Príncipe nos próximos dez anos. 
 
 
O mercado internacional de hoje procura de um produto exclusivo e de alta 
qualidade, que surja de um legado excepcional e cuja origem seja assegurada 
pelo trabalho constante e por uma rastreabilidade completa. 
A particularidade de variedades nacionais, o ecossistema  insular e a riqueza 
dos solos vulcânicos, se bem conservados, proporcionam ao cacau 
santomense  excelente qualidade e sabor único. Conseguir isto ainda é 
possível através do investimento no aparelho produtivo e no apoio à 
divulgação do saber local. Ajudar os profissionais do sector a 
desenvolver o seu negócio representaria uma oportunidade de restaurar a 
nobreza do cacau santomense e de gerar receitas para o país. 
Constatando esta realidade e defendendo o principio do compromisso de 
desenvolver um cacau excelência, a SATOCAO abriu as suas portas em 
Dezembro de 2010. 
 
 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Um potencial rico, parcialmente explorado 
 

Uma  

longa 

tradição de 

cacau 

 

 

 

 

Zonas de Plantação 
de cacao 

 

O país beneficia de uma 
localização geográfica 
excepcional, a ilha concentra 
todas as qualidades adequadas 
para o desenvolvimento 
harmonioso da árvore de cacau 
(temperatura, hidrometria, 
húmidade, floresta de sombra e 
da fertilidade do solo vulcânico).  
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Fundada em Dezembro de 2010 por investidores europeus, a SATOCAO é uma sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada de direito Santomense, existindo apenas em São Tomé e Príncipe. 
 

A SATOCAO visa: 
- Relançar a cultura do cacau em São Tomé e Príncipe, como motor de desenvolvimento, 
- Destacar a herança e o conhecimento do seu povo, 
- Fazer conhecer o país internacionalmente, através da excelência da sua produção. 
 

O principal objectivo é o de aumentar a produção de cacau em São Tomé e Príncipe até 6.500 
toneladas em 2020. Para que tal seja possivel, é necessário implementar os seguintes componentes : 

• Reabilitar plantações abandonadas (através de concessões atribuidas pelo Governo – títulos 
de posse provisórios) e incentivar a replantação nas propriedades dos pequenos e médios 
produtores 

• Melhorar os padrões de produção e produtividade através da combinação de práticas 
tradicionais com processos modernos e rigoroso controle de qualidade 

• Desenvolver meios sociais e económicos locais através da associação dos pequenos e 
médios produtores  em cooperativas comuns 

• Transformação do produto obtendo um cacau seco de excelência destinado a um mercado 
de nicho dos chocolateiros de luxo. 

• Promoção de um cacau de excelência contribuindo para a criação de um rótulo de 
Denominação de Origem Controlada com o objectivo de valorizar a produção santomense a 
nível internacional. 

 

O projeto representa um investimento total de 9 milhões de euros em 5 anos. 
 

A empresa baseia-se nas competências locais: hoje emprega 600 pessoas, onde 100% dos 
funcionários e 60% dos nossos executivos são santomenses. 
 

MODELO SATOCAO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 SATOCAO, um projeto privado de envergadura nacional  
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Histórico 

 

       Uma empresa em plena expansão 
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Um parque nacional de cacaueiros, em desperdício 
 
Os cacaueiros nacionais têm uma média de idades entre os 30 e os 50 anos, enquanto a idade da 
produção de cacau se situa entre 3 e 40 anos. 
O país não desenvolveu nenhum programa de replantação em larga escala ao longo de décadas. As 
técnicas e o “saber fazer“  encontram-se em esquecimento e as antigas plantações, na sua maioria, 
deixaram de ser cultivadas. 
Isso resulta num declínio dramático na produção de cacau, sendo que este continua a ser a principal 
fonte de rendimento do país. 

 
 

Criar de modo directo, e em grande escala, uma base sólida que impulsione uma 
dinâmica sobre a totalidade do território 

 
A SATOCAO valoriza a terra comprometendo-se 
replantar 2.500 hectares de terras abandonadas 
ou fortemente isoladas. 
A empresa investe na pesquisa selecionando, 
multiplicando e distribuindo material vegetal 
original e melhorado. É dada especial atenção à 
escolha das variedades plantadas, totalmente 
originárias de São Tomé e Príncipe, e à adaptação 
das suas condições ambientais. O trabalho de 
selecção e desenvolvimento dessas variedades é 
realizado em parceria com o CIAT1 envolvendo a 
intervenção de especialistas internacionais do 
CIRAD2. O capital genético nacional pode, 
portanto, ser preservado, multiplicado e 
distribuído a todos os agricultores que desejem 
melhorar o seu parque cacaueiro. 
Estão a ser desenvolvidos esforços em termos de 
inovação técnica e de gestão racional das 
plantações combinando técnicas modernas e o 
conhecimento tradicional. 
Este programa também contribui para a abertura 
de áreas rurais isoladas e desfavorecidas do país, 
gerando em muitos casos centenas de empregos, 
implementando formação continua e a reabilitação de 
vias de acesso. 

 
Criando deste modo um pólo de excelência em 
matéria de cultura de cacau, a SATOCAO pretende 
trabalhar rapidamente unidades de superficies que 
permitam a renovação do parque cacaueiro. A 
capitalização da experiência permitirá a vulgarização 
das boas práticas entre os pequenos e médios 
agricultores. 

                                                             
1
 CIAT: Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica 

2
 CIRAD: O centro de Investigação Agronómica francês que se lida, juntamente com os países do sul, com 

questões internacionais de agricultura e do desenvolvimento. 

 

 
Plantações SATOCAO, fornecedoras de um produto bruto e de 
ferramentas de divulgação de técnicas modernas 
 

 

 
 130 hectares já plantados em áreas 

anteriormente negligenciadas  
 

 500 hectares em preparação para 
plantio antes do final de 2013 

 

 500 empregados que vivem em redor 
das plantações, que actualmente 
trabalham 
 

 Primeira colheita esperada em 2015  

 

 DADOS 
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Estruturar e criar bases de apoio às cooperativas para impulsionar a cultura do 
cacau e aumentar a produtividade de forma sustentável 
 
Uma recuperação sustentável da cultura do  cacau no país não se poderá 
fazer sem os pequenos e médios agricultores. A  SATOCAO agricultores 
envolvidos neste sector. 
A SATOCAO compra cacau em goma junto dos pequenos e médios 
agricultores em toda a ilha valorizando, através do preço, um produto de 
qualidade, permitindo uma retribuição através de uma transação justa. 
 
Por efeito de cascata, o preço médio de compra no mercado aumentou 
60% em 18 meses, enquanto, no mesmo periodo, a cotação mundial do 
cacau caiu em 22%. Hoje, os agricultores parceiros da SATOCAO recebem 
18% acima do preço de mercado. 
 

 
Estabelecer uma relação de equilibrio com grupos competentes e estruturados 
 
iNos últimos meses, a SATOCAO também iniciou uma abordagem de parceria 
com os pequenos e médios agricultores preocupados em valorizar as suas 
terras num processo de ganhar / ganhar. A SATOCAO pretende ajudar os 
agricultores que se preocupam com a melhoria da qualidade e da  
produtividade. Foi realizado um trabalho de recenciamento e de estudo 
das necessidades na óptica de melhorar o acesso a serviços específicos: 
diagnóstico de plantações e consultoria técnica e assistência organizacional. 
 
Através de sua equipe de técnico-comerciais e vulgarizadores rurais, hoje, a 
SATOCAO: 
- Capacitar os meios para que os agricultores possam estruturar-se para 

a criação de entidades competentes, fortes e reconhecidas: 
agrupamentos, associações (redação dos estatutos/eleição da direção)  

- Desenvolver ferramentas para garantir a rastreabilidade permanente 
a fim de assegurar a origem de um cacau de excelência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pequenos e médios agricultores, multiplicadores do projeto e vectores 
de desenvolvimento 
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O cacau de excelência, é fruto de uma transformação cuidadossa de um produto 

excepcional 

Para corresponder às exigências de qualidade do mercado de excelência 
respeitando as normas internacionais, a SATOCAO investe em ferramentas 
de produção fiáveis e eficientes. 
Após Junho de 2011, a SATOCAO reabilitou as instalações de Santa 
Margarida. 
Um centro industrial que consiste em infra-estruturas modernas (tecnologia, 
secadores solares, laboratório, escritórios, garagem e outras estruturas) foi, 

paralelamente, construído em Morro Peixe. 
Um pólo de investigação e desenvolvimento, assistido por especialistas (CIAT, CIRAD) permite o 
desenvolvimento de inovações em todo o processo de transformação do produto, do viveiro à 
armazenagem de grãos secos, a fim de  garantir a excelência do produto. 
Todo o processo produtivo é monitorizado através de um rigoroso sistema de controlo presente em 
todas as etápas. 
 

Infra-estruturas modernas : Morro Peixe 

 

 
 
 
É desenvolvido um esforço permanente para respeitar os procedimentos legais, bem como a 
transparência fiscal e administrativa. Em cada uma das zonas de implementação, a SATOCAO 
incentiva e apoia os seus colaboradores em procedimentos administrativos de rigor (elaboração de 
bilhetes de identidade, abertura de contas bancárias, pagamento de impostos,  etc...) 
 
Todo este trabalho é realizado por uma equipe de mais de 99% de empregados santomenses. 

Consciente do seu valor, a SATOCAO baseia a sua política de negócios, sobre a valorização e 

desenvolvimento da força de trabalho local, capital essencial do projeto. 

 

 Morro Peixe, Centro industrial, tecnológico e administrativo 
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8, rue du Conseil Général 
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Suisse 

Telefone : +41 22 322 13 54 

Fax : +41 22 322 13 50 

Mail : arnaud.chouraki@satocao.com 
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Director de Operações 

Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 985 77 31 

Mail : frederic.pedron@satocao.com 
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Director Administrativo & Financeiro 

Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 987 36 60 

Mail : carlos.pires@satocao.com 
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Responsável Projeto Cooperativas 

Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 986 61 11 

Mail : camille.paran@satocao.com 
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Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 985 76 83 

Mail : luis.lima@satocao.com 
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Responsável Plantações 

Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 985 76 84 

Mail : manuel.carvalho@satocao.com 

Jean-Pierre Kizimbou 

Responsável Compras Cacau 

Morro Peixe, Distrito de Lobata 

São Tomé e Principe 

CP 762 

Telefone : +239 985 76 85 

Mail : jpk@satocao.com 


