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Índice Explicativo
–

Após a Fase I, onde centralmente se procedeu ao diagnóstico e análise o mais extensa e abrangente
possível de todo o território nas suas diferentes dimensões, o desenvolvimento subsequente dos
trabalhos obrigou ao aprofundamento das diversas realidades. A sua organização deu origem a cinco
conjuntos de informação:
ENQUADRAMENTO
– Quando se concebe, organiza e pretende materializar um Plano e uma Agenda, existem
questões transversais que trespassam todas as áreas, e devem ser claramente
enunciadas e assumidas ao nível dos conceitos enquadradores. Consubstanciam-se na
apresentação de soluções paradigmáticas as quais atendem às disposições gerais, à
harmonização de interesses, e à fundamentação técnica.
VISÃO
– Ampla percepção da Ilha, com base numa grelha de essências, valores e sensibilidades,

através das quais se lê, sente, e interpreta um mundo e se interage com ele. Criação de
uma imagem forte, facilmente apetecível e reconhecível, identificadora do projecto,
motivando uma imediata adesão, e potencializando o estado virgem, não pervertido,
misterioso, da Ilha do Príncipe.
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Índice Explicativo
CONTEXTOS TEMÁTICOS
– Elencagem de todos os temas em presença, explanando-se para cada um deles os
respectivos contextos, considerandos e demais informação essencial que dá origem e
suporte às Propostas. Dois conceitos fundamentais:1º - Usufruto não passivo daquele

território,os utentes assumem uma co-responsabilização dos recursos disponíveis,
vivenciando na sua estadia uma experiência única, e contribuindo no manter autosustentado daquele micro mundo; 2º - Envolver as comunidades locais de modo a
fomentar a sua aceitação e envolvimento no projecto.
PROPOSTAS ESTRUTURANTES
– Para cada uma das áreas identificadas, apresentação de fichas que materializam
propostas de diferente âmbito, desde procedimentos a implementar, criação de gabinetes
e centros, definição e implementaçãode regulamentos, até à elaboração de estudos,
projectos e planos de ordenamento do território, cuja envergadura e prazos de execução
terão de ser bem ponderados e calendarizados.
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Índice Explicativo
ELEMENTOS DESENHADOS
– Para permitir uma leitura das várias realidades, sociais, edificada e ambiental,
elaboraram-se desenhos organizados por quatro grupos:1º Organização Social; 2º
Infraestruturas Territoriais; 3º Ordenamento do Território; 4º Plano Estratégico (Planta

Síntese)
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2.ª Fase – Plano de Desenvolvimento Sustentável
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Enquadramento
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Enquadramento
–

No decorrer da elaboração do Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Príncipe
(PADS), a equipa, foi-se envolvendo cada vez mais profundamente com as diferentes realidades
presentes na ilha do Príncipe retirando progressivamente os seus diferentes véus e tentando
aproximar-se da verdade.

–

A procura incessante da verdade, na resposta às questões que animam o ser humano desde sempre,
é no nosso entender o fundamento basilar para em consciência se poder apresentar um Plano que
permita ao conjunto de agentes, instituições, Seres Humanos nele participantes encontrarem um
sentido de caminho, permitindo a manifestação da sua Anima, quer num plano individual quer
colectivo.

–

Esta busca ganha particular relevância num momento civilizacional onde a visão redutora do
materialismo cientifico, tem dificuldade em apresentar soluções, respostas a uma humanidade
agonizante.

–

A metodologia utilizada remete assim para uma visão tripartida do Universo, incluindo as suas
dimensões física, psíquica e espiritual. Percebendo que qualquer modelo de desenvolvimento a
propor, sobretudo para um território com as características da Ilha do Príncipe, tem em consideração
um novo paradigma do Ser Humano, que abordaremos ao longo deste relatório.
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Enquadramento
–

Assume-se aqui o Ser Humano como a chave de todo o processo de transformação, com ponto de
partida dos resultados explicitados e desenvolvidos no primeiro relatório, que correspondeu à
caracterização e diagnóstico da ilha do Príncipe, e matriz de intervenção da promoção do Ser
Humano, da sua dignidade e criatividade, bem como da sua participação no processo de
desenvolvimento, permitindo assim:
• A mudança dos seus comportamentos gerando uma nova cidadania;
• A protecção da biodiversidade do território;
• A promoção de um modelo de desenvolvimento fomentando a actividade económica regional;

• A criação de instrumentos que enquadrem e promovam o ordenamento do território.
–

Tratam-se, pois, de condições necessárias para a afirmação de valores que permitem o correcto
desenvolvimento do ser humano, da economia, da sociedade e o respeito pela Natureza.

–

O PADS assume-se, assim, como uma ferramenta estratégica para o posicionamento institucional dos

diferentes agentes a actuar no contexto da ilha do Príncipe, e dado o seu carácter operacional, a
materialização de forma concreta de cada um, permitindo o seu respectivo envolvimento.
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1. Visão
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1. Visão

“O ser humano é parte do todo chamado por nós de Universo, uma parte limitada do tempo
e do espaço. Ele experiencia-se, aos seus pensamentos e sentimentos como algo separado do
resto, um tipo de ilusão óptica da sua consciência. Esta ilusão é um género de prisão para
nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por umas pessoas mais

próximas de nós. A nossa tarefa deve ser a de nos libertarmos desta prisão (…..) para abraçar
todas as criaturas vivas e toda a Natureza na sua beleza”
Albert Einstein.
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1. Visão
Introdução
Independentemente das acções a desenvolver, o objectivo final será sempre o de contribuir de forma

efectiva para o incremento dos níveis de envolvimento das comunidades do Príncipe, fomentando
dinâmicas que possam vir a transformar a sua realidade actual, marcada por dificuldades transversais
nas diferentes dimensões da sua existência.

Paralelamente, é imperativo que qualquer medida tomada deva contemplar a participação dos
agentes e das populações, pois só assim será possível transformar positivamente os cenários vividos.

Encontrar a “chave” para o desenvolvimento sustentável do Príncipe, implica um trabalho interior,
um percurso de tomada de consciência: O que somos? Como nos distinguimos dos demais? Como

fazemos das nossas hipotéticas fragilidades ou condicionantes, factores de sucesso do “projecto”
que dirigimos?

14
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1. Visão
Contexto
• Ilha com forte sentido de identidade e de comunidade
• Reputadamente segura e hospitaleira

• Num território de forte pendor rural, a Ilha
tendeu a criar, historicamente, laços
comunitários estreitos e um forte sentido
de pertença
• A estrutura familiar existente, deixa os
filhos “entregues” a educação em
comunidade
• Este capital identitário e de afinidade pode
constituir um trunfo importante num
mundo globalizado em perda de valores
• Acresce ainda que o território apresenta
uma densa rede de ONG’s que se podem
constituir como o vector catalisador de uma
transformação do modelo de cidadania.

Território de
expressão rural

• Riqueza e diversidade de recursos naturais com forte capital atractivo
• Necessidade de encontrar as suas vocações e formas de afirmação
• A ruralidade do território expressa-se de forma singular

Território de
forte índole
comunitária

• A baixa densidade, com a enorme falta de capacidade organizativa
(“coopetição”), penaliza a massa crítica da oferta regional, já de si muito
baixa, pelo que as operações turísticas revelam problemas de produto,
competitividade, de organização e planeamento
• O território não desenvolve convenientemente o seu potencial, dado que
parte significativa da sua população é beneficiária de ajudas sociais (o que
não incentiva a iniciativa)
• Carência de recursos humanos qualificados, aliados à ausência de
capacidade de empreender, dificulta o surgimento de um tecido de
prestadores que permitam requalificar o território

Ilha do
Príncipe

Território
Insular

• O Príncipe vive uma dupla insularidade,
devido ao seu posicionamento secundário
em relação à Ilha de São Tomé
• O isolamento da Ilha é reforçado pelas
carência de acessibilidades com o exterior

Território
da baixa
densidade
empresarial

• A insularidade tem sido penalizadora para
o desenvolvimento da Ilha, mas alguns dos
seus efeitos, podem vir a ser capitalizados
no desenho do futuro da ilha solidária
• Recursos culturais e históricos com forte
potencial, mas não trabalhados

Fonte: ESSENTIA, 2011
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1. Visão
Contexto

Necessidade
de liderança
• A ilha apresenta algumas iniciativas
colectivas, especialmente aquelas
incentivadas por ONG’s, umas que vingam,
outras que são abandonadas por
incapacidade de gestão e planeamento
• Algumas empresas e grupos identificaram
os factores diferenciadores Príncipe e
apostam no turismo como actividade
• O Governo Regional está sensibilizado para
a importância de se envolver mais no
desenvolvimento, sem o pretender tutelar
numa visão paternalista

Território com
apetência
pelos
investimentos

• População com baixos níveis de formação e falta de motivação,
dominados pela ideia de ter um “emprego com patrão”, ou por elevados
índices de dependência do “assistencialismo”, o que contribui para
elevados níveis de acomodação
• O sector público começa a despertar para a oportunidade que o turismo
representa para a sustentabilidade da economia e da sociedade
• Elevados índices de dependência das populações em relação ao Governo
regional e às intervenções das ONG’s
• Não existem ferramentas e iniciativas que promovam os níveis de
capacitação das populações e da população activa

Ilha do
Príncipe

• Na esfera institucional, merece referência o protagonismo do Governo
regional como promotor deste Plano correspondendo a um projecto
político do seu executivo
• No plano privado, merecem referência algumas intenções de investimento
por parte de grupo com forte representatividade internacional
• A População e as ONG do território estão receptivaos à apresentação de
propostas alternativas ao actual modelo de actuação e envolvimento

Baixa
densidade de
iniciativas
privadas

• Lacunas ao nível de iniciativas de
empreendedorismo privado
• Alguns agentes locais revelam vocação para
a actividade turística, no entanto não
apresentam capacidade de promoção e
gestão de um projecto turístico

População com
baixos níveis
de iniciativa e
formação

Fonte: ESSENTIA, 2011
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1. Visão
Contexto

A chave para o modelo de desenvolvimento do Príncipe, inicia-se com o reconhecimento do
enorme património Natural que o constitui, a obra mestra, que se manifesta, através dos ciclos,
neste eterno recomeço. As suas características singulares afirmam a sua especificidade

“Uniqueness”, mas também lhe induzem a sua fragilidade. Da sua enorme fertilidade, advém a
sua capacidade produtiva, uma dádiva permanente que remete para a compreensão dos ciclos. O
seu equilíbrio, manifesto na harmonia que desvela, permite a fruição de quem procura e se quer
descobrir, e finalmente a sua capacidade permanente de celebrar a vida.
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1. Visão
Contexto

A chave para o modelo de desenvolvimento do príncipe passa pela compreensão profunda do
seus habitantes, aqueles que a vida levou a fazerem parte deste território. As características
intrínsecas deste território e os modelos que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos,
moldaram o carácter individual dos habitantes do Príncipe, e a sua estrutura colectiva. Assim
dado a dimensão do território e as dificuldades de acesso, quer externo, quer interno, surge um

forte espírito comunitário de entre ajuda, partilha, o que permitiu compreender o sentido da
cooperação. Esta manifesta-se desde a educação dos mais pequenos até à gestão dos geradores
de energia, comunitários. As vicissitudes vividas, a necessidade de sobrevivência, levaram a
explorar a criatividade, esta manifestação profunda do ser humano. Faculdade que é partilhada

com grande espontaneidade, à maneira das crianças, sem segunda intenção. Por fim toda esta
partilha se faz com forte sentido de integridade de dignidade humana, atribuindo valor ao que
realmente tem.
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1. Visão
Contexto

É a “simplicidade da vida”, manifestada nos diversos momentos do quotidiano, que pode
constituir a verdadeira alma diferenciadora da visão estratégica para o Príncipe. Trabalhar com
esta simplicidade, positivá-la, ou seja respeitando a sua idiossincrasia, o seu tempo, orientá-la
para a manifestação das virtudes, sistema de valores do ser, permitindo a participação de todos,
quer sejam os que habitam, como aqueles que os procuram. Através da filosofia profunda do
“Leve-Leve”, que induz um ritmo, uma capacidade de se distanciar das situações, tornando-se
observador e observado, é o celebrar da vida, sem ser escravo do tempo, é o permitir-se viver o
eterno presente, sem as angústias e medos do passado e sem as expectativas do futuro,
assumindo a sua responsabilidade, no aqui e agora. É a fusão com a natureza, o celebrar da vida,

organizando um rol de actividades cadenciadas segundo o ritmo do Equador, herdado do
trabalho intimo connosco e com o que nos rodeia, desenvolvido ao longo dos séculos.
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1. Visão
Sistema de Valores do Príncipe

Natureza

• Tempo

Fonte: ESSENTIA, 2011

• Uniqueness
• Fertilidade (produção)
• Equilíbrio (harmonia)
• Celebração (respeito)

Leve - Leve

Leve-Leve
É o elo de conexão e
potenciação entre os dois

Ser
Humano

• Comunidade

• Criatividade

sistemas de valores. É a

• Cooperação

busca da felicidade humana ,

• Integridade

versão Príncipe.

• Espontaneidade

20
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1. Visão
Sistema de Valores do Príncipe
–

Natureza:
• Tempo: o tempo da natureza é cíclico, é o eterno recomeço, em constante renovação e
regeneração; no Príncipe, esses ciclos são ainda bem marcados e marcam eles próprios as

vivências e os hábitos da ilha. Com naturalidade vive-se ao ritmo da natureza.
• Uniqueness: na ilha do Príncipe existe um conjunto de espécies únicas no mundo (em parte em
resultado da insularidade, isolamento e condições específicas da ilha) que faz da ilha um
ecossistema único.

• Fertilidade (produção): as condições naturais da ilha conferem-lhe grande fertilidade e,
consequentemente, capacidade produtiva e reprodutiva, bem visível na riqueza paisagística e
na abundância de produtos agrícolas e florestais.
• Equilíbrio (harmonia): Nas zonas mais remotas da ilha, onde a presença humana sempre foi

menos relevante, este equilíbrio e harmonia é mais visível – ainda há na ilha zonas “pristinas”.
• Celebração (respeito):

a natureza do Príncipe é toda ela uma forma de celebração, a

celebração da vida, materializada na água, nas plantas, nas árvores, na fauna…
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1. Visão
Sistema de Valores do Príncipe
–

Ser Humano:
• Comunidade: a capacidade de se agrupar e construir um sistema de relações sociais formais e
informais é um valor marcante do Ser Humano do Príncipe, desde os primeiros povoamentos
da ilha. As características da ilha (nomeadamente a topografia e o clima)

e as difíceis

acessibilidades reforçaram esta apetência pelo desenvolvimento de comunidades coesas.
• Cooperação: esta coesão gera grande capacidade de cooperação, evidenciada por exemplo na
educação das crianças, no sistema de trocas directas ou nas inúmeras cooperativas existentes.
• Criatividade: é sem dúvida um traço das pessoas do Príncipe, embora nem sempre bem
direccionado o que justifica a inexistência de artistas e produção artística provenientes da ilha.
É um valor a desenvolver, com base, em parte, no valor seguinte.
• Espontaneidade: revela-se no dia-a-dia, na franqueza, na honestidade, na prontidão e pureza
das respostas, perguntas e expressões, sobretudo das crianças.

• Integridade: o
carência…

habitante do Príncipe é, por natureza, íntegro, mesmo em situações de
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1. Visão
–

O Leve-leve como manifestação da própria natureza do Ser Humano na ilha do Príncipe, revelando e
exaltando o sistema de valores definidos no território. Contudo, e dado o progressivo afastamento
do Ser Humano da sua natureza, este sistema não se encontra em equilíbrio, gerando todos os
dramas identificados no diagnóstico inicial. Assim surge a necessidade de um novo modelo de
desenvolvimento que permita o processo de transformação de atitudes que leve a potenciação da
filosofia de base.

• Tempo
• Uniqueness

• Fertilidade (produção)
• Equilíbrio (harmonia)

Ser
Humano
Leve - Leve

• Celebração (respeito)

Natureza
Fonte: ESSENTIA, 2011

• Comunidade
• Criatividade
• Cooperação
• Integridade
• Espontaneidade
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1. Visão
–

Este processo deverá passar pelo fortalecimento do papel e empowerment da sociedade civil da Ilha
do Príncipe, através de um novo modelo de cidadania, baseado nos valores “clássicos”.

um novo modelo de cidadania
liberdade

justiça

igualdade

Uma Visão Política
Um Modelo de Desenvolvimento

Uma oportunidade de transformação

cooperação

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe
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Visão de Desenvolvimento do Príncipe

Nova Atlântida

Economia Responsável - A Fundação de Um Novo Ciclo
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1. Visão
Tempo

Sistema de valores integrado
Celebração

Comunidade

Integridade

Uniqueness

Equilíbrio

Fonte: ESSENTIA, 2011

Criatividade

Cooperação

Fertilidade
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1. Visão

Um novo modelo de cidadania

Visão Filosófica: Nova Atlântida

Veículo: 3º Sector

Uma Visão
Política
Conceito de desenvolvimento:
Economia
Responsável
m Modelo
dede
Desenvolvimento
Vectores
base: Cadeia
valores da ilha
O 3º Sector
– Economia
Responsável
Instrumento
Dinamizador:
Turismo
Fonte: ESSENTIA, 2011
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1. Visão
O Turismo como instrumento privilegiado
–

A consubstanciação da Visão atrás desenvolvida depende, obviamente, do seu desenvolvimento
efectivo. A fundação de uma nova cidadania, a capacitação do Ser Humano, a chamada à
participação e a sua responsabilização, têm que dispor de um veículo, de um instrumento, capaz de

veicular esta Visão pelos diferentes sectores, gerando benefícios a diferentes níveis.

Turismo
Instrumento de Marketing Territorial

Instrumento de coesão económica e social
Resultado do Sistema de Valores do Príncipe
Fonte: ESSENTIA, 2011
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1. Visão
O Turismo como instrumento privilegiado
–

Definiu-se, desta forma, o umbrella de Turismo Responsável como conceito de venda do destino
Príncipe, sob o qual serão desenvolvidas as vocações turísticas do território, sempre numa lógica de
interligação, complementaridade e sustentabilidade.

Natureza

BemEstar

Cultura

Turismo
Responsável

Fonte: ESSENTIA, 2011

Ciência

Mar
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1. Visão
O Turismo como instrumento privilegiado - O ciclo Virtuoso do produto Turístico – 4 A’s
–

No processo de reflexão que se iniciou para a estruturação de uma estratégia coerente de
desenvolvimento turístico, adoptou-se como fio condutor a lógica dos 4 A’s do Turismo. A
sustentabilidade do destino é assegurada pelo equilíbrio entre os 4 A’s (Atracções, Alojamento,

Animação e Acessibilidade), ou seja, por aquilo a que designa de ciclo virtuoso do produto turístico.

Fonte: ESSENTIA, 2011
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1. Visão
O Conceito Turístico

“Paralelo 1, O Príncipe”

Fonte: ESSENTIA, 2011

31

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe
1. Visão
Afirmação de fileiras

Cacau Bio

Botânica

Paralelo1,
O Príncipe
Baunilha

Fonte: ESSENTIA, 2011

Fruta
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Visão
Afirmação de fileiras
–

Compreender a fileira é essencial para a compreensão das potenciais estratégias de negócio a assumir.
Dependendo da estrutura da fileira em que um determinado produto se insere, as actividades da cadeia de
valor interna da organização assumem diferentes importâncias e, consequentemente, diferentes formas de
execução.

–

O controlo sobre todo o processo permite, como já referido garantir que o retorno resultante do valor
acrescentado sobre o produto reverta, pelo menos na sua maior parte, para a ilha do Príncipe.

–

A integração de toda a cadeia de valor, permite que o produto que se vende seja um conceito, Paralelo 1, O
Príncipe e como tal menos vulnerável às variações de mercado do preço das matérias primas.

–

Existem outras vantagens, as quais, no nosso entender, consubstanciam uma forma de materialização da
Visão:
•

Controlo sobre a qualidade dos produtos;

•

Capacidade de regulação sobre as quantidades produzidas e os preços de valorização da matériaprima;

•

Afirmação do conceito Economia Responsável, como factor de diferenciação e valorização do produto;

•

Reforço da notoriedade da marca “Paralelo 1, O Príncipe”.
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1. Visão
Afirmação de fileiras - Exemplo: fileira da Fruta
Extracção / Colheita

Acções a Desenvolver

Apanha e selecção da fruta e recolha da mesma pela cooperativa da fileira Fruta.

> Controlo de qualidade

Transformação nos diferentes produtos da fileira
Fruta Seca

Produtos de bem estar e
beleza

Compotas

outros

> “Certificação”
Embalagem e Rotulagem
Colocação dos produtos em embalagens específicas e colocação dos rótulos, ambos a desenvolver com base na Marca
Paralelo 1, o Príncipe

> “Branding”
Distribuição
A distribuição será centralizada pela cooperativa, que negociará os preços e as margens com os clientes, sejam eles
distribuidores, retalhistas ou finais

> Negociação
Cliente Final
O cliente final assumirá que o produto é de qualidade porque é da Marca Paralelo 1, o Príncipe
Fonte: ESSENTIA, 2011
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2. Contextos Temáticos
–

A 2ª fase do PADS representa a necessidade de definição de propostas estruturantes que contribuam
para a alteração do modelo social e económico vigente na Ilha do Príncipe. Este objectivo é, pela
natureza do trabalho, resultante do diagnóstico realizado na 1ª fase do PADS, etapa em que foram
identificados os principais constrangimentos no território, nas diversas dimensões.

–

Neste capítulo pretende-se apresentar uma súmula desses mesmos constrangimentos,
contextualizando as “Propostas Estruturantes”. Assim, serão abordados os temas alvo de análise e de
soluções fazendo, desde já, a ligação com o que será apresentado como medidas / acções, de modo
a tornar-se perceptível e compreensível.

–

Paralelamente, será possível, após a leitura introdutória da “Visão” compreender de que forma esta
foi construída, assumindo a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento onde o Ser
Humano e a Natureza assumem o papel central de toda a estratégia. Abordar de forma holística este
território será a “chave” para a identificação dos caminhos a seguir.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

A ilha do Príncipe possui uma enorme riqueza de recursos naturais, nomeadamente ao nível das
florestas, dos solos, da água e da biodiversidade, o que contribui para um pecúlio paisagístico de
enorme importância.

–

Caracteriza-se pela presença de uma grande variedade de ecossistemas, sendo fortemente marcada

pela presença de áreas florestadas, destacando-se as manchas existentes a sul da ilha incluídas no
Parque Natural do Príncipe. A norte, ainda que a característica natural e florestal subsista, existe uma
maior presença de ecossistemas modificados, que resultam de áreas humanizadas e agricultadas. A
costa da ilha é caracterizada por zonas de praias e áreas rochosas, florestadas, sobre o mar, que em
contínuo com a área marinha do Príncipe englobam uma grande diversidade de habitats naturais.
–

A importância das áreas florestais, extravasa a simples questão conservacionista, representando os
recursos florestais uma das riquezas do país.

–

O crescimento demográfico fez aumentar significativamente a pressão sobre os recursos naturais,
conduzindo a uma sobre exploração de recursos como a floresta ou areias, com consequências
graves para a preservação e equilíbrio dos ecossistemas, terrestres, costeiros e marinhos.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

Este aumento da pressão sobre o território materializou-se numa forte erosão costeira e destruição
da infra-estrutura litoral, degradação dos recursos hídricos (interiores e marinhos), na perda de
coberto florestal (especialmente ao nível das espécies autóctones com elevado interesse para a
conservação), em virtude do abate de árvores, e na perda de espécies e habitats.

–

Ainda que exista alguma legislação geral para a protecção dos recursos naturais, esta não abrange
todos os recursos que dela necessitam o que, associado à reduzida capacidade de fiscalização e
gestão, bem como alguma falta de conhecimento e capacitação técnica das entidades gestoras em
particular e das comunidades em geral, tem impedido um combate eficaz a esta realidade.

–

O PADS representa uma oportunidade para o Príncipe promover uma melhor gestão dos recursos
naturais, passando pela sua identificação, utilização de práticas mais sustentáveis, acompanhadas de
uma estratégia de sensibilização das comunidades para o seu papel no desenvolvimento da ilha, e de
uma constante monitorização e eficaz fiscalização.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

A operacionalização desta estratégia de exploração sustentável e integradora das comunidades passa
pela implementação de várias acções, nomeadamente de ferramentas de gestão para o Parque

Natural do Príncipe (possibilitando a obtenção dos fundos necessários e dos mecanismos adequados
ao seu bom funcionamento), pela criação de um Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do
Príncipe, pelo apoio ao Programa SADA, pela criação da Reserva Natural das Tinhosas, pela
implementação de trilhos no Parque Natural, pela criação de um regulamento para protecção das

áreas com Interesse para a Conservação da Natureza, pela criação de um regulamento para a
extracção de pedra e pelo desenvolvimento de vários planos de gestão, nomeadamente para a
gestão de areias, para a gestão de espécies não endémicas e para a gestão florestal.
–

No que respeita à extracção de pedra, existe no Príncipe uma única exploração de basalto
concessionada, sendo que esta, detém direitos para explorar o recurso, sem existir uma área de
intervenção claramente delimitada no território.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

Adicionalmente, a extracção da pedra não está sujeita a qualquer tipo de regulamentação, controlo
ou fiscalização, o que poderá resultar em impactos significativos, nomeadamente, em alterações da

paisagem, na destruição de áreas de floresta e consequente perda de espécies, em alterações nos
cursos de água, problemas de erosão, entre outros.
–

A boa gestão dos recursos florestais assume também uma importância fulcral para o equilíbrio da
Ilha. Os recursos florestais, como atrás referido, são suporte de parte sensível das actividades da Ilha,

quer ao nível do seu uso como combustível, seja para a construção seja do ponto de vista seu
aproveitamento agroflorestal. É fundamental gerir o recurso florestal, resolvendo pressões e
ameaças (que têm vindo a destruir as espécies com maior interesse natural e conservacionista) mas
garantindo as actividades que deste recurso dependem.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

Também ao nível das espécies não endémicas, é colocada a mesma questão. Estas espécies
provocam, a diferente níveis, pressões e ameaças para a estrutura ecológica do Príncipe. Mas, muitas
vezes, contribuem para a manutenção de actividades humanas importantes. Espécies como o
coqueiro, não endémicas da Ilha, e que vão, pela sua expansão, retirando espaço biótico às espécies
autóctones, são fonte importante de rendimento e subsistência para parte da população. A sua
gestão deve ser conseguida de forma faseada e equilibrada. Não esquecendo, igualmente, o papel
que esta espécie vai assumindo do ponto de vista do coberto “verde” da Ilha e do seu contributo
para a “mancha de paisagem” da mesma. Outras espécies como o macaco, ou a lagaia, também
introduções na Ilha, em maior ou menor grau, constituem ameaças e pressões mas, também,
recursos. A sua boa gestão deve ser cuidadosamente planeada e concretizada, estabelecendo os
mecanismos de controle e gestão das espécies não endémicas existentes na ilha, de forma
sustentada, minimizando os impactes resultantes da sua existência e reduzindo as afectações
potenciais do seu desaparecimento
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

A existência do Parque Natural do Príncipe, que ocupa grande parte da ilha, apoiada nos planos de
gestão e de manejo em vigor, constitui um pilar na manutenção do património natural da ilha,
nomeadamente da floresta primária e da diversidade de várias espécies endémicas e em vias de
extinção, mas também para a regulação do solo e dos recursos hídricos.

–

O Parque, pela sua dimensão e riqueza natural, apresenta uma enorme apetência para o
desenvolvimento de um turismo de natureza e de cariz sustentável, que potencie a captação de
receita suficiente para a sua gestão e conservação e que, paralelamente, estimule a economia da
ilha, gerando, por exemplo, emprego. Nesse sentido, importa desenvolver novas ferramentas de
gestão do Parque, mas também implementar medidas no terreno que efectivamente renovem a
imagem e a oferta disponível aos visitantes, nomeadamente através da implementação de trilhos no
Parque Natural e da criação de um Centro de Interpretação Ambiental no Parque Natural que
forneçam aos turistas uma experiência mais integrada sobre a realidade cultural, social e natural do
PNP.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

A realidade da pequena dimensão física da ilha em termos de espaço utilizável, acompanhada do já
referido aumento demográfico, são elementos chave de uma complexa panóplia de factores,
maioritariamente de origem antropomórfica, que têm vindo a ameaçar seriamente a biodiversidade
da ilha. Este desequilíbrio trouxe consequências graves para a preservação dos diversos ecossistemas
e habitats existentes, terrestres, costeiros e marinhos, nomeadamente através de um crescente
desaparecimento de espécies protegidas ou em vias de extinção, principalmente devido à captura
excessiva e/ou ilegal.

–

Para fazer face à necessidade de proteger e conservar algumas destas espécies que apresentam
estatutos de ameaçadas a nível internacional (no Príncipe, a riqueza da avifauna em termos de
endemismos, levou a BirdLife International a incluir a ilha entre as 200 mais importantes Endemic
Bird Areas a nível mundial), o PADS prevê uma proposta de criação da reserva especial das ilhas
Tinhosas, e o apoio ao programa de protecção das tartarugas marinhas (Programa Sada), que para
além da protecção da espécie ameaçada visa habilitar pessoas, preferencialmente naturais e/ou
residentes na ilha do Príncipe, com as capacidades técnicas adequadas para o desempenho de
funções nas actividades do próprio Programa.
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2.1. Conservação da Natureza e Recursos Naturais
–

O PADS, reconhecendo também o elevado interesse natural e conservacionista ao nível da ilha do
Príncipe, e entendendo que este interesse extravasa as áreas já sujeitas a protecção (como o Parque
Natural), propõe ainda a constituição de um quadro legal (ao nível de Regulamento) para a protecção
e gestão sustentada de outras áreas com interesse para a conservação. Dá-se o exemplo de algumas
praias, habitats fundamentais para a reprodução de diversas espécies de tartarugas marinhas e que

deverão ser objecto de uma gestão cuidada, promovendo a sua utilização de acordo com princípios
de conservação da sua importância natural.
–

Para além do quadro legislativo existente no país, e mesmo do existente ao nível regional, têm sido
desenvolvidas actividades paralelas implementadas por instituições nacionais e multilaterais,

nomeadamente a candidatura da ilha do Príncipe a Património da Unesco. Iniciativa que se enquadra
na visão do PADS, dado que todas as propostas deste visam reforçar esta candidatura.
–

Desta forma, o PADS apresenta como principal visão, ao nível da conservação da natureza e dos
recursos naturais, uma intervenção mais centrada nos princípios da conservação activa do que na
preservação passiva. Acredita-se que a conservação dos valores naturais só é possível através de
uma gestão esclarecida e que encontre o equilíbrio entre as necessidades das populações locais e os
objectivos de suporte e manutenção do rico património natural existente.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Enquadramento
–

A riqueza de um território, para além dos seus recursos naturais, construídos e culturais, reside nas
suas populações, e para tal, é importante conhecer o seu perfil. O capital humano, como é
designado, é a principal ferramenta que um território possui para fazer face aos principais desafios

que se advinham difíceis num contexto global cada vez mais competitivo.
–

A Globalização é um processo irreversível, assim como o aumento dos níveis de competitividade
internacional. Esta competitividade não é uma verdade apenas inerente aos continentes, mas já
ultrapassou as fronteiras geográficas tradicionais. No contexto actual, cada país, cada região, e cada
cidade, concorre com os seus pares nacionais, mas também com outros internacionais, tentando a
sua promoção económica, política e geográfica. As empresas e cidadãos procuram territórios onde se
possam instalar com vantagens competitivas, as quais muitas das vezes não se resumem às
financeiras.

–

O Capital Humano, a par com outras dimensões, é a ferramenta que permite promover a
competitividade de um território, atraindo investimento, respondendo a desafios e promovendo o
território. É estratégico identificar o seu perfil, permitindo assumir medidas que possam vir a corrigir
possíveis fragilidades.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Enquadramento
–

Nesta lógica, pretende-se seguidamente apresentar um retrato das diferentes dinâmicas sociais da
ilha. A informação que será apresentada não tem por base nenhuma fonte de informação
“institucional”, com excepção da definição dos círculos eleitorais, mas sim o resultado das conversas

mantidas no território com as 34 comunidades, com os seus interlocutores privilegiados e com os
seus representantes governativos (deputados eleitos pelos círculos).
–

As populações que vivem fora da cidade estão espalhadas por diversas comunidades, de perfil
diferenciado, seja pela sua dimensão, seja pelo tipo de actividade económica desenvolvida
(agricultura ou pesca, complementada pela prestação de serviços em órgãos públicos).

–

Apresenta-se uma listagem das comunidades da Ilha do Príncipe, com a descrição do seu perfil. Na
ausência de informação que permita fazer uma descrição pormenorizada de cada uma delas, optouse por uma mais qualitativa, resultante das consultas efectuadas a quem com elas trabalha mais
proximamente, a Igreja. Assim, as tabelas apresentadas deverão ser interpretadas como espelho da
percepção das comunidades e não como resultado de um diagnóstico mais técnico.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Tabela n.º 1: Principais comunidades da ilha do Príncipe - 2011

Distribuição Geográfica

Fonte: ESSENTIA, 2011

Comunidade

Vocação Económica

Mobilidade
Itinerante

Dimensão

Zona Noroeste

Agrícola

Piscatória

Serviços

Fixa

Grande

Média

Pequena

Sundi

X

X

X

X

Zona Nordeste

Agrícola

Piscatória

Serviços

Fixa

Média

Pequena

Aeroporto

X

X

Azeitona

X

X

Belo Monte

X

X

X

Gaspar

X

X

X

X
Itinerante

Grande
X

X

Praia das
Burras

X

X

X

Praia
Campanha

X

X

X

X

X

X

X

Picão

X

Santa Rita

X

X

X
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Tabela n.º 1: Principais comunidades da ilha do Príncipe – 2011 (cont.)

Distribuição Geográfica
Comunidade

Vocação Económica

Fonte: ESSENTIA, 2011

Serviços

Fixa

X

X

Agrícola

Bela Vista

X

Montalegre

X

X

X

Pincaté

X

X

X

Ponta do Sol

X

X

X

Porto Real

X

X

X

S. Joaquim

X

Zona Este

Agrícola

Nova Estrela

X

Praia Abade

X

Santo Cristo

X

Terreiro Velho

X

Itinerante

Dimensão

Zona Oeste

Praia da Lapa

Piscatória

Mobilidade
Grande

X

X

X

X
X

Serviços

Fixa

X

X

X

X

X

X
X

Pequena

X

X
Piscatória

Média

Itinerante

Grande

Média

Pequena

X

X

X

X
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Tabela n.º 1: Principais comunidades da ilha do Príncipe – 2011 (cont.)

Distribuição Geográfica
Comunidade

Fonte: ESSENTIA, 2011

Cidade e
Arredores

Vocação Económica
Piscatória

Fixa

Alojamento

X

X

Bom Viver

X

X

Budo Budo

X

X

X

Centro Cidade

X

X

X

Oque Ponte

X

X

Parque Velho

X

X

X

Recta do Porto
Real

X

X

X

Ribeira Formiga

X

X

Santo Antonio
II

X

X

X

X

Itinerante

Dimensão

Serviços

Santo Antonio
Praia

Agrícola

Mobilidade
Grande

Média

Pequena

X
X

X

X
X
X
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Figura n.º 1 – Mapeamento das principais comunidades da ilha do Príncipe - 2011

Comunidades
Piscatórias

Fonte: ESSENTIA, 2011

Comunidades
Rurais / Agrícolas

Comunidades
Urbanas / Serviços
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Distribuição Geográfica
–

A cidade de Santo António tem um papel polarizador, por concentrar os principais serviços públicos,
os serviços centrais (nomeadamente o hospital e o ensino secundário, da 9ª classe à 11ª classe) e por
ser o local privilegiado de comércio. É o local que congrega o maior efectivo populacional e é para

onde convergem todas as dinâmicas sociais, económicas e culturais.
–

Com excepção dos serviços primários de saúde e dos núcleos educacionais do pré-escolar e do 1º
ciclo, Santo António concentra os principais serviços e estruturas da ilha, o que faz com que as
populações tenham de se dirigir à cidade para fins de comércio e de utilização de serviços públicos.

–

Como em qualquer centro urbano no mundo, de maior ou menor escala, Santo António é, no
contexto da Ilha do Príncipe, sinónimo de maiores oportunidades, melhor acesso aos serviços de
saúde e educativos, apesar das distâncias entre o “mundo urbano” e o “mundo rural” serem muito
curtas. Para reforço desta realidade contribui a ausência de acessos rodoviários em condições e a
inexistência de um sistema de transportes públicos que garanta a equidade de mobilidade.

–

Centrando ainda a análise na cidade, verifica-se a existência de duas realidades urbanas: o Centro e
os Arredores da Cidade.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Distribuição Geográfica
– O centro da cidade, (ou o casco velho) é constituído pelo edificado colonial herdado, em alguns
casos em avançado estado de degradação, onde vivem muitas famílias, por vezes partilhando o
mesmo espaço de residência. Alguns dos edifícios aqui existentes já foram alvo de intervenções

que lhes devolveram alguma dignidade (designadamente, os edifícios públicos ou os edifícios
de certas entidades empresariais).
– Os arredores da cidade, constituídos por um conjunto de comunidades que se foram
desenvolvendo em torno do centro, como as que de seguida se identificam:
• Alojamento;
• Bom Viver;

• Ribeira Formiga;

• Budo Budo;

• Santo António II;

• Oquê Ponte;

• Parque Velho;
• Recta do Porto Real;

• Santo António Praia;
• Rua Feliz, Rua dos Trabalhadores, Hospital Velho e São
João (margem direita do Rio Papagaio).
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Distribuição Geográfica
–

Todas estas comunidades, incluindo o Centro Cidade, podem ser definidas como comunidades de
média e grande dimensão, com uma vocação específica para desempenharem actividades
económicas do sector terciário (serviços), seja como funcionários públicos, seja como prestadores de

serviços diferenciados (costura, pequeno comércio, mecânicos, pedreiros, jardineiros, professores,
pastelaria, turismo, entre outros).
–

Ao visitar estas comunidades é possível perceber que, apesar de viverem na cidade, as populações
partilham os principais constrangimentos das outras mais rurais, designadamente, problemas de
água, de recolha de lixos e de saneamento. Relativamente à energia e aos acessos, apesar de
deficientes, as comunidades de Santo António têm acesso a melhores serviços.

–

Os principais problemas associados a nível global ao espaço urbano são aqui também uma realidade:
uma maior pressão sobre as infra-estruturas, a existência de bolsas de pobreza e um maior número
de conflitos sociais. Com o desenvolvimento económico-social da ilha a tendência de urbanização do
território será maior, especialmente em Santo António, o que poderá vir a agravar os problemas
atrás relevados, caso não sejam devidamente acauteladas as situações.
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As Dinâmicas
–

Saindo do “cidade”, e analisando as comunidade ditas mais rurais, é possível afirmar que entre elas
existem diferenças, mas também pontos convergentes. Da observação da distribuição das
comunidades pelo território é possível tecer um conjunto de considerações:

• Na Zona Noroeste identifica-se apenas uma comunidade, a Sundi, que pela sua dimensão quase
que funciona autonomamente. Ou seja, a Sundi apresenta circuitos sociais, económicos e
culturais muito próprios, facto que poderá dever-se à relevância que teve no passado e que
hoje ainda é visível.
• A Zona Nordeste é o território que congrega o maior número de comunidades, muito diversas
entre si, e complementares, ao mesmo tempo, tanto ao nível económico como social. Note-se
que existem comunidades piscatórias e agrícolas, em complementaridade económica, e
existem também escolas e postos de saúde, em complementaridade social. Refira-se, também,
que esta zona é alvo de fortes deficiências nas acessibilidades internas (com excepção da
Azeitona e do Aeroporto), facto que contribui para o reforço dos laços comerciais e sociais
entre as suas comunidades.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
As Dinâmicas
• A Zona Este, além da Noroeste, é o território com menor densidade de comunidades, mas que,
ao mesmo tempo, é o espaço com melhor nível de acessos rodoviários, o que permite uma
relação com a cidade mais próxima e fácil.

• A Zona Oeste, é o território de duas realidades: uma está próxima da cidade e beneficia dessa
vantagem (ex. Porto Real), graças aos acessos internos; a outra diz respeito à comunidade
piscatória (Praia da Lapa), que é fortemente penalizada pelos acessos rudimentares e difíceis.
–

Numa dimensão mais genérica, menos focada nas comunidades, e numa perspectiva de melhor

interpretar as dinâmicas, existem importantes reflexões que devem ser consideradas:
• Todas as comunidades convergem para a cidade, facto justificado não só pela atractividade que
o centro urbano exerce (económicas, culturais e sociais), mas também pela própria morfologia
do terreno;

• A cidade exerce um elevado poder de atractividade sobre as restantes comunidades, sobretudo
naquelas que estão fisicamente mais próximas ou possuem melhores acessos, facto visível nas
comunidades onde se verifica uma componente económica de serviços.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
As Dinâmicas
–

As relações e dinâmicas intra-comunidades são genericamente de três tipos:
I)

De Proximidade, que resultam das relações existentes entre os indivíduos da mesma
comunidade, numa parte relações económicas (veja-se o exemplo das comunidades

piscatórias), noutra parte sociais (de forte pendor comunitário). De forma geral, os indivíduos
nestas comunidades interagem entre si para o desenvolvimento das suas actividades
económicas, trocando serviços e produtos de forma directa ou comercial. Desta interacção
depende muitas das vezes o seu rendimento e subsistência mensal.
II)

De Vizinhança, que na maioria das vezes se concentram nas comunidades vizinhas ou que
partilham o mesmo território. Note-se que em cada uma das zonas identificadas se
encontram comunidades ou com maior vocação agrícola, ou piscatória ou mesmo mista, com
os serviços incluídos. Desta forma, existe uma complementaridade de actividades e negócios.
As comunidades interagem entre si, trocando produtos e serviços de forma directa ou
comercial, como forma de escoar as suas produções, garantindo os seus rendimentos. Estas
relações são muito potenciadas pela vizinhança, pois as comunidades piscatórias podem
obter produtos agrícolas e vice-versa.
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As Dinâmicas
III)

Direccionadas, em relação sobretudo com a cidade, que pelo seu perfil urbano é o espaço
privilegiado dos canais de distribuição e das trocas comerciais, pois é aqui que está o maior
mercado. A cidade surge como o grande “centro comercial”, seja pela massa humana e pela
densidade populacional existente, seja pela garantia de uma maior facilidade de escoamento
de mercadorias. Como principais produtos agrícolas utilizados nas trocas comerciais,
identifica-se a Mata Bala, a Banana, a Mandioca, as Hortícolas, a Batata e o Milho. Numa
versão mais empresarial, de maior escala de produção, surge o Cacau (fornecido à
Cooperativa do Cacau Biológico ou ao fabricante de chocolate, Cláudio Coralo) e a Pimenta

(fornecida a uma rede de distribuição europeia). Os produtos piscícolas são o peixe fresco, o
salgado ou o seco. Os projectos de transformação do pescado foram incentivados pela
MARAPA e muita da produção, para lá das trocas comerciais internas, são para exportação
para a ilha de São Tomé.

–

Note-se que existem comunidades com um perfil mais urbano do que outras, apesar de se
situarem num território mais rural. É o caso das comunidades, Sundi, Aeroporto, Praia Inhame,
Picão, Bela Vista e Porto Real.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
As Dinâmicas
–

Complementarmente, convém fazer uma análise geral à dimensão dos Recursos Humanos,
componente estratégica para o sucesso do desenvolvimento económico-social da ilha.

–

Como já referido, os recursos humanos (RH) de um território estão na base do seu sucesso:
– Como participantes: as pessoas deverão ser envolvidas nas estratégias e nos processos de
desenvolvimento, de forma a não se sentirem ameaçadas, reagindo negativamente. Se
correctamente envolvidas, as pessoas, apropriando-se das estratégias e dos processos, tornamse protagonistas do seu próprio processo de desenvolvimento.
– Como recursos: as pessoas são o factor diferenciador de qualquer território (ou destino). Desta
forma, deve ser dada a oportunidade aos residentes para participarem e beneficiarem dos
processos de desenvolvimento. A melhor forma é o seu recrutamento enquanto RH dos
projectos ou então como fornecedores de serviços e produtos. Esta estratégia traz benefícios
para o processo de desenvolvimento do destino, como seja a garantia de autenticidade. No

entanto, há que garantir a qualificação profissional e humana dos RH disponíveis.
–

A qualificação dos RH deve ser assumida como prioridade em qualquer projecto de desenvolvimento
ou investimento. É desta dimensão que depende o sucesso de qualquer organização ou território.
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–

Dos contactos e da análise de dados efectuada podem-se tecer alguns comentários que caracterizam
a situação actual da Ilha do Príncipe em matéria de RH:
– O nível de formação dos RH da Ilha podem, e devem, ser assumidos como uma fragilidade do

Príncipe, não sendo capazes de corresponder aos níveis mínimos necessários exigidos para o
desenvolvimento de qualquer actividade empresarial.
– Identificam-se lacunas ao nível técnico e teórico dos RH para o desempenho das suas tarefas
diárias, facto assumido pelos próprios. Esta realidade é visível tanto nas iniciativas privadas, em

que se pretende desenvolver o empreendedorismo, como nos próprios serviços públicos. A
formação foi identificada como um constrangimento, uma fragilidade recorrente.
– Esta realidade é visível quando se procura mão-de-obra especializada para os quadros das
empresas ou das instituições. Na verdade, a ausência de RH qualificados e capacitados está na

origem de muitos dos problemas de competitividade da ilha, aspecto que tem de ser corrigido.
– No plano individual, os RH também não estão dotados das ferramentas que permitam o seu
desenvolvimento enquanto cidadãos e até enquanto seres humanos participativos.
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–

Esta situação é potenciada pela ausência de um sistema educativo frágil e incapaz de promover as
competências individuais, sustentado em conteúdos teóricos, pouco adequados à realidade do
território (já identificados em diagnóstico).

–

A formação dos recursos humanos deverá ser sustentada em três pilares prioritários, que conjugados
promovem uma formação completa:
– Saber Estar;
– Saber Fazer;

– Saber Ser.
–

A inexistência de uma escola profissional é um dos principais factores que prejudicam a qualificação
dos RH do Príncipe. Paralelamente ao ensino padrão, o ensino profissional, com os conteúdos
formativos adequados, seria o primeiro passo para suprir as carências de mão-de-obra qualificada.

–

Assim decorre do PADS uma estratégia de formação dos RH que tem como pilar central a qualificação
das pessoas e das organizações no sentido de aumentar o seu contributo para o desenvolvimento
sustentável da Ilha.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Os Problemas Sociais
–

Falar da sociedade do Príncipe implica falar dos problemas sociais inerentes à mesma, o que obriga a
compreender o passado histórico que condicionou todo o seu desenvolvimento humano, social,
económico, cultural e educacional.

–

A sociedade actual da ilha do Príncipe enfrenta enormes desafios que poderão constituir a
oportunidade de transformação do território, caso sejam assumidas as medidas necessárias para
contrariar esses constrangimentos. No primeiro relatório ficaram bem patentes as dificuldades e os
problemas mais sérios da ilha:
• O papel da Mulher;

• A violação sexual;

• A poligamia, as questões sociais e de saúde;

• O VIH / SIDA;

• A velhice;
• A violência doméstica;

• A gravidez na adolescência;

• O alcoolismo e;

• A letargia.
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Os Problemas Sociais
–

O papel da Mulher:
• A sociedade regional foi descrita assim: “O Príncipe é uma sociedade matriarcal com fortes
traços de masculinidade”. A Mulher desempenha um importante papel social na sociedade

santomense. Responsável pelo trabalho doméstico, ela assume a gestão da casa, dos filhos e de
algum (se não de todo) sustento económico, providenciando a comida e a roupa para a família.
• Tradicionalmente, a mulher deveria assumir um papel de submissão em relação ao homem, de
quem deveria depender o sustento da casa, da mulher e dos filhos. No entanto, assiste-se hoje

a alterações neste comportamento.
• Apesar de todas as mudanças que têm ocorrido nos últimos anos, sobretudo no período pós
independência, muito trabalho resta a fazer. Alguns factores contribuem para a manutenção
deste status quo, a destacar: a resistência do estereótipo da superioridade masculina; a

educação e socialização sexistas; a baixa escolarização e o fraco nível cultural e de qualificação
técnica profissional da mulher; a imagem que ela tem de si própria, não acreditando nas suas
próprias capacidades e nas de outras mulheres; e a falta de estímulo e apoio da família.
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–

A poligamia, as questões sociais e de saúde:
• A poligamia na sociedade africana é uma questão social e culturalmente enquadrada. Se em
muitos locais do mundo a poligamia está associada a questões religiosas (é o caso do

Islamismo, o que promove uma soma de questões culturais e religiosas, fortalecendo ainda
mais a aceitação da prática), tal não é verdade absoluta em muitos países africanos onde a
religião não aparece como justificação. Pelo contrário, a poligamia é uma prática comum e
ancestral, sobretudo incentivada entre os homens.
• Um dos factores que serve de incentivo à poligamia em África é a enorme valorização da
maternidade neste continente. Como testemunho deste comportamento está a atitude dos
pais da mulher, que vão buscá-la ao marido, caso não haja descendência ao final de um ano de
vida comum.
• Consequência negativa da poligamia em África, e que é comum ao Príncipe, é a competição
entre as mulheres por direitos relacionados com a gravidez, como forma de garantir a lealdade
do homem e o seu sustento económico. Um outro factor associado à prática da poligamia é o
crescimento do número de filhos por pai e do tamanho médio das famílias.
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–

A poligamia, as questões sociais e de saúde:
• Da parte dos homens, o factor mais importante para a capacidade de conquista e/ou
substituição das parceiras, mais do que a juventude, é a sua capacidade financeira, vista pelas

mulheres como garantia de sustento e segurança.
• Cada vez mais a poligamia constitui uma ameaça para a saúde pública. Com a globalização e
disseminação das DST, em especial do VIH SIDA, o comportamento socialmente aceite da
poligamia poderá contribuir de forma perigosa para a propagação do vírus. São Tomé e Príncipe

tem uma taxa de seroprevalência de 1,5%, segundo estatísticas do governo.
• A poligamia, o comportamento de masculinidade exacerbada, em conjugação com uma vida
sexual activa pouco responsável, e o papel socialmente menos relevante da mulher, constituem
uma “receita explosiva” para um drama potencial de saúde pública

• Finalmente, importa referir o perigo da poligamia para a promoção de doenças do foro mental
e físico, associadas à genericamente “deficiência”. Num território como o Príncipe, o
cruzamento das famílias e a proximidade consanguínea pode ser causa do nascimento de
crianças com deficiências mentais e físicas várias.
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–

A velhice:
• O processo de envelhecimento tende a trazer desafios não só ao individuo, mas também à
sociedade. Ao envelhecer, a maioria das pessoas deseja continuar independente e junto das

suas famílias e comunidades. No entanto, o processo de envelhecimento também pode trazer
dificuldades.
• Os idosos tendem a enfrentar uma maior instabilidade financeira, problemas de saúde ou
incapacidades crescentes que comprometem cada vez mais a autonomia. Em África, a maioria

das pessoas entra na velhice após uma vida inteira de dificuldades associadas à pobreza, à má
nutrição, à débil assistência médica e, frequentemente, a anos de trabalho físico pesado.
• O mesmo se passa na ilha do Príncipe, onde os idosos são um grupo social em risco, não fossem
as intervenções de algumas instituições internacionais que garantem alguma assistência a estas

populações. Duas das principais áreas de preocupação, e que constituem a base dos trabalhos
desenvolvidos regionalmente, são a garantia de pensões de sobrevivência e o acesso a
cuidados médicos.
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–

A violência doméstica
• A violência doméstica é uma realidade crescente no contexto social da ilha do Príncipe, mas
não exclusivo a este território, pois é extensível a todo o arquipélago de São Tomé e Príncipe. A

violência doméstica é assumidamente perpetrada pelo homem, sobre as mulheres e as crianças
(principais vítimas). No entanto, já há casos de violência doméstica sobre os homens, cometida
pelas próprias mulheres.
• Como principais causas para esta realidade estão duas justificações:

– Cultural: associada à masculinidade da sociedade santomense, onde “quem manda é o
homem (a mulher e as crianças são relevadas para uma posição de inferioridade), com a
poligamia também associada ao fenómeno;
– Social: a pobreza é, sem dúvida, um factor preponderante para a perpetuação destes

comportamentos, agravada pela situação económica do país.
• Como factor de agravamento do fenómeno da violência doméstica está o alcoolismo,
potenciado pelo desemprego (ou inactividade, em muitos casos) e pela desarticulação familiar.
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–

A gravidez precoce
• A gravidez precoce é encarada como um problema sério e fortemente penalizador para a
sociedade e para a economia Santomense. Esta realidade é transversal a todo o território,
inclusive ao Príncipe, onde a maternidade infantil é alvo de intervenções específicas. Entre os
anos 2000 e 2010 foram identificados 323 casos de gravidez precoce (dados do Gabinete da
Mulher, Equidade e Igualdade do Género do Príncipe).
• Segundo um estudo de 2008, do Programa de Saúde Sexual Reprodutiva, 12,1% das jovens
raparigas engravidam precocemente no país.

• Muitas das jovens que engravidam são menores de idade (muitas ainda nem completaram
sequer os 14 anos de idade), pelo que não estão de todo preparadas para assumir a
maternidade de forma séria e responsável. O progenitor (muitas das vezes menor também) não
assume frequentemente a paternidade, abandonando a mãe e a criança.

• Como consequência, muitas destas crianças são educadas pelas avós, que se vêem a braços
com o aumento não desejado das suas famílias. Paralelamente, a maternidade precoce, e as
obrigações inerentes, obrigam a que a jovem mãe abandone a escola, não completando sequer
o ensino obrigatório (6ª classe), perpetuando o ciclo de pobreza.
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–

Violação sexual
• Este é um dos temas mais difíceis de caracterizar no território do Príncipe. Nos contactos
estabelecidos foi assumida a existência de casos de violação sexual de menores e de mulheres.

Apesar de não existirem estudos conclusivos, é do conhecimento público a dimensão do
problema.
• Verdade seja dita que a realidade do Príncipe está longe da de outros territórios africanos,
como é o caso de Moçambique, país onde foi decretada a “tolerância zero” contra qualquer

tipo de violação.
• No caso da ilha do Príncipe, e de acordo com as informações recolhidas, devido às condições de
vida, é nas pequenas comunidades que se regista o maior número das ocorrências.
• Este flagelo social não pode ser analisado de modo particular, terá de ser contextualizado na

sociedade regional, nos hábitos gregários, nos laços que unem as populações e, sobretudo, no
drama que é o fenómeno do alcoolismo na ilha.
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–

O VIH / SIDA
• O VIH / SIDA constitui uma grave ameaça para o mundo. Os casos de VIH / SIDA têm registado
um decréscimo em alguns países ditos desenvolvidos, ao contrário do que tem acontecido nos

países em “vias de desenvolvimento”, nomeadamente os africanos, onde o VIH/SIDA é
encarado como uma “bomba-relógio”, por não se saber ao certo a dimensão da realidade.
• A epidemia de HIV/SIDA, tanto em S. Tomé como na ilha do Príncipe, por ser considerada um
dos principais problemas de Saúde Publica do país, pelo que é assumido como uma prioridade

nacional e regional. A problemática do HIV / SIDA e da sua propagação está directamente
dependente de um conjunto de factores de risco (anteriormente já enquadrados) como o
crescimento dos níveis de pobreza, a instabilidade matrimonial causada pela poligamia (agora
agravada pela multiplicidade de parceiros que a mulher também começa a ter), a gravidez
precoce, o aumento dos abortos clandestinos (que por vezes obrigam a transfusões de sangue),
o elevado número de dadores de sangue, a fraca consciencialização da prevenção sobre as
DST/SIDA, a ligeireza como se assume a vida sexual activa e a forma como são (ou não são)
utilizados os métodos contraceptivos.
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–

O alcoolismo e outras drogas
• Relativamente às drogas, tem-se registado um aumento do consumo, em especial em S. Tomé,
sendo raros os casos identificados no Príncipe. Nunca, até à data, foram apreendidos quaisquer

estupefacientes nas alfândegas da ilha (também é admitida a incapacidade de o fazer por falta
de meios).
• Acredita-se que, por questões associadas à insularidade e ao contexto social e económico da
ilha, o problema do álcool na ilha do Príncipe seja contudo bastante mais sério. No seu

contexto social, por estar na origem de muitos outros problemas sociais anteriormente
identificados, o álcool talvez seja o mais grave flagelo social de todos, presentemente. Este
problema é totalmente transversal à ilha, sendo comum entre a população masculina, mas
também entre a população feminina.
• Sabe-se que o alcoolismo está na origem de outros problemas sociais anteriormente
identificados como, por exemplo, a violência doméstica, os casos de violação, a propagação de
doenças e a gravidez precoce, entre outros.
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–

A letargia
• A população do Príncipe é descrita, por todos os interlocutores, como uma população
simpática, afável, com muita vontade de aprender e, sobretudo, como pessoas muito

educadas. No entanto, existe uma outra categoria de características, admitidas pela maioria
dos mesmos interlocutores, que fazem deste território um exemplo das dificuldades a
enfrentar, quando se pretende desenvolver um projecto de profunda transformação.
• A apatia, a resignação, uma quase abdicação de objectivos individuais e colectivos. A ausência

de motivação e iniciativa são realidades presentes na ilha. Esta é uma verdade que perdura
desde há décadas, mais presente e visível no período pós-independência, em que a chamada
“Pátria Boba” se afirmou, tendo sido necessário um regime político mais forte e impositivo para
que a nação reagisse.
• Com a passagem dos anos, as novas gerações foram crescendo neste ambiente, que foi,
progressivamente, incorporando no modus vivendus das populações. Por oposição, há na ilha
exemplos de quem não se queira resignar, sobretudo gente que saiu e trabalhou fora e agora
regressa com dinâmica.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
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–

Perante as dificuldades e as carências sentidas na Ilha tem-se assistido, ao longo das últimas
décadas, a um importante trabalho por parte das ONG no sentido de transformar a realidade social
da Ilha, incentivando o empreendedorismo e construindo sistemas de apoio às populações.

–

No estudo de 2010, num universo de 72 ONG inquiridas, 62 (86%) são nacionais e as restantes (14%)
são internacionais, com representação e actuação em São Tomé e Príncipe. Relativamente ao âmbito
territorial das suas actuações, verifica-se que uma maioria de 73% exerce a sua acção em todo o país.
As restantes têm uma actuação geograficamente mais focalizada: 10% têm uma actuação local, 7%
actuam nas regiões urbanas, 3% em regiões rurais e 7% na Região Autónoma do Príncipe. Pela sua
observação, apercebemo-nos que muitas das ONG que actuam em S. Tomé não actuam no Príncipe,
com excepção daquelas que implementam programas nacionais (como o da Saúde para Todos).

–

Verifica-se que a área da Saúde reúne o maior número de respostas (11), seguindo-se a área de
Intervenção Social (10), da Infância e Juventude (9), do Ambiente e Saneamento (9) e Outras, a que
foram associadas respostas como a Sociedade Civil, a Formação, a Prevenção de Conflitos, o
Desporto e a Economia Social
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Os Problemas Sociais
–

Das diversas instituições contactadas na ilha do Príncipe, nem todas estão associadas à FONG STP:
• Associação dos Jovens do Príncipe (FONG);
• Associação das Mulheres do Príncipe (FONG);

• Organização das Mulheres de STP;
• ARPA – Associação Regional para a Protecção Socio-Ambiental (FONG);
• Amigos do Ambiente;
• Santa Casa da Misericórdia de STP (FONG);
• Ligar à Vida (Paróquia da Ramada).
–

Paralelamente a estas existem outras com alguma presença como:
• WACT;
• CSTP - CARITAS de STP (FONG);
• CVSTP - Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe (FONG);
• IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr (FONG).
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Os Problemas Sociais
–

Existem algumas instituições que estão presentes no território porque dinamizam projectos de
âmbito nacional (ex. IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr), enquanto que outras demonstram uma
vocação mais específica, e quase exclusiva, para o Príncipe (como é o caso da “Ligar à Vida”).

–

Das associações nacionais existentes na ilha, são poucas as que desenvolvem um plano de
actividades e muitas as que preferem ficar por um enunciado de intenções. Fica aqui patente a
ausência de organização e planeamento, justificada não só pelas limitações orçamentais, mas
também pela baixa capacitação dos seus associados. Das actuações das ONG e das associações
podem ser destacadas 3 dimensões:
• Dimensão I: sensibilização e promoção social;
– Com especial enfoque no papel da mulher, no combate à violência e à violação, na
prevenção das DST (principalmente do HIV/SIDA), na preservação ambiental e promoção
do saneamento.

• Dimensão II: desenvolvimento social;
– Formação e capacitação da população para o desenvolvimento de negócios.
• Dimensão III: protecção social.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Os Problemas Sociais
–

A situação actual do Príncipe pode ser definida como socialmente dramática. Um conjunto de
problemas e de desafios sociais são colocados às autoridades regionais e às instituições que aí
desenvolvem actividades. Estas entidades têm procurado identificar soluções para a inversão deste

difícil diagnóstico actual.
–

A identificação da maioria das soluções está feita, o problema reside na capacidade da sua
implementação e materialização, que é dificultada pela carência de recursos humanos capacitados,
mas sobretudo pela dificuldade de encontrar os meios financeiros necessários.

–

Muitas das vezes, as respostas existentes não surtem os efeitos necessários e algumas das soluções
podem até redundar num agravamento dos problemas, afirmando ainda mais os constrangimentos
sociais identificados. Como já foi referido, os diversos constrangimentos não poderão ser analisados
individualmente, mas sim como um todo, reflexo de uma longa história e de uma complexa
conjuntura, o que implica a definição de respostas mais concertadas, mais sistémicas e mais
estratégicas.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
Os Problemas Sociais
–

Uma resposta concertada é algo que não tem sido possível construir. As respostas existentes na
região de STP, e mais especificamente no Príncipe, resultam da intervenção de um conjunto de
associações e ONG, nacionais e internacionais, que tendem a desenvolver individualmente

programas específicos para responder a problemas concretos.
–

São várias e diversificadas as instituições, que por sua vez, também dependem do financiamento
internacional para a concretização das suas intervenções, o que, perante a actual crise financeira nos
países cooperantes, poderá estar em causa.

No entanto, se analisarmos as intervenções das

instituições/associações, verificamos que existe pouca integração entre elas, uma quase ausência de
coordenação e complementaridade, quando poderiam ser construídas soluções mais integradas,
com múltiplos benefícios.
–

Muitos dos problemas sociais do território (a maioria transversal também a S. Tomé) seriam muito
mais sérios, não fosse a intervenção local destas instituições (com especial destaque para o apoio da
cooperação e da ajuda internacional). A Protecção Social santomense não tem capacidade de
resposta face às múltiplas e complexas solicitações de intervenção social e humanitária da
população.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
A Identidade
–

A ilha do Príncipe é herdeira de um legado cultural muito rico e diversificado resultante da influência
de diversas culturas que se viriam a radicar neste território (desde os portugueses até outros povos
africanos). Foram cinco séculos de história, ao longo dos quais muitos imigrantes se instalaram neste

território para trabalharem na produção de açúcar, do cacau e do café. Como resultado disto, e por
ter sido também um destino de navios em trânsito entre o Ocidente e a África Setentrional, as
influências estrangeiras nas tradições de São Tomé e Príncipe confluíram numa identidade insular
própria cuja autenticidade persiste até aos dias de hoje.
–

Nos dias que correm, as influências culturais oriundas do continente africano, sobretudo de países
como Angola e Cabo Verde, colocam a identidade santomense perante pressões novas. Dos
contactos mantidos durante a nossa estadia no Príncipe é opinião generalizada de que o perfil
cultural da Ilha está hoje mais ameaçado, traduzindo-se numa perda de identidade de todo um povo.

–

No que diz respeito ao Príncipe, o Governo Regional está consciente desta problemática. De entre as
maiores ameaças está a perda da originalidade do dialecto da ilha, o lunguié, um outro crioulo de
matriz portuguesa.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
A Identidade
–

Numa tentativa de contrariar esta perda significativa, o Governo Regional promove sessões de
animação da língua regional, o lunguié, em especial junto da população mais jovem e,
paralelamente, existe também um programa de rádio emitido no dialecto local. O mesmo acontece

com outras dimensões culturais da região autónoma do Príncipe: dança, artesanato, música,
gastronomia, artesanato, festas populares...
–

Consciente da necessidade de se proceder à recuperação e à preservação dos conteúdos da
identidade cultural do Príncipe, o Governo Regional identificou as áreas mais problemáticas: a
dança, a música, a gastronomia e o artesanato.

–

O risco de perda cultural deve ser identificado como um forte constrangimento à afirmação do
Príncipe como destino turístico, ou mesmo, como território regional, pois um povo necessita de
símbolos para a afirmação da sua identidade e a promoção da sua auto-estima.

–

O Centro Cultural é o único espaço, sem fins lucrativos, para a realização de eventos de índole
cultural, estando mais acessível às populações residentes da cidade de Santo António ou nas
proximidades.
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
A Identidade
–

As restantes comunidades da ilha são privadas, por questões de acessibilidade, do consumo deste
equipamento cultural. Para colmatar esta situação, e a partir de uma iniciativa individual, o animador
cultural do Centro Cultural dinamiza, por vezes, algumas actividades (como a projecção de filmes)

junto das comunidades da Ilha mais afastadas do centro.
–

Este trabalho individual, e informal, deve ser destacado, pois poderá representar uma excelente
fonte de informação para trabalhar a dimensão cultural, ao nível do dialecto regional, das danças,
dos cantares, do artesanato, da música e da gastronomia.
Fotografia n.º 1 – Centro Cultural do Príncipe
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2.2. A Sociedade da Ilha do Príncipe
A Identidade
–

A identidade de um povo e de um território é assegurada e transmitida pela recuperação,
preservação e promoção da globalidade do seu património. Para além do património natural,
histórico e cultural, o património edificado representa por si uma riqueza que deve ser potenciada.

–

Numa época em que as constantes transformações da sociedade ameaçam o desaparecimento das
referências que garantem a entidade cultural de um território, é cada vez mais urgente preservar a
identidade regional do Príncipe. O património construído representa a oportunidade de se manter
intacta a verdadeira história de um povo, de uma nação.

–

Paralelamente, num mundo cada vez mais globalizado a tendência é a padronização cultural e

arquitectónica, perdendo-se as especificidades do “local”, o que conduz ao consumo universal de
“linhas de actuação e comportamental”.
–

Importa portanto tentar contrariar esta tendência, evitando a perda acentuada das especificidades
do “local” que o tornam único e singular. Ou seja, a manutenção das linguagens locais/regionais

geram mais oportunidades de diferenciar a Ilha do Príncipe neste mundo global.
–

E é isto que importa quando se fala de garantir um desenvolvimento sustentável, com os benefícios
para a economia e para os níveis de conforto das populações. É na preservação da identidade do
Príncipe que pode residir uma das suas vantagens competitivas.
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2.3. Educação e Formação
–

No que respeita ao ensino pré-escolar há na ilha oito creches, que são frequentadas por crianças a
partir do seu nascimento. A frequência é facultativa e paga (salvo casos avaliados pontualmente),
existindo casos de crianças que ingressam nestes estabelecimentos com poucos meses de vida,
devido à necessidade das mães se dedicarem ao trabalho.

–

Na cidade de Santo António não existe qualquer creche, sendo comum as crianças andarem na rua,
ao cuidado de vizinhos ou de crianças mais velhas. No total, o Príncipe conta com sete educadores
de infância e 28 auxiliares de educação. Depreende-se daqui que um dos oito estabelecimentos pode
não ter o apoio pedagógico de um profissional habilitado.

–

O ensino básico é constituído pelas turmas da 1ª à 6ª classes, organizado em dois ciclos: o primeiro,
da 1ª à 4ª classe, e o segundo, que inclui a 5ª e a 6ª classes. A frequência destes ciclos é obrigatória e
para o ano lectivo 2010/11 estão previstos 1.492 alunos.

–

As entrevistas realizadas pela equipa no território apontam para que este facto esteja ligado a um
certo clima de facilitismo instalado no ensino, decorrente da necessidade do cumprimento dos
objectivos do milénio. Paralelamente, é de destacar o facto de todas as crianças passarem da 1ª para
a 2ª classe, na qual terão que realizar um exame. Ambos os factos poderão explicar a maior
representatividade dos alunos da 2ª classe

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe

85

2.3. Educação e Formação
–

O sector da educação é estratégico para a transformação social e económica de qualquer território e
deve ser considerado como uma prioridade para todos os Planos que pretendam potenciar as suas
dimensões diferenciadoras. Em São Tomé e Príncipe, o sistema educativo enfrenta sérios problemas
que contribuem depois para o agravamento da situação global do país. A realidade da ilha do
príncipe não é em nada diferente do contexto nacional:
• A juventude do Príncipe pode caracterizar-se pelas carências que enfrenta no dia a dia e pela
falta de oportunidades com que se defronta, sendo um dado a destacar a nível nacional que
apenas 30% dos jovens que concluem a 11ª classe saem do País para estudar.
• As bolsas de estudo são dadas a nível nacional, sendo a percentagem concedida ao Príncipe
considerada escassa, apenas 1%. Contudo, a falta de oportunidades de formação
complementar e o facto das bolsas de estudo serem dadas só até aos 20 anos são
considerados, pelos entrevistados, como factores impeditivos de uma maior dedicação aos
estudos, sobretudo quando o objectivo é sair da ilha e ir para S. Tomé ou para o estrangeiro.
Neste assunto existe um desconforto em relação aos requisitos da atribuição de bolsas, tendo
os entrevistados lançado dúvidas sobre a seriedade do processo.
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2.3. Educação e Formação
• O ensino pré-escolar está muito dependente da acção das ONG, nomeadamente ao nível do
investimento em estruturas educativas. De destacar, a título ilustrativo, a acção da “Ligar à
Vida”, de cuja actividade dependem as creches e jardins de Nova Estrela, Aeroporto e
S. Joaquim, via Igreja Católica local.
• Ao nível do ensino básico, os manuais escolares adoptados até à 6ª classe são patrocinados
pela Fundação Gulbenkian, sendo a sua estruturação feita com base nos manuais escolares
portugueses e adaptada à realidade santomense.
• O sistema avaliativo vigente permite que todas as crianças transitem da primeira para a
segunda classe e da terceira para a quarta classe, sendo sujeitas a exame nas segunda e quarta
classes.
• Nos diversos níveis de ensino, assiste-se a problemas estruturais no Príncipe cuja resolução é
imperativa para a melhoria do aproveitamento escolar. Entre eles, destacam-se as infraestruturas desadequadas, de dimensão reduzida face ao número de alunos e a falta de
formação especifica e pedagógica dos professores, técnicos e auxiliares de acção educativa.
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2.3. Educação e Formação
• É de destacar também a dificuldade de acesso dos alunos à escola, nas classes seguintes ao
ensino obrigatório, por falta de um sistema de transporte escolar eficaz e de uma rede de
estradas capaz.
• No ensino secundário, a carência de professores com formação específica para leccionar obriga

à contratação de pessoas que, embora licenciadas, não possuem conhecimentos específicos
para as matérias leccionadas, existindo licenciados em direito, engenharia, informática ou
psicologia a dar aulas no secundário, em cadeiras opostas à da sua formação.
• Ao nível do ensino básico, em que, por um lado, a exigência é menor e, por outro, existe maior
número de alunos, é comum as aulas serem ministradas por pessoas com formação ao nível da
11ª classe. Ainda decorrente da falta de professores, os contratados cujo desempenho fique
aquém do espectável poderão manter-se em funções, por não haver substitutos.
• Em 2006/07 foi realizada uma reforma curricular para a qual os professores regionais não
foram chamados a opinar (nem a participar) e que não foi acompanhada por acções de
formação. É assumido pelos entrevistados que o método de ensino existente no Príncipe, bem
como os currículos adoptados, não estão adequados às reais necessidades da região.
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2.3. Educação e Formação
• Assiste-se a um certo facilitismo associado ao cumprimento dos Objectivos do Milénio a todo o
custo, sendo as aulas leccionadas de forma automática e formatada, com pouca adequação à
capacidade de aprendizagem da turma e dos seus alunos (não existindo capacidade de um
estudo acompanhado).
• Para melhorar esta situação, é sugerida pelos entrevistados a construção de um novo liceu em
Santo António, com turmas das 9ª à 12ª classes. Sugere-se, ainda, a aposta no ensino
profissional, através da construção de uma escola dedicada à formação de professores,
educadores e auxiliares, bem como a renovação de todo o parque escolar e o investimento em
equipamento lúdico e educativo.
• O programa “Escola +”, apesar do seu âmbito nacional, tem pouco beneficiado o Príncipe.
Embora seja de louvar a preocupação existente na melhoria das condições de ensino, visível,
por exemplo, na intenção de aumentar a escolaridade obrigatória para a 9ª classe e na vontade
de disponibilizar, no Príncipe, o acesso à 12ª classe, há especialistas que defendem que a
aposta deve ser focada no desenvolvimento do ensino pré-escolar, tornando-o mais abrangente
e com maiores níveis de qualidade.
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• O sistema de ensino deve incutir hábitos de estudo e de sociabilização que permitirão criar as
bases para um desenvolvimento mais estruturado da juventude. Os especialistas defendem,
ainda, que os conteúdos a ministrar deverão dar especial atenção à herança cultural, à história
e a todos os desafios que o povo de STP ultrapassou, habilitando-os a aproveitar as
oportunidades futuras. Estes desafios deverão encontrar resposta no sistema de ensino regular
vigente.
• Finalmente, outro dos problemas que afecta a escolaridade das crianças, e mesmo o
cumprimento da escolaridade obrigatória, é a maternidade precoce, um dos principais
problemas da ilha, que obriga muitas jovens a abandonar os estudos pela necessidade de
trabalhar e de se dedicarem à família. Por ser uma realidade incontornável existem algumas
acções no terreno dinamizadas, em especial, pelas associações / ONG nacionais e
internacionais. Este facto deverá merecer uma atenção das autoridades, em especial das
entidades governativas nacionais.
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–

Ainda algumas reflexões transversais que resultam dos contactos mantidos na ilha:
• Existem mais professores do que professoras no país: há que incentivar a “Igualdade de
género”, aliás o tema daquele evento.
• A passagem automática da 1ª para a 2ª classe e da 3ª para a 4ª classe tem graves

consequências pedagógicas. Há que monitorizar o percurso do aluno para estimular o seu
desempenho.
• Os inspectores visitam pouco as escolas e, sobretudo, a dimensão pedagógica das suas
intervenções é diminuta. Há que estimular acções de formação contínua entre o corpo docente

a todos os níveis de escolaridade.
• Confirma-se que os alunos que são acompanhados pelos pais nos seus estudos têm melhores
resultados e sucesso escolar mais elevado. Há que chamar, acolher, envolver as famílias na
construção de uma escola mais eficaz e feliz.

• A inexistência de bibliotecas escolares resulta na impossibilidade de criar hábitos de leitura e
na diminuição das condições de estudar dentro da escola, pelo que importa envolver os
professores no sentido de se apropriarem dos poucos recursos disponíveis
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2.4. O Sistema de Saúde da Ilha do Príncipe
–

A rede de prestação de cuidados de saúde do Príncipe é constituída por um hospital regional, cinco
postos de saúde e quatro postos comunitários. O Hospital Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça está
localizado em Santo António e dispõe de 28 camas de internamento e dois gabinetes médicos.
Actualmente, conta com três médicos (dois clínicos gerais e um pediatra), 17 enfermeiros e oito
técnicos a desempenhar funções no laboratório, na farmácia e nas áreas de estomatologia e
estatística. Os meios auxiliares de diagnóstico oferecidos são ecografia, radiografia e análises clínicas.

–

As consultas de especialidades incluem a cirurgia, estomatologia, ginecologia, ortopedia,
oftalmologia, medicina interna e psiquiatria. Normalmente, os médicos deslocam-se à ilha 3 a 4
vezes por ano, permanecendo por períodos de 5 dias.

–

Nos cinco postos de saúde, os cuidados de saúde são prestados por um enfermeiro permanente e,
uma vez por semana, por um médico. Estas unidades destinam-se, sobretudo, aos cuidados de
enfermagem e à realização de consultas periódicas de clínica geral.

–

Nos quatro postos comunitários, considerados extensões dos Postos de Saúde, os cuidados são

assegurados por um agente social e, uma a duas vezes por semana, por um médico e um enfermeiro.
Destina-se a receber situações agudas e a prestar aconselhamento à população, assumindo alguma
relevância ao nível da saúde preventiva.
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2.4. O Sistema de Saúde da Ilha do Príncipe
–

A Saúde é um dos sectores mais fragilizados do Príncipe, o que implica directamente com a
integridade e a qualidade de vida das populações.

–

Perante as necessidades e as carências de STP, a saúde foi eleita pelas instituições internacionais e
pelos programas de cooperação como uma área estratégica de intervenção. O bem-estar das

populações passa pelo acesso aos cuidados médicos e pela elevação dos níveis de integridade física e
mental.
–

Na verdade, tem-se assistido a um aumento qualitativo e quantitativo dos serviços médicos, o que se
tem traduzido na melhoria dos cuidados médicos prestados. No entanto, nem toda a população
beneficia do mesmo nível de prestação de serviços e de acessibilidade aos cuidados de saúde. Os
doentes da ilha do Príncipe, apesar de beneficiarem da taxa de cobertura de serviços médicos mais
elevada, necessitam de se deslocar à cidade de S. Tomé para ter acesso às consultas de especialidade
e a cuidados médicos mais especializados.

–

A fragilidade do sistema de saúde, a falta de recursos humanos qualificados, a falta de equipamentos

especializados de diagnóstico, a baixa capacidade dos hospitais e a fragilidade do sistema de
abastecimento de medicamentos são algumas das principais fragilidades, transversais ao território
nacional, mas acentuadas no Príncipe.
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2.4. O Sistema de Saúde da Ilha do Príncipe
–

Não obstante este cenário, STP tem conseguido concretizar e implementar importantes medidas que
têm elevado os níveis de assistência médica. Aqui, importa destacar os papéis do Instituto Marquês
Valle Flor e do programa “Saúde para Todos”, assim como de outras associações internacionais e
nacionais, que têm contribuído para a promoção da acessibilidade aos cuidados de saúde,
especialmente, os primários.

–

STP está a conseguir controlar as doenças assumidas como as maiores ameaças à população
residente e visitante, mais especificamente, o paludismo, a cólera e a malária. Paralelamente,
surgem outras doenças e problemáticas sociais que se poderão constituir como verdadeiras ameaças
para o sistema de saúde nacional (e regional) e para o desenvolvimento (do país), como o VIH/SIDA,
a violência doméstica, o alcoolismo e a maternidade precoce.

–

As diabetes, a hipertensão, a obesidade, as gastroenterites, as insuficiências respiratórias e os
acidentes com veículos motorizados são ocorrências identificadas, em especial no Príncipe, que se
constituem como ameaças emergentes.
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2.4. O Sistema de Saúde da Ilha do Príncipe
–

Uma outra conclusão a considerar diz respeito às consequências associadas à ausência de infraestruturas de recolha e tratamento de lixos, de distribuição e abastecimento de água e de
saneamento básico, contribuindo para a elevação dos níveis de poluição de solos e das águas,
elevando os riscos de doenças das populações.

–

Na região do Príncipe, seguem-se as directrizes e as orientações nacionais que permitirão concretizar
os ODM 2015 associados à dimensão Saúde. No entanto, pelas carências financeiras, muitas das
acções delineadas ficam sem qualquer tipo de materialização.

–

A forte aposta continua a ser na prevenção. Os desafios com que a ilha do Príncipe se depara exigem
planeamento minucioso e a construção de soluções integradas. Para além das doenças que exigem
respostas técnicas capazes, os problemas sociais contemporâneos, caso não sejam enfrentados,
constituirão factores de risco de doença latentes no território.

–

Imaginando todo o processo de transformação da ilha, tendo como aposta as actividades agrícola,
comercial e turística, que pressupõem uma maior abertura ao exterior, estes constrangimentos
poderão ser agravados, colocando este território numa posição bem mais fragilizada.
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2.4. O Sistema de Saúde da Ilha do Príncipe
–

A área da Saúde é, como observado, tão carenciada como as restantes dimensões do território, o
que agrava não só a situação social, mas também a dimensão económica, não contribuindo para os
níveis de atractividade da ilha, com efeitos negativos na atracção de investimentos e dos mercados
turísticos.

–

Aqui também se verificam carências de recursos humanos, físicos e financeiros capazes de inverter a
situação. Esta Agenda de Desenvolvimento Sustentável pretende contribuir para a resolução destas
situações. As acções a propor pretendem cooperar entre si, criando respostas capazes de reforçar os
serviços de saúde, para a populações, mas também para quem visita a ilha.

–

As acções a propor exigirão um forte empenho não só do Governo Regional do Príncipe, mas
também dos recursos humanos existentes, assim como do sector privado, que poderão fazer toda a
diferença.

–

Não se pretende desenvolver um sistema de saúde perfeito (não que não fosse desejável), mas por
escassez de recursos serão propostas intervenções que visam dotar o território de serviços médicos
capazes dar respostas mais rápidas e eficazes, melhorando os níveis de atendimento do sector da
saúde na ilha do Príncipe.
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2.5. As Actividades Económicas da Ilha do Príncipe
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Agricultura
–

A agricultura e as pescas, apesar de pouco organizadas, são as principais bases económicas da Ilha do
Príncipe, herdadas de um paradigma económico desenvolvido nas últimas décadas e patente no
estilo de vida das populações. Estas são a base de uma económica doméstica, essencial para a
subsistência dos agregados familiares, mas também crucial para a dinâmica económica da ilha (social
e comercial), donde se pode destacar a cultura do cacau.

–

No entanto, como principais constrangimentos à afirmação económica da ilha identifica-se um
conjunto de variáveis como a falta de organização, a falta de massa crítica, a ausência de técnicas de
produção e transformação, a carência de formação e inovação, de acompanhamento técnico, e,

sobretudo, a carência de estruturas e equipamento, como um sistema de frio e uma rede de
distribuição que lhe permita “crescer”. Mais uma vez a carência de recursos financeiros condena o
desenvolvimento das actividades económicas.
–

É neste contexto que a Agenda pretende intervir, mais uma vez pela integração de propostas
transversais à ilha e, fundamentalmente, com o envolvimento e responsabilização dos actores da
sociedade civil, não desresponsabilizando o Estado, mas transferindo para os sector privado e
cooperativo as maiores responsabilidades para afirmar o sector.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Agricultura
–

A ilha do Príncipe apresenta 9.938 hectares de terra arável, dos quais cerca de 6.050 hectares se
encontram em exploração efectiva. Os restantes 3.888 hectares encontram-se abandonados, ou por
não terem ainda sido concessionados, ou por ter existido incumprimento por parte dos

concessionários.
–

Importa realçar que a estrutura fundiária do tempo colonial baseava-se em três tipos de
parcelamento:
• Grandes roças;

• Médias roças;
• Pequenas glebas.
–

Com a independência e o fim do modo de produção colonial, as roças (com excepção da Sundi) foram
sendo distribuídas (em parcelas de 2,5 hectares) a quem demonstrasse intenção de as trabalhar e

manter. Neste sentido, foram atribuídas concessões, a título provisório (a concessão é renovada cada
2 anos), sendo que o contrato de concessão pode ser rescindido pelo Governo a qualquer momento
caso não estejam a ser cumpridas as condições contratuais pelo concessionário.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Agricultura
–

De acordo com as estimativas do Governo Regional, existem cerca de 700 agricultores na ilha, mas
na prática só trabalham efectivamente entre 400 e 500. A agricultura caracteriza-se pelo seu carácter
de subsistência, sem expressão comercial (se exceptuarmos o cacau), o que se deve não só às

deficientes infra-estruturas de transporte internas e externas, mas também à pequena dimensão do
mercado local e à falta de acesso ao crédito.
–

Tendo em consideração a baixa rentabilidade da agricultura no território, muitos agricultores têm
vindo a apostar na pecuária como forma de aumentar a rentabilidade do uso da terra.
Tabela n.º 1: Produção Agrícola da Ilha do Príncipe – 2009/2010

Fonte: Governo Regional do Príncipe
* Acumulado 1º a 3º Trimestre (Kg)

Dados
Cacau Convencional (Goma)
Cacau Biológico (Seco)
Café (Cereja)
Banana Prata
Banana Pão
Matabala
Ananás
Limão
Mandioca
Batata Doce
Milho
Pimenta
Total

Produção (Kg)
2009
29.374
41.253
5.551,5
93.559
125.628
32.558
14.451
60.493
47.019
5.058
6.307
1.411
462.663

2010
20.970
93.408*
2.652
61.841
57.275
24.693
25.699
33.809
25.039
3.015
5.256
3.166
356.823

Valor Previsto (STD/Kg)
2009
2010
10.000 STD
10.000 STD
30.000 STD
31.000 STD
3.500 STD
5.000 STD
1.000 STD
1.000 STD
10.000 STD
10.000 STD
10.000 STD
10.000 STD
15.000 STD
15.000 STD
6.000 STD
6.000 STD
4.000 STD
4.000 STD
10.000 STD
12.500 STD
6.000 STD
20.000 STD
100.000 STD
100.000 STD
-
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Agricultura
–

A propósito do cacau biológico, importa realçar que a aposta no desenvolvimento da fileira do cacau
biológico é um eixo estratégico do Governo Regional.
• Com esse objectivo, promoveu-se a criação de três cooperativas de produtores na ilha,
agrupando várias roças através da sua localização geográfica:
– Bio Sul: Terreiro Velho, São João, Nova Estrela e Abade;
– Bio centro: Porto Real, Montalegre, Pincaté, Ponta do Sol e Gaspar;
– Bio Norte: Azeitona, Santa Rita, Praia Ilhame, Picão, Belo Monte, Sundi.
• Os produtores recebem, à cabeça, 5% do valor de venda (12.000 STD/kg ) quando entregam a
goma à cooperativa antes da secagem (processo que demora cerca de 15 dias).
• Os restantes 95% são pagos aos produtores só depois da venda, sendo que cada 100 kg de
goma corresponde a 40 Kg de cacau seco.
• O preço de venda do cacau depois de seco é de 31.000 STD/kg, sendo que a margem global é
de 19.000 STD/KG. A margem serve para financiar os custos de secagem, a perda de peso
devido à secagem e o transporte.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pecuária
–

Na ilha do Príncipe, de acordo com dados do Governo Regional do Príncipe, referentes aos anos de
2009 a 2010, foram em 2010 identificadas 25 comunidades que agregavam 1.206 criadores de
animais (+218 criadores comparativamente a 2009). As zonas “centro/oeste” e “sul” enquadram-se

como as principais zonas de criação de animais no território.
–

Ao nível da criação de animais, as aves (25.441) e os suínos (4.295) enquadram-se como as espécies
com maior representatividade em 2010.
Tabela n.º 2: Distribuição do n.º de criadores e de animais por zonas – Ilha do Príncipe 2009/2010
Dados

Zona Norte

Zona Centro/Oeste

Zonal Sul

Total

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Crescimento (%)

Comunidades

9

9

9

9

7

7

25

25

0,00

Nº Criadores

243

304

529

547

216

355

988

1.206

22,06

Bovinos

26

79

74

87

73

90

173

256

47,98

Suínos

792

540

1.791

945

1.757

2.810

4.340

4.295

-1,04

Caprinos

323

305

390

452

664

503

1.377

1.260

-8,50

Ovinos

105

75

38

52

89

92

232

219

-5,60

Cunículas

31

42

72

57

66

55

169

154

-8,88

Avícolas

4.443

5.280

7.914

10.695

5.595

9.466

17.952

25.441

41,72

Fonte: Governo Regional do Príncipe
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pecuária
–

Como já referido, muitos agricultores privilegiam a criação de gado à agricultura, mas é também
comum a acumulação de ambas as actividades. Ainda assim, registam-se casos de conflitos entre
agricultores e criadores de animais, uma vez que os animais (por vezes deixados à solta) destroem e

alimentam-se de culturas alheias.
–

Os principais constrangimentos à actividade pecuária no território são:
• Inexistência de veterinários;
• Inexistência de um laboratório de controlo (por exemplo, não há controlo de parasitas);

• O matadouro existente tem péssimas condições e não há magarefes;
• Não há cadeia de frio, o que implica que a carne seja conservada de forma tradicional
(salgadeira) ou, então, que seja consumida logo após o seu abate;
• Há excesso de produção no território (sobretudo de carne bovina, que tem um preço de venda

- cerca de 5€/kg – incomportável para a maioria da população). Esta situação é ultrapassada
com a venda de gado vivo para São Tomé, mas com redução de margens de lucro para os
produtores do Príncipe.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pecuária
–

Refira-se que está prevista a construção de uma fábrica de rações em Porto Real (com financiamento
do Banco Africano de Desenvolvimento).

Fotografia n.º 1: Matadouro da ilha do Príncipe

Fotografia n.º 2: Gado suíno na praia do Abade
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pescas
–

O sector das pescas é um dos mais importantes da economia do Príncipe, mantendo ainda um forte
pendor tradicional. Em 2010 estavam registados 250 pescadores, que são obrigados a possuir licença
de pesca (com um custo de 7.500 STD / mês, renovada anualmente na Capitania).

–

A pesca está associada a um conjunto de outras dinâmicas sociais. Habitualmente, a actividade dos
homens termina quando estes regressam do mar. A partir desse momento, passa a ser a mulher a
assumir as tarefas da transformação o peixe (nomeadamente o corte, a limpeza e a secagem).

–

Existe também um grupo restrito de pescadores que possui mais do que um barco, alugando uma

parte ou a totalidade das embarcações a outros pescadores, nomeadamente aos provenientes de
São Tomé (contingente que tem vindo a aumentar). Muitos destes “armadores” já não se fazem ao
mar, limitando-se a gerir e a alugar as suas “frotas”.
–

Os proprietários que partilham as embarcações (canoas) ficam com 50% do produto, enquanto o

pescador fica com os restantes 50%, que na maioria das vezes, é vendido, ou dado em concessão, às
vendedeiras para venda no mercado da cidade, nas comunidades mais próximas, ou na beira da
estrada.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pescas
–

Importa também referir o carácter migrante dos pescadores, que vão circulando de praia em praia,
em busca das zonas com maior quantidade de peixe, de acordo com a época do ano, as marés e as
condições do mar. Esta situação gera alguns conflitos com os agricultores das proximidades dessas

praias, uma vez que os pescadores invadem as propriedades em busca de frutas e legumes. Esta
situação contribui para um dos maiores problemas sociais da ilha, relacionado com o roubo
frequente de produtos agrícolas, sobretudo nas comunidades de base agrícola.
–

As comunidades piscatórias são aquelas que se situam em pontos da ilha com maiores dificuldades
de acesso. Por se situarem nas praias, estão em pontos mais “fundos” com menor acesso aos
serviços e com estradas ou caminhos em pior estado de conservação.

–

Perante estas dificuldades, as vendedeiras de peixe (balaiês) vêem-se obrigadas a fretar os serviços
de motoqueiros para levar o produto para comercialização, pelo qual pagam 50.000 Dobras por cada
trajecto.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pescas
–

Outra actividade económica que parece florescer é a figura do “intermediário”, aquele que não
pesca, nem vende, apenas compra o pescado ao pescador, freta o transporte e leva o produto para a
cidade para o entregar às vendedeiras.

–

O intermediário garante o escoamento do produto pescado, no entanto o preço pago pelo
intermediário ao pescador é mais baixo, apesar de libertar o pescador de custos adicionais aos da
faina. A figura do “intermediário” não é comum, mas já é visível, sobretudo nas comunidades
piscatórias mais isoladas.

–

Refira-se o facto de a actividade pesqueira ter de ser feita cada vez mais longe dos locais tradicionais,
consequência da escassez de peixe, facto que exige melhores condições, como por exemplo a posse
de um motor.

–

Paralelamente, por vezes o peixe só aparece ao final do dia, o que complica a comercialização, facto

que demonstra a necessidade de ser organizado um sistema de recolha e de conservação (frio).
–

A salga de peixe surge também como oportunidade (e solução) para as comunidades, devendo para
tal ser desenvolvido um sistema credível, que garanta a qualidade do produto.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pescas
–

As principais espécies de pescado capturadas são:
• Peixe Voador;
• Macho Pombo;

• Polvo ;
• E Choco.
–

Parte do peixe é consumido nas comunidades piscatórias, enquanto a outra parte é vendida no
mercado local de Santo António pelas “palaié”, sendo o excedente vendido em São Tomé depois de

seco (o transporte tem um custo de 150.000 STD/saco, 1.000 STD/kg).
–

Também a inexistência de uma cadeia de frio neste sector impossibilita a conservação do peixe e o
alargamento da capacidade de comercialização das capturas.
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2.5.1. O Sector Primário da Ilha do Príncipe
Pescas
–

É igualmente notória a inexistência de capacidade de vigilância da costa, o que tem levado à
“invasão” de barcos de pesca vindos de São Tomé, que actuam num regime de pesca semi-industrial.

–

Trata-se de pescadores que praticam pesca de arrasto, recorrem a técnicas ilegais como a utilização

de malhas muito finas, o encadeamento dos peixes e o uso de granadas. Isto acarreta uma
diminuição dramática ou uma escassez de peixe nalgumas zonas, mais um factor que conduz à
migração temporária de pescadores entre as praias.
–

Dos contactos mantidos com as comunidades identificou-se um conjunto de situações:

• As comunidades piscatórias assumem a sua vocação e o seu modo de vida, negando, à partida,
qualquer possibilidade de modo de vida alternativo;
• As comunidades piscatórias, para além do seu núcleo fixo, registam populações sazonais,
oriundas de São Tomé (o Príncipe oferece um maior número de oportunidades no sector);

• Existem já alguns exemplos de experiências de cooperativas que estão desactivadas por
ausência de liderança, de projecto e de objectivos. No entanto, nota-se uma vontade nas
populações de participar em negócios colectivos.
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2.5.2. O Sector Secundário da Ilha do Príncipe
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2.5.2. O Sector Secundário da Ilha do Príncipe
–

O sector secundário de São Tomé e Príncipe representou 22,9% do PIB em 2010, concentrado
principalmente na indústria agro-alimentar, responsável pela transformação dos produtos agrícolas e
piscícolas (óleo de palma, cerveja, tratamento de peixe, entre outros).

–

Na ilha do Príncipe, o sector secundário também não tem uma relevância “formal” significativa. Os

negócios de transformação existentes estão associados à transformação do óleo de palma (embora
com cariz quase artesanal), à secagem de peixe e à produção de “cacharamba” (aguardente),
igualmente de cariz artesanal.
–

São actividades que garantem a subsistência de muitas famílias, seja através da transformação para
consumo próprio (sendo o caso mais emblemático e significativo o do óleo de palma), seja através
transformação para comercialização, mais significativo no que se refere ao peixe seco e à
cacharamba.

–

É de realçar que existe uma intenção de investimento para desenvolvimento de uma fábrica de óleo
de palma na Ilha do Príncipe.
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

Em relação ao Terciário, principal impulsionador da economia nacional (62,4% do PIB), o sector
abrange as actividades ligadas com os serviços, o turismo, o comércio e os transportes.

–

Neste âmbito, o turismo assume um papel preponderante para o crescimento das exportações do
país. Contudo, há também a destacar a actividade comercial, pela sua importância não só

económica, mas sobretudo social (seja no mercado, seja nos quiosques).
–

O comércio é sobretudo retalhista (mais de 90% das transacções) e, na sua maioria, de pequena
dimensão e informal, mesmo o que se realiza nas poucas lojas existentes e no mercado do Príncipe.

–

O mercado funciona diariamente entre as 6h e as 17h (ao Domingo entre as 6h e as 14h), sendo que

os vendedores pagam uma licença, cujo valor varia entre as 5 mil e as 10 mil STD/dia. É de realçar
que a fiscalização dos licenciamentos não é constante e permanente.
–

Já no que se refere aos quiosques, estes encontram-se disseminados por toda a ilha (sobretudo na
cidade, mas também noutros aglomerados de menor dimensão). Tratam-se de unidades de

restauração que vendem sobretudo comida confeccionada e bebidas alcoólicas (com destaque óbvio
para a cacharamba), embora alguns deles vendam também roupa e funcionem como mercearias.
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

Tanto os quiosques como o mercado desempenham uma função social, uma vez que são pontos de
encontro das diferentes comunidades. Refira-se que, na época colonial, o sistema comercial da ilha
se baseava na “cantinas”, espécie de mercearias existentes nas roças, que forneciam os bens
essenciais, suportadas por um conjunto de pequenas lojas em Santo António, onde se vendia roupa,
ferramentas e outros bens não essenciais. As trocas directas assumem ainda muita importância na
economia local.

Fotografia n.º 1: Quiosque da ilha do Príncipe

Fotografia n.º 2: Cantina da ilha do Príncipe
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

Considerando a importância que o turismo representa no sector terciário e pela apetência do
território para esta actividade, merece um destaque especial a análise da oferta e da procura
regional. Também deverá ser considerada a análise internacional do sector turístico, que permitirá
sustentar opções e as estratégias de desenvolvimento a propor para a Ilha.
Na Ilha do Príncipe, a oferta hoteleira concentra-se sobretudo em Santo António. Trata-se, no
essencial, de unidades de reduzida dimensão e com tipologia de “pensão” e “residencial”. É ao norte
desta ilha que se localiza um dos mais exclusivos resorts do arquipélago, o Bom Bom Island Resort,
que dispõe de 21 bungallows sobre o mar, equipados com casa de banho, ar condicionado e varanda.
Fonte: stptourism.st, saotomeprincipe.st,
Essentia
* Actualmente estão 6 quartos adicionais em
construção

–

Tabela n.º 1: Oferta Hoteleira da ilha do Príncipe - 2011
Estabelecimentos

Tipologia

Nº
Quartos

Localização

Bom Bom Island
Resort

Resort

21

Ilha do Príncipe

Roça Abade

Residencial

6*

Ilha do Príncipe

Pensão Palhota

Pensão

10

Ilha do Príncipe

Pensão Romar

Pensão

-

Ilha do Príncipe

Pensão Arca de Noé

Pensão

6

Ilha do Príncipe

D&D

-

6

Ilha do Príncipe
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Fotografia n.º 3: Bom Bom Island Resort

Fotografia n.º 4: Pensão Arca de Noé

Fotografia n.º 5: Pensão Palhota

Fotografia n.º 6: Roça Abade
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

A procura registada por estas unidades é sobretudo internacional, destacando-se os mercados
português e espanhol. Os turistas, de um modo geral, caracterizam-se por:
• Níveis de escolaridade elevados e idades entre os 36 e os 65 anos.
• Predomínio dos hóspedes do sexo masculino nas unidades que recebem sobretudo hóspedes

nacionais.
• A estada média na ilha oscila entre as 2 noites dos turistas nacionais e as estadas mais longas
dos estrangeiros, entre 4 a 7 noites.
–

Entre as actividades mais procuradas, destacam-se a realização de passeios e caminhadas, a pesca e

a ida à praia, sendo os produtos turísticos mais significativos os associados à cultura, à natureza e à
realização de circuitos.
–

As unidades não têm contratos com operadores turísticos e assumem pouca visibilidade na Internet.

–

Os preços de balcão praticados em época alta, para um quarto duplo, variam entre os € 25 e os € 70

e a taxa de ocupação, em 2010, rondou os 40% a 50%.
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

Reflexo da insipiência da actividade turística na Ilha do Príncipe, os dados operacionais recolhidos
junto dos vários players não são coincidentes. Contudo, considerando a informação recolhida, pode
associar-se à gravana (período de Julho a Setembro) a época de maior procura, enquanto a época
baixa corresponde aos meses de Janeiro, Abril, Maio e Dezembro.

–

As mais-valias da região para a atracção dos mercados turísticos incluem a natureza e o sentimento
geral de segurança e tranquilidade. A história e cultura da ilha e do país e também a beleza das
praias e o seu potencial enquanto destino de sol e mar são outros factores importantes de atracção
de visitantes identificados.

–

Entre os mercados considerados como subaproveitados pelos entrevistados destacam-se o mergulho
e as actividades desportivas, o turismo náutico, o turismo activo e o turismo cultural.

–

Nesta sub-região do continente africano, os principais destinos concorrentes do Príncipe são, para
além da ilha de São Tomé, o Gabão e Angola.
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2.5.3. O Sector Terciário da Ilha do Príncipe
–

Entre as principais condicionantes ao desenvolvimento do turismo na Ilha do Príncipe, os agentes
entrevistados salientam as seguintes:
•

A falta de gestão, planeamento e organização da actividade turística.

•

A inexistência de um posto de turismo.

•

As acessibilidades ao destino, quer ao nível internacional, no que respeita ao acesso ao
aeroporto de São Tomé, quer no que concerne às ligações internas entre este aeroporto e o
do Príncipe.

•

A necessidade de desenvolvimento de um aeroporto internacional na ilha.

•

As carências ao nível da promoção do destino e das suas potencialidades.

•

A aposta no transporte turístico por via marítima.

•

As tarifas aéreas das transportadoras aéreas.

•

A falta de condições para a prática desportiva e para actividades de pesca submarina.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

Um território, para se afirmar no contexto do turismo internacional, necessita de definir o seu
posicionamento de forma a poder alicerçar as suas diversas estratégias, e os seus negócios turísticos,
em consonância com aqueles que serão os seus objectivos.

–

O posicionamento de qualquer destino turístico tem de considerar duas dimensões:

• Dimensão I: a diversidade dos recursos naturais, culturais, históricos e patrimoniais confere ao
território a capacidade de se constituir como destino turístico, pela promoção e organização da
sua oferta.
• Dimensão II: os factores diferenciadores concorrem para afirmar o posicionamento distinto do

destino relativamente aos destinos turísticos concorrentes.
–

Nesta óptica, para a Ilha do Príncipe é fundamental identificar ambas as dimensões, definindo o seu
perfil turístico e o seu posicionamento competitivo, permitindo ao destino a atracção quer de
investimentos, quer dos mercados turísticos reconhecidos como estratégicos.

–

No entanto, antes de serem desenvolvidas as estratégias de produto e de marketing, é importante a
identificação dos valores do território e dos produtos turísticos a eles subjacentes.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

Assume-se como ponto de partida, desde já, a consideração que o principal recurso turístico do
Príncipe é o Território como um todo, diferenciado pela sua envolvente paisagística, pelas vivências
comunitárias e históricas, pelo perfil das suas comunidade e pelas relações que são desenvolvidas
entre elas.

–

A relação que foi sendo construída ao longo de décadas entre as populações e este território insular
(i.e., onde se inclui o sistema das roças que é um legado do seu passado colonial) configura também
uma vocação turística que deve ser valorizada no quadro do recurso turístico que é o território.

–

Para expor de forma organizada os recursos turísticos existentes no território da Ilha do Príncipe
apresenta-se a matriz dos principais conjuntos turísticos temáticos, retratados e avaliados em função
da sua potencial relevância e do seu nível de reconhecimento (local, regional, nacional e
internacional), definido a partir dos pressupostos apresentados anteriormente.
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Figura n.º 1: Grupos temáticos de recursos
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

Assumindo os quatro principais grupos temáticos de recursos (com potencial turístico) da Ilha do
Príncipe (que reúne os recursos mais reconhecidos e associados ao território), avaliou-se a sua
relevância e capacidade de corresponder às expectativas turísticas dos mercados.

–

Dos quatro conjuntos de grupos temáticos definidos, e após o cruzamento com as “imagens

construídas” do Príncipe, pode-se indicar como conjuntos com maior relevância turística os
“Recursos Paisagísticos e Naturais” e a “Natureza e a Biodiversidade”.
–

A classificação destes dois conjuntos deve-se à vocação intrínseca da ilha e à comunicação informal
de que estes recursos têm beneficiado (via classificação UNESCO, principalmente).
Tabela n.º 1: Relevância dos Grupos temáticos de recursos turísticos

Fonte: ESSENTIA, 2011

Tipologia de conjunto de recursos

Recursos Paisagísticos e Naturais
Monumentalidade e Recursos Culturais
Natureza e Biodiversidade (Fauna e Flora)
Identidade e Imaginário Colectivo

Ilha do Príncipe
Pouco relevante

Relevante

Muito relevante
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

As dimensões “Identidade e Imaginário Colectivo” e “Monumentalidade e Recursos Culturais”,
ambas classificadas com baixa relevância são, actualmente, os conjuntos com menor
reconhecimento e associação ao território e menor capacidade de atracção dos mercados turísticos
(simplesmente pela ausência de trabalho de promoção dos mesmos). São, contudo, recursos
turísticos com grande vocação neste território, pelo que deveriam beneficiar de um maior esforço
promocional.

–

É necessária, também, uma tomada de consciência sobre alguns factores penalizadores da actividade
turística na ilha, já abordados no anterior relatório de diagnóstico do território, destacando:
• As acessibilidades internas e externas;
• A fragilidade da oferta turística;
• As carências dos Recursos Humanos, designadamente, na sua qualificação;
• A ausência de lógicas de engenharia e afirmação de produto turístico;

• As fragilidades da oferta turística existente (serviço e produto);
• E, finalmente, a total ausência de uma estratégia de comunicação e marketing, o que
demonstra a ausência de conteúdos turísticos.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

A dinamização económica e social que representa a PADS do Príncipe deve concentrar-se na reversão
destes factores adversos (e na potenciação das suas dimensões diferenciadoras). Estes aspectos
negativos são amplificados pela tendência dos agentes locais para privilegiarem o individualismo (ou
para a inércia).

–

Por conseguinte, importa criar mecanismos de organização colectiva dos agentes locais para gerar a
massa crítica necessária ao desenvolvimento turístico da ilha, chamando à responsabilização
individual dos agentes e ao envolvimento das comunidades na tomada de decisões relacionadas com
o desenvolvimento turístico, contrariando uma certa cultura da “dependência” face ao Governo.

–

Considerando os níveis de descrédito dos poucos empresários e agentes da ilha, e das populações
em geral, não será tarefa fácil congregar os interesses de todos e sensibilizar os diversos agentes para
a importância do trabalho individual e colectivo.

–

A Agenda é a oportunidade para a multiplicação das boas práticas pelo território, para o início de
uma nova postura dos agentes e das próprias comunidades. Esta máxima também se aplica aos
agentes públicos, os quais deverão cooperar mais na definição das prioridades estratégicas para o
território. Trata-se de afirmar um posicionamento que se distinga pelo que ele tem de qualitativo, de
inovador e de assumpção de rupturas com o sistema vigente.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradoras de Afinidades
–

Consequência do explanado, não é de estranhar que o Príncipe não surja como um destino turístico
diferenciado, estando a Ilha muita das vezes englobada na marca “São Tomé e Príncipe”, mas sem
qualquer benefício directo (basta observar o território e os investimentos neste sector!).

–

Para o início do caminho de inversão desta realidade, para além da definição concreta daqueles que

deverão ser as vocações turísticas da Ilha, o que permite focar as estratégias e delinear as acções de
desenvolvimento turístico, é importante identificar quais os valores que deverão estar associados ao
destino.
–

Esta definição de valores justifica-se pela sua importância para a coerência das propostas que forem
surgindo. Os agentes do território, e não apenas do sector do turismo, deverão pautar-se pelos
menos valores, pelas mesmas linguagens. É através desta atitude que se afirma um território, um
destino, uma marca… “Príncipe”.

–

Neste sentido, apresenta-se seguidamente uma proposta de sistematização das vocações turísticas
que surgem naturalmente quando se pensa “Príncipe”. Esta proposta emerge do cruzamento de
informação recolhida no território (agentes, população e turistas) com uma reflexão técnica.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

Assim, da análise da informação anterior e das interacções realizadas durante a estadia no Príncipe
foi identificado um grupo de cinco (5) vocações turísticas para o destino Príncipe.

–

De forma a evitar uma dispersão de esforços e meios, a aposta, agora assumida, é a de trabalhar as
vocações para este território, ou seja, a “Vocação Mar”, a “Vocação Cultura”, a “Vocação Natureza”, a

“Vocação Científica” e a “Vocação Bem-estar”.
–

É de referir que as vocações agora propostas têm por base o denominado Turismo Responsável, ou
seja, uma actividade turística sustentada nos valores e nos labels definidos na Visão do Turismo do
Príncipe.

–

A ilha, enquanto destino turístico, deverá incentivar os visitantes e os turistas a contribuir para um
bem maior, através dos seus comportamentos, das suas actividades e das suas interacções com o
território: trata-se de estimular a associação do desenvolvimento turístico da ilha a um novo
paradigma social e comunitário, com benefícios para o efectivo enriquecimento pessoal do turista.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

O desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe é, assim, um projecto de afirmação de um
território com uma personalidade única, que deverá ser suportada por três labels (Eco, Social e
Heritage) vividos através de um conjunto vocações e de propostas que as operacionalizam, de forma
integrada.

–

O “TODO” supera a simples soma das diferentes partes. A forma transversal de trabalhar estes labels
(que constituem o todo) e de garantir uma melhoria gradual dos labels assumidos publicamente,
transformará este plano num organismo vivo, passível de florescer e de se constituir com um
verdadeiro impulso para um futuro melhor.

–

O Turismo Responsável é mais do que um conceito, é uma atitude, é um comportamento, é um valor
ético dor ser humano. Ou seja, a prática do turismo e do lazer deve fazer-se no respeito pelo
ambiente natural e cultural e contribui, de forma ética, para o desenvolvimento económico e social
local, promovendo a consciencialização e o profundo respeito pelos impactos no território.

–

Neste âmbito, é necessário um apontamento sobre a assumpção do “Turismo Responsável”, como o
“chapéu” desta intervenção (e estratégia) turística, que visa o benefício das comunidades locais e de
todo o ecossistema envolvente, apostando num turista mais conhecedor, exigente e consciente do
impacto que a sua visita terá sobre os territórios e as populações receptoras.
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ECO-LABEL

SOCIAL LABEL

HERITAGE LABEL

Vocação
“Mar”

Vocação
“Cultura”

Vocação
“Natureza”

Vocação
“Científica”

Vocação
“Bem-estar”
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

Finalmente, após a identificação dos principais produtos turísticos para a Ilha, convém fazer uma
análise individual de forma a aferir o seu grau de concretização actual e futura.
Tabela n.º 2: Resumo do posicionamento das vocações do Príncipe
Vocação
“Mar”

Vocação
“Cultura”

Vocação
“Natureza”

Vocação
“Científica”

Vocação
“Bem-estar”

Concretização

Relevante

Pouco
Relevante

Pouco
Relevante

Pouco Relevante

Pouco Relevante

Potencial

Muito
relevante

Muito
Relevante

Muito
Relevante

Relevante

Relevante

Reconhecimento

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Pouco Relevante

Esforço de
Comunicação

Pouco
Relevante

Pouco
Relevante

Pouco
Relevante

Pouco Relevante

Pouco Relevante

Consumo

Relevante

Pouco
Relevante

Pouco
Relevante

Pouco Relevante

Pouco Relevante

Acesso

Relevante

Pouco
Relevante

Pouco
Relevante

Pouco Relevante

Pouco Relevante

Dimensões

Vocação
Turística

Fonte: ESSENTIA 2011

Notoriedade
Turística

Consumo
Turístico
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

Finalmente, resta afirmar a forma como estas vocações poderão materializar-se no destino. Não é
suficiente que exista o recurso, a vocação e o conceito, é fundamental que cada uma das vocações se
materialize formando o que se designa de oferta turística. A sua materialização ocorre com a
definição de serviços e equipamentos turísticos, ou complementares.

–

Estas dimensões da oferta turística devem obedecer a lógicas de integração e cooperação, não
podendo, nem devendo, agir de forma individual. O desenvolvimento de cada uma das dimensões,
sobretudo num destino com a dimensão da Ilha do Príncipe, deverá obedecer às mesmas linguagens
turísticas, garantindo a coerência entre elas, e entre estas e o destino.

–

É necessário referir que cada uma das dimensões não é concebida e materializada de forma a
responder unicamente a cada uma das vocações. Todas as vocações do território poderão, e devem
quando possível, partilhar equipamentos e serviços. As áreas não são estanques. No entanto, alertase que em relação ao “Alojamento” aqui poderá existir uma maior especificidade, conforme a
tipologia da vocação.

–

A sustentabilidade do destino é assegurada pelo equilíbrio entre os 4 A’s (Atracções, Alojamento,
Animação e Acessibilidade), ou seja, por aquilo a que designa de ciclo virtuoso do produto turístico.
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Figura n.º 2: Esquema de materialização das vocações

Atracções

Acessibilidade

Alojamento

Fonte: ESSENTIA, 2011

Animação
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

As atracções turísticas podem ser definidas como recursos turísticos (naturais, construídos, culturais,
entre outros) capazes de, por si só ou em conjunto, atrair visitantes a um determinado destino.
Torna-se imperativo que as atracções sejam a valorização dos recursos endógenos de cada destino
turístico que se pretende promover.

–

O alojamento turístico, ou seja, a capacidade que um determinado destino tem para alojar visitantes
turísticos, é a base essencial dos destinos turísticos. A sua principal “missão” é o acolhimento e
retenção dos turistas e pode significar uma mais valia nesta difícil tarefa que é a de conseguir prestar
as condições necessárias. O alojamento é um factor-chave para o desenvolvimento sustentável de
um destino turístico.

–

A animação é o elemento que consubstancia os outros dois, ou seja, após a atracção exercida por um
determinado destino turístico e desejo de permanência num meio de alojamento, é necessário que o
turista se sinta motivado pelas diferentes e variadas experiências que pode usufruir nesse local. Na
realidade, a animação de um destino turístico é um dos factores essenciais para o permanente e
renovado sucesso do mesmo.

–

Acessibilidades: é a facilidade dos mercados turísticos em aceder ao destino, às suas vocações e aos
seus serviços e equipamentos, devendo esta ser universal.
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2.5.4. Afirmação de Vocações Geradores de Afinidades
–

A coerência no desenvolvimento destes quatro (4) vectores-chave da constituição de um destino é
fundamental para a criação de uma linguagem comum aos diversos projectos dinamizadores da
actividade socioeconómica do território. Esta linguagem permite pensar globalmente na estrutura a
desenvolver e incentivar a relação entre o sector público e o sector privado, de forma cooperante.
Desta forma, estarão reunidas as condições para a criação de uma matriz de investimento, capaz de
orientar os diferentes agentes económicos para uma mesma linha de pensamento, para um mesmo
princípio orientador.

–

A conjugação destas dimensões são determinantes na potencialização do desenvolvimento, na
definição de projectos e na estratégia de desenvolvimento a prosseguir, permitindo:
•

Afirmar as especificidades locais;

• Valorizar o autêntico;
• Promover o real;

• Proporcionar e incentivar “experiências”;
• Enriquecer vivências.
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2.6. As Infra-estruturas Territoriais
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
–

O desenvolvimento socioeconómico da ilha do Príncipe tem sido afectado determinantemente pela
fraca dinâmica e competitividade da sua economia, pela ausência de um enquadramento legal
abrangente e eficaz, mas também pela sua reduzida e obsoleta rede de infra-estruturas.

–

A Ilha sofre sérias carências nos principais sistemas infra-estruturais, nomeadamente no

abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos, fornecimento de energia, infra-estruturas
viárias e transportes aéreos e marítimos. A inexistência de um sistema infra-estrutural eficiente,
equitativo e de qualidade resulta numa deterioração das condições de saúde e bem-estar das
comunidades, bem como dos recursos naturais da ilha do Príncipe, que vê assim reduzido o seu
potencial de crescimento económico, social e ambiental.
–

Este cenário apresenta-se como uma oportunidade para a ilha do Príncipe identificar necessidades e
propor as acções necessárias para corrigir a actual trajectória do seu desenvolvimento
socioeconómico. Nesse âmbito, importa promover a universalidade no acesso aos recursos pelas
comunidades, mas também definir, priorizar e planear as infra-estruturas necessárias para potenciar
esse desenvolvimento.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
–

O PADS é uma ferramenta, ao dispor do Governo Regional, que visa evitar a degradação das infraestruturas já existentes, através de acções de recuperação e melhoria das mesmas, ou
inclusivamente do aumento da rede de infra-estruturas, aliada a uma melhoria da capacidade de
gestão, para que se possa garantir, num futuro próximo, a concretização de um território sustentável
que forneça as condições essenciais ao bem-estar das comunidades.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
Abastecimento de água e Drenagem e tratamento de águas residuais
–

A ilha do Príncipe é um território rico em recursos hídricos, cuja disponibilidade é fortemente
marcada pelas duas estações do ano, a Chuvosa de Outubro a Maio, na qual a precipitação é a

principal fonte de alimentação dos cursos de água, e a seca, ou Gravana, de Junho a Setembro, altura
em que a disponibilidade hídrica depende muito do nível freático.
–

A Ilha apresenta bacias hidrográficas geralmente pequenas, mas cursos de água com leitos
importantes de regime irregular, mas não de natureza torrencial, nomeadamente os três principais

rios da ilha, o Papagaio, o Banzú e o Bibi.
–

No entanto, apesar da aparente disponibilidade deste recurso, verificam-se sérias carências ao nível
do abastecimento de água potável ás populações. De facto não existe um sistema eficiente,
equitativo e de qualidade, ao nível do abastecimento de água potável às populações,

fundamentalmente fora da cidade de Santo António.
–

Para além do problema central da falta de acessibilidade ao recurso por parte das comunidades, não
está actualmente garantida a qualidade da água fornecida, o que constitui um entrave ao
desenvolvimento da Ilha e uma séria ameaça para a saúde pública.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
–

Este problema agrava-se particularmente na época da gravana (estação seca), altura em que muitas
das captações secam e as comunidades enfrentam períodos de falta de água e problemas de
contaminação da pouca água disponível.

–

O actual sistema de abastecimento de água potável na Região Autónoma do Príncipe, é limitado à
população de Santo António e arredores, cerca de 2 000 pessoas que representam 30 a 40% da
população total da ilha. O sistema consiste numa captação de albufeira, criada pelo açude localizado
no rio Papagaio mas que apresenta alguns problemas de assoreamento, uma estação de tratamento
de água (ETA) em que apesar de serem seguidos os procedimentos de operação, a inexistência de

controlo analítico da qualidade da água não permite concluir sobre a eficiência do tratamento, e uma
rede de distribuição a Santo António onde se verificam frequentemente a ocorrência de rupturas.
–

A gestão do sistema de abastecimento é da responsabilidade da EMAE, sendo a água paga, quer por
particulares quer pelo Governo Regional, não existindo, no entanto, controlo da quantidade e
qualidade da água vendida. Desconhecem-se os volumes de água fornecidos às populações dada a
inexistência de contadores em todos os clientes, bem como de um contador à saída do reservatório
da ETA.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
–

Perante este cenário de insuficiências e degradação do sistema existente para a cidade de Santo
António e de uma carência generalizada ao nível das infra-estruturas de abastecimento de água no
restante território da Ilha, urge implementar acções prioritárias que, no mais breve prazo possível
possam solucionar os problemas que as comunidades enfrentam relativamente ao acesso e
qualidade da água.

–

Por um lado, pretende-se auditar as estruturas existentes, de forma a garantir a eficácia e eficiência
do seu funcionamento, nomeadamente da captação, adução, ETA e rede de distribuição (em alta e
em baixa) do abastecimento a Santo António. Pretende-se, igualmente, promover uma auditoria à

mini-hídrica existente e desactivada no rio Papagaio, com vista à sua reabilitação e eventual
utilização como origem de água e, também, à captação de água Telélé, que abastece o aeroporto e o
Picão.
–

Por outro lado, pretende-se optimizar a utilização e gestão das estruturas existentes, que passa por
medidas como a colocação de medidores de caudal que permitem contabilizar a água tratada,
distribuída e comercializada, controlar a qualidade da água produzida na ETA e abastecida ao
consumidor final, e da água consumida não tratada, nos diferentes pontos de consumo, mas também
através de medidas como a ampliação da capacidade de armazenagem à saída da ETA.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
–

Como já referido, acessibilidade à água não é único problema grave associado a este recurso na Ilha
do Príncipe. Existem problemas sérios ao nível da qualidade da água, directa e fortemente
relacionados com a inexistência de sistemas de saneamento adequados para as populações que, à

excepção de Santo António, é de ausência de instalações sanitárias ou de existência de sistemas de
latrinas e fossas comunitárias, que se revelam insuficientes na generalidade dos casos.
–

A situação na cidade antiga de Santo António é diferente. Com efeito, existe uma rede de esgotos
bastante antiga, sistema unitário (rede de esgotos e de águas pluviais), e que descarrega,
aproximadamente de 50 em 50 metros, sem qualquer tipo de tratamento, em diferentes pontos da
baia e para o rio Papagaio, o que constitui uma fonte de poluição relevante, para a zona utilizada
como praia pelos habitantes de Santo António.

–

A ausência de um sistema de recolha de efluentes, no resto da ilha, resulta na sobrecarga, por estes
das linhas de água, terrenos e pequenas lagoas, para onde drenam. Como consequência ocorrem
situações de contaminação dos cursos de água e, em alguns casos, de zonas de praias.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
–

Embora não existam dados de monitorização que permitam quantificar a extensão e gravidade
destas contaminações que constituem potenciais perigos em termos de saúde pública, o
reconhecimento de campo permitiu confirmar que esta ausência generalizada de saneamento nas

comunidades, quer ao nível de resíduos sólidos, quer ao nível dos efluentes líquidos constitui um
potencial factor de contaminação do meio hídrico.
–

A descarga de efluentes contaminados e os resíduos provenientes de fossas infectadas são ainda
factores chave para a perda de salubridade dos recursos hídricos subterrâneos, constituindo uma
forte ameaça para a vida humana e ecossistemas aquáticos. As próprias captações de água para
abastecimento às populações não possuem áreas específicas e não se encontram devidamente
protegidas destas descargas.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Redes Principais
–

Dado o risco que esta situação representa para a saúde das comunidades da Ilha do Príncipe, urge
implementar um reforço imediato das latrinas nas comunidades mais carenciadas e uma auditoria
aos sistemas de drenagem de efluentes (pluviais e domésticos) da cidade de Santo António, para

desenhar um conjunto de soluções que permitam remodelar a rede de saneamento e o próprio
tratamento dos esgotos.
–

A inexistência de um quadro legislativo aplicável ao abastecimento de água e o saneamento básico,
reforça ainda mais necessidade de implementação de um Plano de Gestão da Água e Efluentes, que
permita definir e coordenar estas acções prioritárias a desenvolver no terreno, desenvolver soluções
integradas e adaptadas às características geográficas, físicas e sociais da Ilha, assegurando uma boa
articulação e complementaridade entre as mesmas, promovendo a universalidade, eficácia e
qualidade deste serviço.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Gestão de resíduos
–

A situação na ilha do Príncipe no que se refere à gestão de resíduos, caracteriza-se por uma
inexistência generalizada de infra-estruturas adequadas e uma concentração de esforços e acções na
recolha dos resíduos, em detrimento dos processos de deposição final, recolha selectiva e o seu

encaminhamento para centros de tratamento e reciclagem.
–

Existe um sistema de recolha de resíduos apenas para a cidade de Santo António, e mesmo neste
caso é pouco eficiente, o que se explica em grande parte pela carência de equipamentos. É apenas
utilizado um tractor com um atrelado para o transporte e deposição final numa lixeira oficial, nas
imediações da cidade, que entrou em funcionamento em Novembro de 2010. Verifica-se, também,
um número insuficiente de contentores, cerca de 40, com diferentes capacidades.

–

Para além dos problemas associados à falta de equipamentos, outros factores afectam a eficácia da
recolha de resíduos, nomeadamente, o facto da periodicidade da recolha não ser certa, dependendo
do número de vezes que o tractor consegue, por dia, chegar à lixeira, não sendo conseguida uma
recolha diária da totalidade dos contentores. Isto ocorre devido à elevada distância entre a cidade e
o local da lixeira.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Gestão de resíduos
–

As condições da estrada de acesso à lixeira, muito degradada, contribuem, igualmente, para
aumentar o tempo necessário para levar os resíduos ao destino, contribuindo, também, para a
rápida degradação dos veículos.

–

A recolha deficiente resulta na ocorrência de situações de contentores cheios e resíduos espalhados
na envolvente aos mesmos, causando situações de degradação nas ruas da cidade, ainda que com
excepção a estas zonas envolventes aos contentores, as ruas de Santo António estão razoavelmente
limpas. Nesse sentido, torna-se necessário intervir de forma a identificar dos meios técnicos
materiais para a recolha e deposição de resíduos, proporcionando um funcionamento eficiente deste
sistema.

–

Os responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos urbanos são, no entanto, constantemente
confrontados com a falta de capacidade financeira para responder às necessidades de manutenção e
melhoria da própria rede, dada a ausência de tributação a este serviço, repercutindo-se os custos
existentes apenas nestas entidades.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Gestão de resíduos
–

No que respeita à deposição final dos resíduos, esta é efectuada numa lixeira, oficial, que não
apresenta condições de exploração adequadas aos seus objectivos, tratando-se de uma escavação no
solo, com drenagem deficiente. Os resíduos não sofrem qualquer acção de recobrimento ou

compactação, o que resulta em condições de deposição muito deficientes. Para além desta lixeira,
existem uma série de outros locais, que já foram utilizados como lixeira, sem qualquer tipo de
controlo.
–

Neste momento, e para a ilha do Príncipe, não existe qualquer projecto para a construção de aterros
sanitários ou selagem de lixeiras, é por isso uma prioridade implementar medidas de reabilitação da
lixeira de Santo António e promover a construção de um aterro. Este aterro será para os resíduos não
orgânicos, ou seja, não passíveis de valorização por compostagem. A lixeira deverá ser
intervencionada de modo a melhorar as suas condições técnicas e de exploração, com vista à sua
utilização com menores impactes ambientais até à entrada em funcionamento do aterro.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Gestão de resíduos
–

Posteriormente esta lixeira deverá ser desactivada e selada. Tendo em conta que a deposição em
aterro deverá apenas ser feita quando não existe mais nenhuma opção, e que não é viável a
construção de unidades de reciclagem para os resíduos de embalagem, considera-se que a restrição

da entrada de embalagens na Ilha pode constituir uma ferramenta sustentável para a diminuição
destes resíduos, opção que deverá ser estudada e enquadrada do ponto de vista ambiental,
económico e social (também de saúde pública).
–

Em termos de projectos em curso destaca-se a implementação de uma estação de
vermicompostagem, para valorização dos resíduos urbanos produzidos na ilha. Ainda de carácter
experimental, tem por objectivo utilizar os resíduos orgânicos produzidos por cerca de 200 famílias
de Santo António.

–

Apesar de já se encontrar escolhido o local para a central de compostagem, e estar em curso a
aquisição de equipamentos, não foi possível obter elementos técnicos sobre este projecto, que
permitissem avaliar a sua capacidade instalada e os impactes inerentes à sua exploração.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Gestão de resíduos
–

Assim, pretende-se efectuar uma auditoria ao projecto em curso da Central de Compostagem de
Santo António. Propõe-se, também, promover a implementação de outras centrais de compostagem,
localizadas nas áreas de maior povoamento, uma vez que se considera uma solução ambientalmente

correcta tendo em conta os quantitativos e as características dos resíduos produzidos na Ilha.
–

Nas restantes comunidades e roças não existe qualquer sistema de recolha e deposição, sendo os
resíduos depositados em locais arbitrariamente seleccionados pelas populações, muitas vezes, na
proximidade de linhas de água contribuindo para a sua degradação, para além de constituir um grave
problema de saúde pública. Constata-se uma fraca consciencialização e sensibilização da população
em geral para esta questão e para a sua importância. Assim, prevê-se a realização de acções de
sensibilização para as populações neste domínio e a implementação das referidas estações de
compostagem.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Produção e distribuição de energia
–

Na ilha do Príncipe, um dos problemas que mais contribui para o estrangulamento do
desenvolvimento económico e social do país, é o do abastecimento de energia.

–

Países insulares pequenos encontram dificuldades singulares no planeamento energético devido ao

isolamento geográfico, à inabilidade de se beneficiarem de economias de escala, mas também pela
sua dependência de combustíveis fósseis e dificuldades ambientais únicas dada a escassez de terra e
a abundância de ecossistemas vulneráveis.
–

Na ilha do Príncipe, a principal fonte de combustível utilizada é, à imagem do País, a lenha e o

gasóleo. Dados os recursos florestais da ilha, tem havido um forte recurso a materiais lenhosos, para
uso geral da população e para a pequena indústria, complementado com o recurso a combustíveis
fosseis tratados, nomeadamente gasóleo, que constitui a grande fonte de combustível para a ilha,
nomeadamente para a produção de energia eléctrica, pontual nalguns casos como instalações
turísticas dispersas e mais geral, para abastecimento à cidade de Santo António.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Produção e distribuição de energia
–

A produção e distribuição de energia eléctrica na Ilha do Príncipe são deficientes e abrangem
essencialmente a capital de Santo António, onde se concentram as principais actividades económicas
e a maior densidade populacional.

–

O abastecimento de energia à população servida faz-se apenas em alguns períodos do dia, sendo a
rede eléctrica globalmente rudimentar, com rupturas de alimentação da corrente eléctrica, muito
recorrentes. Os níveis de eficiência são também prejudicados por ligações ilegais e por um sistema
sujeito a frequentes interrupções de energia devido a chuvas intensas que provocam problemas nas
linhas de transmissão, e devido à elevada procura em horas de pico.

–

A Rede de Energia Eléctrica, que se desenvolve a partir da Central de Santo António, estava, à data
de realização do levantamento, a funcionar com um único gerador. Recentemente foi adquirido outro
gerador mas que se desconhece a sua situação em termos de funcionamento. A central necessita de
remodelação, de forma a melhorar as condições de serviço e a sua produção.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Produção e distribuição de energia
–

Realça-se a ausência total de meios de combate a incêndio. Existem, ainda, problemas ambientais ao
nível do ruído, da qualidade do ar e da produção de resíduos perigosos (óleos usados) causados pela
exploração da central, devido, por um lado, à sua localização (em zona urbana) e, por outro, às suas
características (central antiga sem condições técnicas que permitam a sua operação de modo
ambientalmente aceitável).

–

Perante esta realidade da Rede Energética do Príncipe, é necessário proceder a uma auditoria ao
funcionamento da central existente, bem como às linhas de transporte e distribuição de energia, de
forma a avaliar sua capacidade e eficácia na prestação do serviço para que foi projectada e definir as

necessárias soluções para aumentar a sua eficiência e operacionalidade.
–

Uma outra grande limitação à utilização da central é a disponibilidade de gasóleo, sem fiabilidade no
abastecimento e com capacidade de reserva apenas para uma semana de consumo. Uma vez
identificado este problema, importa implementar acções que o solucionem. Para tal, propõe-se a
ampliação da capacidade de armazenagem de combustível, de modo a que a que exista sempre uma
reserva estratégica, para pelo menos um (1) mês do consumo habitual. Deverá, também, ser
assegurada a existência de reservas estratégicas de todos os outros produtos indispensáveis ao
funcionamento da central.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Produção e distribuição de energia
–

Uma outra medida que urge implementar, passa pela colocação de contadores de energia que
permitam contabilizar a energia produzida, distribuída e vendida, uma vez que desconhecem estes
quantitativos, dada a inexistência de contadores na central e em parte dos consumidores finais.
Assim, relativamente à contagem da energia produzida, distribuída e em relação aos consumos, será
necessário implementar estes sistemas, de forma a gerir o funcionamento da Central, conhecer as
perdas na rede (por deficiência da mesma e/ou ligações clandestinas) aferir e conhecer os consumos,
e ajustar de modo mais adequado a respectiva facturação.

–

O País dispõe de grandes potencialidades energéticas por via dos recursos hídricos. O potencial

hidroeléctrico do País é muito pouco explorado atendendo ao nível do consumo real das empresas
de exploração. No plano de desenvolvimento do sector energético calcula-se que o potencial
energético de origem hídrica possa cobrir 70% do total da energia necessária para o país.
–

Embora a energia eléctrica seja toda produzida com recurso à central a gasóleo, existe uma minihídrica, no Rio Papagaio, que nunca apresentou condições adequadas de funcionamento e se
encontra actualmente desactivada. É de realçar que está em curso, um concurso para a construção
de uma nova central hidroeléctrica, na ilha. Esta central terá uma potência de 500 kW e encontra-se
em fase de avaliação de propostas, pelo que não se obteve acesso aos dados técnicos da mesma.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Produção e distribuição de energia
–

Para fazer face às necessidades atrás escrutinadas e criar as condições necessárias para implementar
as acções prioritárias no sistema energético, o PADS tem como objectivo desenvolver um Plano
energético que aumente a capacidade técnica e institucional e potencie a construção de uma infra-

estrutura de energia que suporte o crescimento económico da Ilha, protegendo os bens ambientais
essenciais para o bem estar social a longo prazo.
–

Esta estratégia passa não só por um aumento da capacidade energética da ilha, mas também por
encontrar formas alternativas de produção de energia, privilegiando as fontes de energia renováveis
que mais se adequam às características da Ilha, pela expansão e gestão adequada da rede, tendo
sempre em vista suprir as necessidades básicas das comunidades, como a iluminação, preparação de
alimentos , acesso a redes de frio e transporte, mas também as necessidades ao nível do
desenvolvimento económico, incluindo o turismo.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Sistemas Gerais de Circulação e Transporte
–

O sector dos transportes é indispensável para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e
Príncipe, uma vez que são os únicos meios que permitem ligar o país ao mundo exterior. No entanto,
a distância que o separa do mundo exterior e a dimensão do seu próprio mercado, fazem com que
existam poucas alternativas de transporte, e que estão geralmente associados a elevados custos.
Tanto os transportes aéreos como os transportes marítimos de mercadorias são extremamente
caros, o que contribui para encarecer os custos de vida da população, influenciando negativamente
as suas condições socioeconómicas.

–

Tratando-se de uma economia muito aberta, sobretudo devido aos elevados níveis de importação (a

produção interna é quase nula) os custos dos transportes, agravados pelas ineficiências existentes no
porto e navios, acabam por ter uma influência muito grande nos preços do mercado interno, com um
reflexo significativo da competitividade do país..
–

A Região Autónoma do Príncipe tem sofrido um isolamento acrescido ditado pela ausência de um
serviço aéreo regular. Não estando contabilizado, é inequívoco que são enormes os prejuízos
económicos e eventualmente humanos, que a ausência de ligações aéreas entre São Tomé e a Ilha
do Príncipe causam, sobretudo aos habitantes da ilha do Príncipe.
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–

O aeroporto do Príncipe é, neste momento, um factor de risco à actividade aérea. Os requisitos
mínimos de segurança aeroportuária não são respeitados, devido à degradação das estruturas
existentes, nomeadamente da pista. Actualmente, a consultora Aurecon tem vindo a trabalhar num
projecto de alterações ao Aeroporto do Príncipe, constatando-se que existe a necessidade de realizar
obras importantes, de forma a requalificar a actual infra-estrutura, e torná-la compatível com as
normas internacionais.

–

Os preços dos bens importados na Região Autónoma do Príncipe são sempre mais elevados que os
que são praticados em São Tomé, em grande medida, devido aos preços dos transportes marítimos.

Neste aspecto, a região Autónoma do Príncipe é particularmente prejudicada, quer no
abastecimento quer no escoamento de produtos.
–

Constatam-se deficiências, graves, nas ligações marítimas e aéreas, para a comercialização de
mercadorias, que resultam na redução da competitividade das mercadorias exportadas e aumentam
os preços dos produtos importados, ocorrendo uma limitação da capacidade de investimento
nacional nas infra-estruturas regionais, sendo a região do Príncipe muito dependente de
financiamentos/ajudas externas.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
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-

A ligação marítima entre São Tomé e o Príncipe representa um problema, uma vez que, o transporte
de pessoas e mercadorias é feito de modo irregular e pouco seguro. Dados os elevados preços do
transporte aéreo, existe um importante tráfego de passageiros entre as duas ilhas que é feito em
embarcações, que, por não estarem adaptadas ao transporte de passageiros, tornam estas viagens
muito perigosas, tendo algumas já resultado em acidentes.

–

O porto existente carece de modernização e de novos equipamentos, uma vez que é uma infraestrutura desadequada às necessidades da região e, de facto, constitui-se como um factor de
bloqueio à instalação de um serviço de transporte marítimo regular, seguro, eficiente e confortável
como é a expectativa dos habitantes do Príncipe.

–

O Governo regional tem, actualmente, um projecto para a construção do novo porto, mas que não se
encontra concretizado.
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–

Tendo em conta o desenvolvimento preconizado no presente PADS, justifica-se que as condições do
actual Porto de Santo António sejam melhoradas, o que passa pela recuperação das infra-estruturas
portuárias existentes que permita a realização das actividades locais, seja de lazer, seja de pequenas
embarcações de pesca, seja de embarcações para transporte de mercadorias e passageiros.

–

Propõe-se para tal a remodelação do cais existente e equipamento do mesmo com meios de
descarga base, a aquisição de embarcações de menor dimensão que permitam o transporte de
passageiros e mercadorias em segurança até ao porto de Santo António e a remodelação do
passadiço existente com o equipamento do mesmo com meios de descarga base e de apoio a lazer.
Para além das intervenções no Porto de Santo António prevêem-se ainda medidas em outros pontos
da ilha, nomeadamente através da criação de estruturas de acostagem, leves para apoio a pequenas
embarcações em zonas turísticas, e a avaliação da criação de um Porto Pesqueiro com as respectivas
infra-estruturas, incluindo cadeia de frio, na zona de Santo António Praia.

–

Relativamente às vias de comunicação (estradas e caminhos), encontram-se em generalizado estado
de má conservação. Existem vários tipos de vias: estradas asfaltadas, com pisos refeitos
recentemente, mas outras em mau estado; caminhos de terra batida, transitáveis, mas alguns
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bastante danificados pela água das chuvas; caminhos carreteiros ou rurais, só transitáveis por jipes e
por vezes com enorme dificuldade; caminhos de pé posto, veredas que permitem a passagem de
pessoas; antigos caminhos de pé posto, hoje desaparecidos, que poderão ser reabilitados.
–

As condições climáticas (elevada pluviosidade) associadas à má qualidade na execução e ausência de
manutenção também contribuem para danificação destas vias.

–

No sul da ilha, a partir da zona de Ribeira Fria, não existem estradas circuláveis, existem sim
caminhos de pé posto, embora em muitas situações se encontrem intransitáveis.

–

O sector dos transportes terrestres está pouco desenvolvido e é caracterizado pela existência de
alguns táxis, carrinhas e motoretas que asseguram as ligações (regulares ou não) entre a cidade de
Santo António, o aeroporto, e algumas comunidades.

–

Outrora uma importante componente da rede de transportes no Príncipe foi a via-férrea,
nomeadamente para as roças dada a necessidade de escoar os produtos dos campos para as roças e

entre estas e o Porto. O desenvolvimento da circulação rodoviária foi relegando para segundo plano
a utilização das vias-férreas.
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2.6. Infra-Estruturas Territoriais
Sistemas Gerais de Circulação e Transporte
–

Com a independência, ocorreram profundas transformações, nomeadamente o sistema de produção
das roças e o sistema de propriedade, pelo que a via-férrea foi abandonada e posteriormente
desmantelada. Actualmente existem alguns vestígios na ilha do Príncipe, contudo, está
completamente desactivada e inutilizada.

–

A reactivação deste meio de transporte criará sinergias entre comunidades e pontos estratégicos do
Príncipe. A opção final do sistema de alimentação de energia ao comboio dependerá da elaboração
do Plano de Gestão de Energia.

–

O Governo Regional deverá encarar o PADS como um veículo para garantir, num futuro próximo, a

existência de infra-estruturas de vias de comunicação. No Plano estão identificadas e previstas, rede
rodoviária, linha de comboio, o porto e aeroporto, bem como a respectiva articulação com as redes
locais de acessibilidades.
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2.7. Ordenamento do Território
–

A elaboração do PADS constitui o documento de base onde estão expressas as orientações políticas e
administrativas. Assume-se como um contributo central para criar uma sociedade mais correcta, sem
descriminações de género, em crescimento, gerando empregos, numa palavra, uma política do
“Bem” não criando desigualdades.

–

Enquanto instrumento de gestão territorial define os princípios orientadores da disciplina de
ocupação do território, e ainda as redes de infra-estruturas e equipamentos de nível fundamental
que promovem a qualidade de vida, apoiam a actividade económica e asseguram a optimização do
acesso à cultura, à educação, à formação, à justiça, à saúde, à segurança social, ao desporto e ao
lazer.

–

A análise da ocupação do Príncipe permite conhecer as dinâmicas demográficas e sociais, e perceber
a relação que as populações estruturam entre si e com o território. O tipo de ocupação reflecte a
forma como o Homem utiliza os recursos em seu proveito, nas diversas perspectivas, social,
económicas, ambiental e cultural. O “ambiente construído” apesar de se tratar de uma pequena ilha,
tem grande complexidade porque nele se integram elementos muito diversos, a habitação, as
circulações, os transportes, as comunicações, o trabalho, a organização social, a religião, os valores,
etc.
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2.7. Ordenamento do Território
–

Ordenar e organizar o povoamento para conseguir a melhoria das condições de vida pressupõem a
visão clara e assumida no sentido de tornar atractivos, coerentes e sustentáveis os pólos onde se
pretende dinamizar e concentrar actividades e populações. O princípio a utilizar é o de estruturar o
povoamento de modo a alcançar limiares de capacidades e utilizações que rentabilizem os
investimentos em serviços e equipamentos, e devidamente adequados aos custos de utilização e de
manutenção.

–

A expansão urbana é dependente das previsões do incremento demográfico, mas também da
dinâmica social motivada pelo previsível crescimento económico, e do realojamento de
determinadas comunidades. Este Plano avança e propõe soluções compiladas na Planta Síntese, com
destaque para o desenho de uma “cidade jardim”, zona com todas as funções urbanas desde o
habitar, ao trabalhar, e viver em sociedade.

–

Os Instrumentos de Gestão Territorial para a Ilha definem as linhas estratégicas de desenvolvimento,
de organização e de gestão do território, e estabelecem os objectivos qualitativos que asseguram a
coerência do sistema urbano e caracterizam a estrutura do povoamento. Sublinha-se que o
urbanismo não se faz a partir de índices que não resultem de um desenho urbano detalhado que
permita avaliar a coerência e o mérito da composição, da expressão arquitectónica e funcionalidade.
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2.7. Ordenamento do Território
–

O Plano de Urbanização para a Cidade e Arredores deverá contemplar os aspectos urbanos da
expansão, da reabilitação, da reestruturação, do saneamento e do paisagismo. O seu desenho
assenta na criação de uma linha de comboio de transporte público de uma via, como espinha dorsal
envolvida por áleas de árvores formando uma alameda, ligando a cidade histórica de Santo António
com a cidade alta do conhecimento a Roça Porto Real.

–

Em planimetria seguiria um traçado suave de constante declive. Tal eixo ordenador, ao longo do qual
poderá ser sucessivamente construídos pólos integrados consoante o crescimento populacional e da
própria cidade, constituirá uma válida alternativa ao crescimento disperso, sem qualidade e caro em
infra-estruturas. Pela suas características inovadoras e acolhedoras, incentivará naturalmente a
escolha por esta melhor oferta, o que terá como resultado não insistir e permanecer num modelo
que se sabe esgotado e sem vida comunitária.

–

O Plano de Urbanização para o Aeroporto e Arredores deverá atender às características desta zona,
das quais se destaca o facto de ser para-urbana, com alguns mas insuficientes equipamentos de
utilização colectiva. Devido à ampliação e reestruturação do aeroporto resultam consequências nas
acessibilidades que necessitam de ponderação e soluções apropriadas.

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe

168

2.7. Ordenamento do Território
–

Plano de Pormenor para a Cidade de Santo António deverá contemplar os aspectos urbanos, da
requalificação, do saneamento e do paisagismo, integrando as propostas do plano de urbanismo e
integrando a legislação de preservação do património, apoiada nas cartas internacionais. A
arquitectura, a engenharia e o paisagismo têm de estar conjugados em ideias urbanísticas
integradas, e não serem um somatório de resoluções segundo os pontos de vista das várias
disciplinas.

–

Durante a sua elaboração, e independentemente das acções imediatas que se podem promover tais
como, hierarquizar e refazer ruas e largos, refazer passeios, pavimentos das ruas, plantações, etc., as
soluções podem e devem ser enquadradas, logo numa primeira etapa, por Normas Provisórias,
consubstanciadas numa planta e num sucinto regulamento, visando disciplinar de imediato a área ou
parte da área objecto de estudo.
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2.8. Urbanismo
–

O crescimento extensivo da urbanização coloca interrogações sobre o destino e apropriação de
determinados espaços urbanos, que não têm sido regulados por instrumentos de planeamento e
gestão urbanística. Acresce que muita da expansão para-urbana recente, de baixa densidade,
espalhada caoticamente sobre o terreno, é fortemente consumidora de solo e perturbadora de
equilíbrios frágeis tais como, os sistemas aquíferos que ficam mais degradados, as linhas de água
poluídas, os estuários assoreados, e outras zonas húmidas sem qualquer tipo de drenagem.

–

Por outro lado, a intensificação da urbanização na área urbana tradicional, porque de pequena
envergadura, ainda não produziu felizmente excesso de “Cargas urbanas” tais como o aumento da
impermeabilização de solo e a congestão dos fluxos de tráfego. Elevados e persistentes défices de
infra-estruturação ambiental, nomeadamente os sistemas de saneamento básico, convivem com
situações de algum entendimento da condição urbana do “verde” e da importância da qualidade da
paisagem.

–

O Plano de Ordenamento da Baía de Santo António deverá integrar estudos de viabilidade
económica e urbanística com vista à nova definição do porto. Deverá definir as áreas a afectar às
diferentes valências e estar devidamente articulado com serviços e actividades paralelas de
restauração e lazer, assim como a requalificação dos estaleiros decadentes e degradados.

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe

171

2.8. Urbanismo
–

As obras e infra-estruturas de grande amplitude deverão ser coordenadas e fiscalizadas por uma
entidade independente. O Gabinete de Acompanhamento às Grandes Obras será fundamental no
desenrolar da sua concretização, na medida em que deve controlar as intervenções, nomeadamente
preparar cadernos de encargos para consultas internacionais da sua construção, fiscalização da obra
e acompanhamento prepositivo dos empreendimentos.

–

A primeira prioridade será o acompanhamento da ampliação e requalificação da pista do aeroporto.
Esta intervenção tem consequências numa série de medidas secundárias, tais como o acesso à
comunidade da Azeitona que terá que ser refeito, assim como a resolução do potencial conflito
devido à sobreposição entre as extremas das vedações da pista e do quartel , para além do caminho
que terá de passar entre ambas.

–

Destacam-se também as obras de requalificação do porto marítimo, a requalificação do parque
escolar e a construção da linha de comboio.
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2.9. Arquitectura
–

O sistema urbano da Ilha do Príncipe, assim como as suas edificações, são geridos por incipientes
regulamentos, resultando numa apropriação anárquica e disfuncional do território. É necessário
criar Normas de Licenciamento da Edificação, tendo em vista a promoção de construções de
qualidade e durabilidade, para alem de ficarem bem implantadas, com bons acessos, e
devidamente ligadas às redes públicas de saneamento.

–

A construção corrente é de fraca qualidade no que diz respeito à escolha dos materiais, à sua
organização espacial e métodos e técnicas de construção. Opta-se pela utilização de materiais
cancerígenos, por exemplo a lusalite em coberturas.

–

Atendendo aos recursos naturais e às necessidades construtivas do Príncipe, a elaboração de
Normas de Utilização de Materiais Construtivos deve ser uma acção fundamental de modo a
promover novos processos construtivos que aproveitam os materiais locais de forma optimizada,
para além de terem por finalidade a requalificação da mão de obra local, assim como a promoção
de instalações de unidades produtoras e transformadoras.
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2.9. Património da Ilha do Príncipe
–

Cada comunidade, enquanto portadora dos seus valores patrimoniais comuns, apoia-se na sua
memória colectiva e na consciência do seu passado, sendo responsável pela gestão dos seus bens
culturais construídos. A salvaguarda desses testemunhos históricos e patrimoniais arquitectónicos
atinge-se com políticas, cujos instrumentos e métodos utilizados devem adaptar-se às situações
concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança.

–

Existem princípios universalmente aplicáveis nos diferentes tipos de intervenção, Manutenção,
Reparação, Recuperação, Restauro, Renovação e Reabilitação, destacando-se o respeito pelos
contributos das várias Roças históricas, a primazia do valor histórico e documental sobre o estético
ou da unidade de estilo, a utilização cuidada de materiais contemporâneos, a afectação dos edifícios
a uma função útil à sociedade.

–

Merecem um especial destaque, enquanto património edificado impar, as Roças devido ao facto de
constituírem núcleos de povoamento que materializam uma profunda humanização da paisagem, e
serem um legado em termos de herança construída um dos mais significativos exemplos da
arquitectura lusa espalhada pelos quatro cantos do mundo.
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2.9. Património da Ilha do Príncipe
–

A palavra roça significa em Portugal, desbravar, limpar de matos ou abrir clareiras. Relaciona-se assim
com os arroteamentos, e de tal maneira a técnica de desbravamento se identificou com o processo
de ocupação do solo, que a mesma palavra passou a designar em S. Tomé e Príncipe o próprio
estabelecimento agrícola. Apresentam a originalidade de a partir da segunda metade do século XIX
produzirem ininterruptamente nas mesmas terras, cacau e café.

–

Na sua maior parte foram traçadas no século XIX, e genericamente a organização espacial das
principais roças na Ilha do Príncipe são do tipo terreiro, isto é, todos os edifícios em alvenarias com
as suas especificas funcionalidades desenvolvem-se no perímetro de uma largo/praça. Esse terreiro,
mais ou menos arborizado, é o ponto por excelência da vida comunitária diária, de encontro entre
todos aqueles que lá vivem, de acolhimento para quem chega, de passagem para quem o atravessa.
É sobretudo o local onde o pulsar quotidiano adquire uma significativa expressividade.

–

As intervenções nas roças terão de ser emblemáticas respeitando a sua tipologia de terreiro, a
morfologia das configurações e o desenho dos elementos de arquitectura, de modo a conferir-lhes
um grau superior de erudição.
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2.9. Património da Ilha do Príncipe
–

O conjunto edificado da Ilha do Príncipe decadente e arruinado carece urgentemente de
requalificação, a qual deve obedecer Normas de Intervenção em Edifícios Patrimoniais. A elaboração
desse normativo estará baseado nas cartas e convenções internacionais referentes ao tema,
nomeadamente a Carta de Atenas, 1931, a Carta de Veneza, 1964, e a Carta de Cracóvia, 2000.

–

A criação e requalificação de um Museu no Forte de Santo António da Ponta da Mina pretende
perpetuar o monumento mais antigo e significativo da cidade de Santo António. O museu, enquanto
instituição permanente ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que
adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e seu entorno,
desempenha um papel fundamental na criação do sentimento colectivo de comunidade. É
importante dotar a cidade de Santo António de equipamentos culturais que promovam uma oferta
diversificada e dinamizem a vida social das populações.

–

Relativamente ao seu passado histórico industrial, a Ilha do Príncipe possui interessantes
singularidades que devem ser divulgadas. O Museu de Arqueologia Industrial, a implantar na Roça
Porto Real, pretende afirmar-se como um pólo cultural, exercendo actividades básicas nos domínios
do apoio à investigação, da museologia, da divulgação, do apoio ao ensino e à defesa e preservação
do património arqueológico industrial regional.
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Introdução
O assumir uma nova cidadania
–

O processo de construção do Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Príncipe (PADS)
tem sido pautado pelo ritmo necessário ao conhecimento dos confrangimentos e das mais-valias
desta ilha, adequando os objectivos do Governo Regional aos interesses do território, no seu todo.

–

Numa 1ª fase (Diagnóstico) foi realizado um levantamento exaustivo de cada um dos sectores que
consubstanciam este trabalho (dimensão socioeconómica, ambiental e infra-estruturas, e
ordenamento), tendo sido para tal aplicadas metodologias específicas que têm por objectivo o
envolvimento e participação dos diversos actores presentes na ilha (institucionais, privados, sociais)
e da própria população, o que representou uma forte presença no terreno.

–

Desse trabalho de recolha, tratamento e interpretação dos dados resultou um diagnóstico completo
e integrado, uma visão global da ilha como um ecossistema vivo e dialéctico. Nesta fase, acreditamos
terem sido identificados os verdadeiros constrangimentos à dinâmica do Príncipe, mas também, os
vectores diferenciadores e potenciadores do território.

–

Com o fim da 1ª fase, iniciou-se a etapa seguinte que constitui a proposta de intervenção nos
diversos sectores Ilha que visam cooperar no sentido de se iniciar o processo de transformação
positiva do território (e das suas populações).
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Introdução
O assumir uma nova cidadania
–

Esta etapa definida de “Plano de Desenvolvimento Sustentável” é constituída por diferentes
vectores:

–

1.

A Visão: caminho de transformação e afirmação da ilha;

2.

Os Contextos: enquadramento das propostas de intervenção;

3.

As Propostas Estruturantes: acções e projectos para implementação.

Sem dúvida que todo este trabalho resulta de uma forte interacção com os agentes, actores e
população do Príncipe. Não numa mera óptica de auscultação, mas sobretudo numa postura de

envolvimento.
–

Este envolvimento, é assumido como o início da alteração de comportamentos, não significando
mais do que a responsabilização individual e colectiva, visando o processo de transformação, que
deverá contrariar todo os hábitos, os comportamentos e posturas que caracterizam o contexto

regional.
–

E esta 2ª fase é exemplo disso, tendo sido iniciada com uma forte presença no território pelas
diversas equipas que, durante 1 mês, contactaram com os principais intervenientes da ilha.
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Introdução
O assumir uma nova cidadania
–

Assim, neste capítulo apresentam-se diversas propostas de intervenção no território que, em
conjunto, contribuirão para a tão desejada transformação, iniciando-se o novo modelo de cidadania,
materializando a Visão para a Ilha do Príncipe.

–

As propostas estruturantes agora apresentadas não resultam de um trabalho de escritório, ausente
de vivência, mas sim de um conjunto de interacções com:
• O Governo Regional do Príncipe (nas suas diversas dimensões e hierarquias);
• Os Agentes Privados (incluindo o actual principal investidor externo, a HBD);

• Os Agentes Sociais (nas suas diversas dimensões, ou seja, Associações, ONG e Instituições);
• As Comunidades.
–

Ao todo foram auscultados aproximadamente 1.600 pessoas, com as quais foram tidas conversas no
sentido de contextualizar este novo instrumento (PADS), explicando com deveria ser a nova atitude

perante o futuro, que se advinha incerto. A responsabilização, deverá ser o sinal da assumpção da
nova cidadania.
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Denominação

Acção

Articulação

Ferramentas de Gestão para o
Parque Natural do Príncipe

Implementar

Trilhos no Parque Natural/ Reserva Natural das Tinhosas/ Centro de
Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe

Enquadramento e Justificação

O Parque Natural do Príncipe constitui a principal área de conservação e manutenção do rico património natural da Ilha.
Este está dotado dos devidos Planos de Manejo e Gestão, que identificam as acções e actividades necessárias à
concretização dos objectivos a que se propõe. No entanto, o que se verifica efectivamente é, por inexistência de fundos,
a gestão do PNP tem sido ineficaz. É fundamental identificar os meios para dotar o PNP das verbas necessárias ao seu
funcionamento.
Ferramentas de Gestão para o Parque Natural do Príncipe, que estabeleçam um conjunto de medidas para dotar o PNP
das verbas necessárias ao seu funcionamento. São propostas já, algumas medidas possíveis e, simultaneamente, é
proposta a elaboração de um estudo mais aprofundado, a desenvolver com os responsáveis pelo PNP.
• Elaboração de estudo, em conjunto com os responsáveis do PNP, para identificação dos valores necessários à boa gestão
do Parque.
• Preparação do Caderno de Encargo e lançamento do concurso para concessão da gestão do PNP a uma entidade
privada.
• Proposta de estabelecimento da cobrança de um valor pré-estabelecido, na venda de cada estadia/quarto turístico na
Ilha do Príncipe. O valor específico a cobrar deverá resultar do estudo a elaborar.
• Estabelecimento de valores para entrada de turistas na área do PNP.
• Definição de produtos (como, por exemplo, passeios organizados no PNP) que possam gerar receitas para o PNP

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Dotar o PNP dos meios económicos e financeiros necessários à sua boa gestão.
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Denominação

Acção

Articulação

Centro de Interpretação Ambiental
da Ilha do Príncipe

Implementar

Trilhos no Parque Natural/ Reserva Natural das Tinhosas/ Ferramentas de
Gestão para o Parque Natural do Príncipe

Enquadramento e Justificação

A Ilha do Príncipe suporta um património de elevada importância ao nível ecológico e ambiental, que tem o seu expoente
máximo na área do Parque Natural do Príncipe mas não se esgota aí. A criação de mecanismos que permitam usufruir
deste património torna-se uma necessidade fundamental para orientação dos interessados e para apoio nas actividades
de visita e aproveitamento do mesmo.
Implementação do Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe, através de:
• Construção do Centro de Interpretação Ambiental no local de Porto Real (este local irá funcionar como porta de entrada
do PNP)
• Criar um mecanismo orientador do visitante para o PNP e para outras áreas de interesse na Ilha do Príncipe;
• Contribuir para a sustentabilidade do Património Natural do Príncipe, com o intuito de tornar a Ilha num destino de
referência para o Turismo Responsável na sua vocação Natureza;
• Desenvolvimento de acções de sensibilização e de formação destinados a diferentes públicos;
• Propor, desenvolver e executar projectos de investigação científica, cooperando com entidades que promovam estudos
de doutoramento, mestrado e outros projectos de pós-graduação desenvolvidos no seu âmbito disciplinar e
interdisciplinar, e que visem o aumento do conhecimento do património natural do Príncipe.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Promoção do património natural da Ilha do Príncipe, através do apoio à visita,
estudo e fruição do mesmo.
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Denominação

Acção

Articulação

Programa SADA

Apoiar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe/ Ferramentas de
Gestão para o Parque Natural do Príncipe

Enquadramento e Justificação

A Ilha do Príncipe assume-se como uma área de elevada importância para as tartarugas marinhas. São várias as praias do
Príncipe (algumas incluídas na área do PNP e Zona Tampão, outras fora desta área de jurisdição), utilizadas para a
reprodução das várias espécies de elementos deste grupo. As ameaças existentes às tartarugas associam-se,
fundamentalmente, à sua captura para consumo. o Programa SADA pretende uma gestão sustentável de recursos
naturais, com características participativas garantidas através do envolvimento de diversos actores sociais, com o
objectivo de promover a protecção das tartarugas marinhas do Príncipe.
Tendo em atenção que o Programa SADA apresenta uma série de propostas de intervenção com importância ao nível da
conservação da natureza, devem ser desenvolvidas diversas acções de Apoio à implementação do Programa SADA na Ilha
do Príncipe, através de:
•
•
•
•
•

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Acções de formação técnica.
Acções de protecção directa.
Acções de aprofundamento do conhecimento.
Acções de divulgação alargada.
Apoio no desenvolvimento do Atlas das tartarugas marinhas do Príncipe.

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Apoio ao programa SADA para promoção da protecção e conservação das
tartarugas marinhas da Ilha do Príncipe
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Denominação

Acção

Articulação

Programa SADA

Apoiar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe/ Ferramentas de
Gestão para o Parque Natural do Príncipe

Acções de formação técnica
• Estabelecimento de acções de formação técnica com vista à habilitação de pessoas, preferencialmente naturais e/ou residentes na Ilha do Príncipe, com
capacidades adequadas para o desempenho de funções nas actividades do próprio Programa SADA ou em actividades complementares.
• Exemplos de capacidades técnicas, são as da realização de censos de tartarugas marinhas, nas praias ou no mar, da instalação e manutenção de centros de
incubação controlada de ovos, do acompanhamento de visitantes em actividades de “turtle watching” e da prestação de serviços a equipas internacionais de
investigadores.
• Estas actividades deverão possibilitar, à população local, a obtenção de receitas económicas; deverão, simultaneamente, criar postos de trabalho, reduzindo
progressivamente as necessidades e motivações para a captura, morte e comercialização de tartarugas marinhas.
Acções de protecção directa
• Aprovação de legislação regional e nacional de protecção de tartarugas marinhas.
• Fiscalização do efectivo cumprimento dessa legislação, é objectivo fundamental da linha estratégica de protecção directa.
Acções de aprofundamento do conhecimento
• Aprofundamento do conhecimento das espécies, da sua ecologia, biologia e etologia, da dinâmica demográfica das populações, e das particularidades da
interacção entre homens e tartarugas marinhas.
• Apoio na execução de projectos específicos de investigação científica e a participação em redes internacionais de intercâmbio de informação, entre
especialistas.
• Avaliação do número actual de fêmeas reprodutoras de SADA que utilizam as praias do Príncipe para fazer posturas, a caracterização genética da linhagem
matriarcal, da dinâmica reprodutiva, das rotas migratórias seguidas por fêmeas reprodutoras de SADA e, eventualmente, por machos e imaturos da mesma
espécie.
• Estudos ao nível do “GTFP – green-turtle fibropapilloma”, em virtude da severidade da doença que se constata na região.
Acções de divulgação alargada
• Acções de informação, a níveis local, nacional e internacional, da existência e relevância deste património natural, do seu actual risco crítico de extirpação, da
necessidade imperiosa da sua gestão sustentável e das oportunidades que se poderão abrir para a Ilha do Príncipe, e para os seus diversos actores sociais, com a
adopção de princípios e práticas de conservação sustentável da SADA.
• Acções de sensibilização e informação junto da população escolar, dos mergulhadores e pescadores, das forças da autoridade e dos agentes da justiça; exemplos
de acções nacionais são a divulgação do Programa SADA na Ilha de São Tomé, tendo em vista a futura expansão. Exemplos de acções internacionais são a criação
e manutenção dum “site” próprio, a presença em “webportals” e “sites” temáticos internacionais como o www.seaturtle.org, a participação em reuniões
internacionais de especialistas e a promoção internacional da Ilha do Príncipe como destino turístico para “turtle watching”.
Apoio no desenvolvimento do Atlas das tartarugas marinhas do Príncipe
• Identificação dos meios necessários à realização do Atlas informativo e detalhado sobre Tartarugas Marinhas na Ilha do Príncipe.
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Denominação

Acção

Articulação

Reserva Natural das Tinhosas

Criar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe

Enquadramento e Justificação
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As Tinhosas albergam as maiores colónias de várias espécies de aves marinhas do Golfo da Guiné, justificando a sua
classificação como Important Bird Area, o que indica a importância que possuem, a nível mundial, para a conservação
destas espécies. Esta área tem sido, nos últimos tempos, objecto de diversas pressões e agressões, nomeadamente por
parte de pescadores, que têm provocado impactos significativos na área e afectações importantes na comunidade
avifaunística.
Criação da Reserva Natural das Tinhosas, que estabeleça regras de protecção e gestão. Estabelecimento do seu plano de
gestão e criação das ferramentas, técnicas e materiais, para garantir a sua protecção, nomeadamente através de :
• Criação de Reserva Natural das Tinhosas.
• Estabelecimento do Plano de Gestão da Reserva Natural das Tinhosas.
• Criação da equipa de gestão da Reserva Natural das Tinhosas.
• Criação dos meios necessários à boa gestão da Reserva.

Proposta

A criação dos mecanismos meios necessários para a implementação desta Reserva e para o estabelecimento dos meios de
gestão adequados serão apresentados na Agenda.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Protecção das ilhas Tinhosas, através da Criação da Reserva Natural das
Tinhosas
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Denominação

Acção

Articulação

Trilhos no Parque Natural

Implementar

Ferramentas de Gestão para o Parque Natural do Príncipe/ Centro de
Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe

Enquadramento e Justificação

A ilha do Príncipe apresenta uma grande variedade de ecossistemas e um elevado número de espécies, florísticas e
faunísticas, com elevado interesse conservacionista, com destaque para o Parque Natural do Príncipe (PNP). Para que o
potencial ecoturístico que lhes está associado, possa ser aproveitado, foi assinado em Julho de 2009, com a Direcção do
Programa ECOFAC IV um contrato de Prestação de Serviços, em benefício da Direcção do Parque Natural do Príncipe, com
os objectivos de, identificação de um sistema de sinalização ao longo dos principais caminhos e trilhos do PNP e zona
Tampão, de formação e estruturação dum serviço de guias para trekking em articulação com os operadores turísticos.
Até à data, a rede de caminhos e trilhos do PNP não se encontra em funcionamento, limitando o potencial turístico do
Parque e a sua capacidade de gerar receita e divulgar a riqueza natural da ilha do Príncipe.
Pretende se ainda desenvolver outro tipo de actividades de lazer, nomeadamente escalada .
Implementação de Trilhos no Parque Natural, que operacionalize a rede de trilhos já definida, aumentando o leque de
opções disponíveis para os turistas e visitantes do Parque, potenciando assim a atractividade do mesmo.
• Criação das condições físicas necessárias para uma travessia segura dos trilhos e visita aos principais pontos de
interesse, permitindo um total usufruto dos mesmo.
• Capacitação da equipa técnica do parque ou recrutamento de actores locais com conhecimento relevante, por forma a
constituir uma equipa de guias que para além do serviço de orientação possam transmitir conhecimento sobre a riqueza
natural presente no Parque, mas também da sua ligação à própria comunidade da ilha.
• Estudo e criação de vias de escalada.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

•
•
•
•
•

Estimular o turismo natureza
Captar receita para a conservação do PNP
Aumentar a interação entre as comunidades locais e o PNP
Divulgar e potenciar o conhecimento do valores existentes
Dinamizar a economia local
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Denominação

Acção

Articulação

Regulamento para protecção das
áreas com interesse para a
conservação da natureza não
inseridas no Parque Natural do
Príncipe

Regulamentar

Planos de gestão da extracção de areia e pedra; Protecção de áreas com
interesse para a conservação não inseridas no parque Natural

Enquadramento e Justificação

A Região Autónoma do Príncipe possui várias áreas com interesse relevante para a conservação da natureza, algumas
delas não incluídas no Parque Natural do Príncipe. Dá-se, como exemplo, as diversas praias utilizadas pelas tartarugas
marinhas, na sua fase de reprodução. A inexistência de regulamentação legal para a sua gestão, com a identificação, por
exemplo, de actividades interditas ou condicionadas, constitui um factor de ameaça à sua conservação e manutenção.

Proposta

A regulamentação de áreas com interesse para a conservação, não inseridas no Parque Natural do Príncipe, é essencial
para promover a sua conservação, enquadrando a sua gestão nos objectivos de desenvolvimento sustentável pretendidos
para a ilha do Príncipe. Este documento deverá assentar na identificação das áreas que deverão ficar sujeitas a
regulamentação, identificando-se, por tipologia e natureza de área, o tipo de actividades permitidas, proibidas e
condicionadas, definindo com clareza as regras de intervenção e as autoridades responsáveis pela sua gestão.
O Regulamento a produzir deve, no mínimo, identificar, as áreas que abrangerá, a entidade com responsabilidade pela
gestão das mesmas, as actividades permitidas, condicionadas e proibidas, os períodos de condicionamento (se aplicável),
a entidade responsável pela fiscalização e o regime de coimas aplicável pelo não cumprimento dos princípios contidos no
Regulamento.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Identificação de áreas com interesse para a conservação, fora do PNP
• Estabelecimento das regras para utilização das mesmas, numa perspectiva de
gestão para a conservação.
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Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão de Areias

Elaborar

Apoio ao Programa SADA
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Enquadramento e Justificação

A costa da Ilha do Príncipe apresenta graves problemas de erosão, sendo a principal causa a extracção de areias das praias
para a construção civil. Esta é uma pressão com grande expressão na Ilha, verificando-se o desaparecimento, quase total,
de praias que, de acordo com contactos tidos localmente, muito recentemente ainda apresentavam extensos areais. As
praias mais afectadas são a praia Évora, a praia Salgada, a praia Uba, a praia Novo Destino e a praia Inhame .
Estas acções de remoção de areia não colocam só em risco a existência das praias mas, também, de forma directa, a sua
utilização em termos turísticos e as suas funções enquanto habitats, por exemplo, para a desova de tartarugas.

Proposta

Elaboração de Plano de Gestão de Areias, que identifique as zonas adequadas para a extracção e os quantitativos possíveis
para extracção. Este Plano deverá incluir um estudo que permita identificar os impactos resultantes das extracções, bem
como avaliar a possibilidade de serem utilizados os sedimentos existentes nalgumas linhas de água ou na baía de Santo
António.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Definir soluções sustentáveis de extracção de areias para utilização
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Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão de Areias

Elaborar

Apoio ao Programa SADA

191

O Plano será constituído por várias Etapas. No entanto, como o Plano tem um tempo de elaboração e operacionalização, propõe-se desde já a implementação das
seguintes regras que se definem como preliminares e a serem aplicadas até à finalização e concretização do Plano, visando a gestão da extracção de areias, neste
período .
Regras Preliminares para aplicação até publicação do Plano de Gestão de Areias
• Qualquer acção de retirada de areia das praias deverá ser, previamente, comunicada à Secretaria Regional dos Recursos Naturais, Ambiente, Infra-estruturas e
Ordenamento do Território (SRRNAIOT) e objecto de autorização expressa por parte desta.
• As extracções devem ser feitas, até à publicação do Plano de Gestão de Areias, exclusivamente na Praia Portinho.
• Deve ser promovida, nestas praias, uma acção prévia, de análise da capacidade de cada um delas para suportar a extracção de areia, analisando o seu equilíbrio
actual, em termos de carga de sedimentos, e avaliando eventuais conflitos que possam advir das extracções – por exemplo com os usos que estas praias
suportam.
• Todas as extracções de areia devem ser acompanhadas por um técnico da SRRNAIOT. E, na época de desova de tartarugas marinhas, por um técnico do Parque
Natural do Príncipe. É, expressamente proibido, efectuar extracções de areia em zonas com indícios de utilização para posturas de tartarugas marinhas.
• Qualquer caderno de encargos para obras públicas ou grandes obras estruturantes, de carácter privado, a areia deve ser obtida no exterior.
• Todas as extracções deverão ser objecto de monitorização, criando-se uma base de dados com informação relativa à origem da areia (com localização em
cartografia), fotografia do local, antes e depois da extracção), volumes extraídos, destino da areia extraída (com identificação de quem faz a extracção e a quem
se destina) e identificação dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento.
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Articulação

Plano de Gestão de Areias

Elaborar

Apoio ao Programa SADA
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ETAPA 1 – Caracterização e diagnóstico
Deverá ser concretizada uma análise das necessidades actuais e futuras da Ilha para a utilização de areia.
Deverá ser feita uma caracterização das praias com condições para extracção de areia, tendo em atenção questões como a sua importância para a conservação da
natureza e uso turístico, entre outras que sejam identificadas como importantes no Plano.
Deve ser analisada a capacidade de recarga sedimentar das praias seleccionadas como fontes potenciais de areia.
Nestas análises deverão, obrigatoriamente, ser consideradas as praias identificadas actualmente pela Secretaria Regional como áreas de extracção de areia.
Deve ser avaliada, técnica e economicamente, a possibilidade de se promover extracção de areias de alguns rios (nomeadamente o Papagaio) e da baía de Santo
António. Esta avaliação deverá, obrigatoriamente, incluir a vertente ambiental.
ETAPA 2 – Proposta de áreas para exploração
Com base na informação recolhida no âmbito das etapas anteriores, deverão ser propostas áreas com condições para extracção de inertes, caso seja essa a
conclusão da Etapa 1.
ETAPA 3 – Controle e gestão
Deverão ser propostas as acções de controle e gestão adequadas para as áreas de extracção definidas.
ETAPA 4 – Plano e Regulamento
Nesta Etapa será apresentado o Plano e o respectivo Regulamento, que visa o estabelecimento de normas dirigidas à gestão da extracção de areias.
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Acção

Articulação

Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não Endémicas

Elaborar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe
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Enquadramento e Justificação

A Região Autónoma do Príncipe possui um património natural de enorme diversidade e riqueza, fortemente suportado
nos seus recursos florestais. A importância das áreas florestais, extravasa a simples questão conservacionista,
representando os recursos florestais uma das potenciais riquezas da região, tendo a sua produção uma considerável
importância a nível interno. A boa gestão dos recursos florestais assume uma importância fulcral para o equilíbrio da Ilha.
Os recursos florestais são suporte de parte sensível das actividades da Ilha, quer ao nível do seu uso como combustível,
seja para a construção seja do ponto de vista seu aproveitamento agroflorestal. É fundamental gerir o recurso florestal,
resolvendo pressões e ameaças (que têm vindo a destruir as espécies com maior interesse natural e conservacionista)
mas garantindo as actividades que deste recurso dependem.
Importa, também, considerar que, ao nível florestal (e não só), existem, diversas espécies, quer ao nível da flora (por
exemplo o coqueiro) quer ao nível da fauna (por exemplo o macaco ou a lagaia) que não sendo endémicos da ilha,
constituem factores de alteração do património natural podendo, por vezes, implicar ameaças às espécies indígenas.
Importa identificar as espécies que constituem estes factores de pressão, avaliar o grau de ameaça que constituem,
entender a sua importância ao nível das actividades da ilha (por exemplo, a nível da sua importância económica) e propor
medidas para o seu controle e gestão.

Proposta

Elaboração de Plano de Gestão Florestal e de Controlo de Espécies Não Endémicas, que identifique as áreas de protecção
florestal, as áreas de produção florestal (floresta de suporte para as actividades socioeconómicas), as áreas a serem
objecto de projectos de requalificação/recuperação da vegetação indígena, as regras de gestão de todo o património
florestal da Ilha, as intervenções a concretizar para controlar as espécies não endémicas, observando a ameaça que estas
constituem para as espécies autóctones mas, também, a sua importância ao nível socioeconómico na Ilha.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Estabelecimento de mecanismos de controle e gestão florestal na Ilha,
promovendo a recuperação das espécies autóctones mas garantindo a
existência de áreas de suporte às actividades socioeconómicas dependentes
da exploração do material florestal
• Estabelecimento de mecanismos de controlo e gestão das espécies não
endémicas existentes na ilha, de forma sustentada, minimizando os impactes
resultantes da sua existência e reduzindo as afectações potenciais do seu
desaparecimento.
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Articulação

Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não Endémicas

Elaborar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe
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O Plano será constituído por várias Etapas. No entanto, como o Plano tem um tempo de elaboração e operacionalização, propõe-se desde já a implementação das
seguintes regras que se definem como preliminares e a serem aplicadas até à finalização e concretização do Plano, visando a gestão do recurso florestal e o controlo
das espécies não endémicas, neste período .
Regras Preliminares para aplicação até publicação do Plano de Gestão Florestal e de Controlo de Espécies Não Endémicas
• Qualquer acção de corte ou abate de espécies florestais deverá ser, previamente, comunicada à Secretaria Regional dos Recursos Naturais, Ambiente, Infraestruturas e Ordenamento do Território (SRRNAIOT) e objecto de autorização expressa por parte desta.
• No pedido de autorização dever-se-á comunicar, de forma clara, a área de intervenção, objectivo da intervenção, número e espécie de árvores a cortar. O
responsável pelo pedido deverá ser identificado.
• Qualquer intervenção que vise espécies com interesse natural ou conservacionista deverá ser objecto de análise particularmente pormenorizada, devendo-se,
excepto em casos devidamente suportados e justificados, impedir qualquer corte ou abate deste tipo de espécies. A definição das espécies com interesse natural
com interesse natural ou conservacionista será apresentado na Agenda do PADS.
• Todos os cortes ou abates de espécies endémicas ou com interesse natural ou conservacionista, devem ser acompanhados por técnicos da SRRNAIOT.
• Todas as acções no interior do Parque Natural do Príncipe, para além de serem comunicadas à SRRNAIOT são condicionadas a Parecer Prévio do Parque e só
deverão ser autorizadas se contribuírem para os objectivos de gestão do espaço florestal do PNP.
• Até à publicação do Plano de Gestão Florestal, e apenas em caso de necessidade justificada (por exemplo por motivos de promoção de espécies autóctones,
promoção de áreas agro-florestais – em zonas concessionadas), quaisquer abates ou cortes de manchas florestais de espécies não endémicas (como por exemplo
o coqueiro ou a palmeira), mesmo que autorizados pela SRRNAIOT, deverão ser promovidos de forma cuidada e planeada, impedindo o aumento da erosão das
áreas de maior declive, a degradação da paisagem ou afectação dos usos socioeconómicos suportados. Aconselham-se intervenções de desbaste faseado, com a
redução do adensamento das espécies não endémicas e a plantação, em subcoberto, de espécies autóctones.
• Deve ser controlada a recolha e apanha de sementes de moandi para venda para o exterior. Qualquer actividade de apanha, para comercialização, deverá ser
previamente autorizada pela SRRNAIOT.
• Deve ser criada uma zona de viveiro para as espécies de maior interesse natural (por exemplo a amoreira, o moandi, o chile-chile e a candeia).
• Todas as acções de corte de espécies endémicas, depois de autorizadas, deverão ser objecto de monitorização, criando-se uma base de dados com informação
relativa à zona de corte (com localização em cartografia), fotografia do local, antes e depois do corte), volumes de madeira extraídos, destino do material cortado
(com identificação de quem faz o corte e a quem se destina) e identificação dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento.
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Articulação

Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não Endémicas

Elaborar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe

•
•
•
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Qualquer acção de introdução de espécies não autóctones na Ilha do Príncipe deverá ser, previamente, comunicada à Secretaria Regional dos Recursos Naturais,
Ambiente, Infra-estruturas e Ordenamento do Território (SRRNAIOT) e objecto de autorização expressa por parte desta.
No pedido de autorização dever-se-á comunicar, de forma clara, as espécies que se pretendem introduzir, qual o objectivo da sua introdução, e a área de
introdução. O responsável pelo pedido deverá ser identificado.
Devem ser promovidas, com carácter de urgência, acções de identificação de áreas em que os prejuízos provocados por espécies não endémicas assumam
importância podendo ser promovidas (pela SRRNAIOT) acções de controlo dessas espécies.
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Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não Endémicas

Elaborar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe
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ETAPA 1 – Caracterização e diagnóstico
Deverá ser feita uma caracterização de todas as áreas florestais de Ilha, identificando, por mancha, as suas características e composição. Será particularmente
importante identificar as espécies que as compõem: se são espécies autóctones ou introduzidas, qual a sua importância em termos conservacionistas, a sua
utilização, entre outros parâmetros que permitam uma adequada caracterização.
As manchas devem ser agrupadas por tipologia: manchas com espécies importantes para a conservação, manchas com espécies para exploração (por exemplo
coqueiral) ou outro tipo de mancha que se venha a identificar como importante no âmbito desta Etapa.
Para cada mancha florestal identificada deverá, sempre que possível, identificar a sua titularidade (se é pública ou privada) e se está sujeita a algum tipo de projecto
ou intervenção.
Deverá ser, igualmente, feita a Identificação das espécies não endémicas existentes na Ilha do Príncipe, por grupo (florístico ou faunístico), identificando as áreas de
dispersão/suporte das espécies, a sua origem e os factores de dispersão (por exemplo, se a sua dispersão é feita de forma natural ou com auxílio humano).
ETAPA 2 – Avaliação de ameaças e pressões
Nesta Etapa, e para cada mancha florestal identificada, deve ser apresentado o grau de ameaça/pressão a que estas estão sujeitas: por exemplo, proliferação de
espécies não endémicas, corte desordenado para queima ou construção, recolha de sementes para venda (como sucede com o moandim), ou outro factor de
pressão.
Para cada espécie não endémica, deve ser apresentado o grau de ameaça/pressão que estas constituem para as espécies endémicas, identificando-se as relações,
directas ou indirectas, de pressão existentes entre as espécies não endémicas e as espécies autóctones.
ETAPA 3 – Importância socioeconómica das espécies não endémicas
Nesta Etapa deverá ser apresentada a avaliação da importância que as espécies não endémicas apresentam ao nível socioeconómico na Ilha, quer em termos da sua
utilização económica, quer em termos das ameaças que estas podem constituir a outras actividades locais – por exemplo, afectações causadas pelos macacos às
explorações agrícolas. Esta Etapa reveste-se de particular importância para a identificação das formas de gestão a implementar para o controlo das espécies não
endémicas.

3.1. Propostas Estruturantes – Conservação da Natureza e Recursos Naturais
Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não Endémicas

Elaborar

Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Príncipe
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ETAPA 4 – Proposta de áreas para a conservação e de áreas para exploração
Com base na informação recolhida no âmbito das etapas anteriores, deverá ser feita uma proposta de zonamento, com uma identificação clara de quais são as
manchas florestais orientadas para a conservação e quais as que poderão ser objecto de exploração.
ETAPA 5 – Controle e gestão
Para cada tipologia (conservação ou exploração) deverão ser propostas as acções de controle e gestão adequadas que poderão passar por regras de exploração de
áreas com espécies adequadas ao corte, por acções de reflorestação com espécies para exploração, por acções de repovoamento com espécies para recuperação
de áreas com interesse para a conservação (tendo em atenção alguns projectos já existentes propostos para a Ilha, por exemplo da ONG Arpas em conjunto com a
Direcção das Florestas), ou outros tipos de acções e actividades que resultem do desenvolvimento do Plano.
Serão, igualmente, definidas as actividades e acções a promover para o controlo e gestão das espécies não endémicas, tendo em atenção a informação obtida nas
etapas anteriores.
ETAPA 6 – Plano, Regulamento e Normas Restritivas
Nesta Etapa será apresentado o Plano e o respectivo Regulamento, que visa o estabelecimento de normas dirigidas à gestão do património florestal do Príncipe.
Será, também, feito o estabelecimento de normas restritivas dirigidas a eventuais introduções de espécies não nativas mas cuja introdução possa assumir
importância do ponto de vista socioeconómico.

3.1. Propostas Estruturantes – Conservação da Natureza e Recursos Naturais
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Denominação

Acção

Articulação

Regulamento para Extracção de
Pedra

Regulamentar

Planos de gestão da extracção de areia e pedra; Protecção de áreas com
interesse para a conservação não inseridas no parque Natural

Enquadramento e Justificação

As ilhas e ilhéus do Arquipélago de São Tomé e Príncipe são de origem vulcânica, predominando os basaltos densos e
compactos. No Príncipe existe uma única exploração de basalto. A extracção da pedra é feita sem qualquer tipo de
regulamentação e de forma aleatória no território, sem controlo ou fiscalização, o que poderá resultar em impactos
significativos associados, nomeadamente, alterações da paisagem, a destruição de áreas de floresta e consequente perda
de espécies, alterações nos cursos de água, problemas de erosão, entre outros.
A ausência de normas e exigências legais nas várias fases do processo de exploração, resultam frequentemente, num
domínio do económico sobre o ecológico, ou do imediato sobre o sustentável. Face a este cenário importa intervir por
forma a evitar que estes impactes se venham a verificar ou agravar.

Proposta

A regulamentação da extracção de pedra é essencial para enquadrar esta actividade nos objectivos de desenvolvimento
sustentável pretendido para a ilha do Príncipe. Este documento deverá assentar na implementação das melhores práticas
de operação, mas também de planeamento e gestão, introduzindo ainda princípios de responsabilidade ambiental e
social, apoiadas numa constante monitorização e eficaz fiscalização.
Para a elaboração de uma regulamentação adequada à realidade da Ilha importa, numa primeira fase, fazer o diagnóstico
da situação actual da exploração, nomeadamente aos aspectos técnicos (métodos e técnicas de exploração, quantidades
exploradas, potencialidades e necessidades) aos aspectos ambientais (impactos na paisagem, nos ecossistemas e outros
recursos) e aspectos económicos (impacto na economia da ilha, emprego, custos e mecanismos de exploração e
comercialização).
Numa segunda fase, pretende-se identificar as regras de exploração deste recurso, bem como definir estratégias para se
atingir uma optimização na sua gestão, tornando esta actividade o mais sustentável possível.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Exploração sustentável de recursos, com base em boas práticas;
Dinamização à economia local;
Protecção dos ecossistemas e controlo de erosão;
Responsabilização ambiental e social

Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ilha do Príncipe
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3.2. Propostas Estruturantes - Sociedade
Denominação

Acção

Articulação

Bolsa Responsável

Criar

Gabinete de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade / Centro de Formação
de Nova Cidadania em Porto Real

Enquadramento e Justificação

O Príncipe regista um conjunto de constrangimentos partilhados pelas comunidades espalhadas no território, rurais e
urbanas. Estes constrangimentos estão perfeitamente identificados no diagnóstico e estão relacionados com as carências
da dimensão infra-estrutural e da dimensão social. Perante este cenário impõe-se a tomada de decisões por parte das
entidades responsáveis para a resolução daqueles problemas que mais afectam o dia-a-dia das populações. No entanto,
pela escassez dos recursos disponíveis, não é possível responder a todas as demandas em tempo útil, pelo que, o
envolvimento e comprometimento dos comunidades constituí parte da solução, não só pela abordagem diferenciadora do
problema, mas também pelo envolvimento das populações no processo de solução, responsabilizando-as.

Proposta

A criação da Bolsa Responsável pretende ser um instrumento agilizador e concretizador das medidas de solução
identificadas, ou minimização, dos problemas que afectam as comunidades diariamente, de forma colectiva ou individual.
Este instrumento, de dimensão variável, terá a responsabilidade de funcionar como interface com os diversos organismos
e instituições que possam contribuir para a sua concretização. Desta forma, os projectos serão desenvolvidos pelas
comunidades que, assumindo a responsabilidade da sua operacionalização, apresentarão à estrutura o seu plano de acção,
as necessidades e as contrapartidas.
O apoio concedido será considerado mediante o tipo de envolvimento e de comprometimento assumido pela
comunidade, e os projectos a apoiar deverão ser de beneficio colectivo. É de salientar que este gabinete deverá funcionar
como elemento agregador das intenções, das propostas e dos beneficiários, e facilitador dos mesmos junto das
instituições governativas e/ou patrocinadoras.
Paralelamente, a Bolsa Responsável será beneficiada com receitas vindas da actividade turística através de uma taxa de
“Turismo Responsável” que verterá a favor dos projectos colectivos das comunidades.

Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos
• Actores Institucionais específicos
(Secretarias do Governo Regional);
• Comunidades locais;
• Associações regionais;
• ONG;
• Comunidades Locais;
• Igreja.

Principais Objectivos

• Contribuir para a melhoria das condições de vida das populações;
• Promover a responsabilização individual e colectiva das comunidades;
• Contribuir para a mudança de atitude no Príncipe, tornando-a mais proactiva.
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Denominação

Acção

Articulação

Gabinete de Promoção do Género e
da Família

Reorientar

Centro de Criatividade / Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto
Real

Enquadramento e Justificação

A situação das mulheres na Ilha do Príncipe não difere da situação nacional. As mulheres são um segmento social bastante
desprotegido mas, paralelamente, são os pilares da sociedade (enquanto elementos agregadores da família, mas também
da base económica). Apesar de representarem uma larga base social, as mulheres são, em virtude das tradições e de
algumas práticas sociais, descriminadas nos vários planos da vida em sociedade. No entanto, sabe-se que a problemática
da mulher não pode ser abordada de forma única, expurgada de toda a envolvente, onde o que está em causa é o papel
da família, que tem sido esvaziado de conteúdos e responsabilidades.

Proposta

No âmbito desta problemática foi criado o Gabinete do Género e Família com o objectivo de desenvolver acções que
contribuam para a melhoria das condições de vida das mulheres, nomeadamente, na promoção da igualdade do género e
consciencialização social e política sobre o papel das mulheres. Para tal têm sido desenvolvidas acções de carácter
individual, mas também de carácter colectivo, em parceria com as associações regionais, resumindo-se a acções de
sensibilização e informação. Por falta de recursos muitas das acções previstas ficam sem execução.
Nesta nova abordagem pretende-se reorientar as intervenções do gabinete no sentido de incluírem acções mais globais e
transversais à sociedade, abordando a família nas suas diversas dimensões , incluindo o próprio homem, centrando-o no
seu papel de pai e marido. As acções a desenvolver deverão ter um carácter mais operacional, de forma a dotar os
participantes de competências, mas também focando-os de novo na sociedade, através das dimensões como a cultura, o
lazer, a formação, em articulação com outras ferramentas do território.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações regionais;
• ONG;
• Comunidades Locais;
• Igreja.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Promover os níveis de auto-estima das mulheres do Príncipe;
Contribuir para o reforço da noção de família;
Contribuir para a diminuição das problemáticas sociais;
Contribuir para a concretização dos Objectivos do Milénio.
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Denominação

Acção

Articulação

Centro de Criatividade

Desenvolver

Plano de Formação do Corpo Docente / Programa de Formação Profissional
da Saúde / Programa de Formação Profissional Institucional / Gabinete de
Promoção do Género e Famílias

Enquadramento e Justificação

O Príncipe possui variadas potencialidades que têm sido desaproveitadas constituindo, elas próprias, fragilidades para o
território, quando poderiam ser janelas de oportunidades. Nesta dimensão devem ser referidas as potencialidades ao
nível da identidade do Príncipe, da sua riqueza cultural e patrimonial e, sobretudo, da capacidade criativa das suas
populações, em particular da juventude. Esta dimensão mais imaterial encerra a capacidade de promover o território na
sua dimensão social, mas também económica.

Proposta

A Construção do Centro de Criatividade constitui a oportunidade de promover a recuperação de todo este património
material e imaterial, dotando-o de conteúdos que contribuam para a dinamização económica e social do Príncipe. O
Centro será o dinamizador de espaços e temas vocacionados para dar respostas às necessidades da ilha: culturais,
educativas, lazer, convívio, e profissionais. Em conjunto contribuirão para a recuperação do património imaterial do
Príncipe (cantares e dançares, artesanato, teatro, trajes e lendas), para a dinamização cultural da ilha, através da definição
de uma agenda cultural e promoverão iniciativas que explorem a criatividade das populações, com localização na antiga
Casa do Sporting, sendo promovida a sua recuperação:
1. Preservação da identidade regional;
2. Promoção da cultura e da criatividade;
3. Dinamização de grupos culturais;
4. Organização de eventos;
5. Integração e promoção da juventude;
6. Integração e promoção da mulher / família.
Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos

•
•
•
•
•

Actores Institucionais específicos;
Associações regionais;
ONG;
Actores privados;
Comunidades Locais.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Promover os níveis de auto-estima do Príncipe;
Combater as problemáticas sociais;
Promover a cultura e a identidade do Príncipe;
Promover a inovação e a produção de conteúdos culturais.
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3.3. Propostas Estruturantes – Educação e Formação
Denominação

Acção

Articulação

Rede de Transporte Escolar

Requalificar

Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Parque Escolar /
Escola Secundária em Santo António / Vias de Comunicação / Linha de
Comboio

Enquadramento e Justificação

Existem fortes carências no transporte escolar. A má qualidade e ausência dos serviços de transporte, para além das
longas distâncias, provocam grande desmotivação por parte dos habitantes em idade escolar, resultando num abandono
precoce e consequente desqualificação do Príncipe.

Proposta

Pretende-se definir o conjunto de regras base do transporte colectivo de crianças e jovens em idade escolar, de e para o
os estabelecimentos de educação e ensino, creches, jardins de infância e outras instalações ou espaços em que decorram
actividades educativas ou formativas, designadamente os transportes para locais destinados à prática de actividades
desportivas ou culturais, visitas de estudo e outras deslocações organizadas para ocupação de tempos livres, com
implicações directas nos transportes escolares.
A Requalificação da Rede de Transporte Escolar, a realizar com a colaboração de cada comunidade, é o instrumento de
gestão por excelência desta actividade de acordo com a procura efectivamente verificada em cada ano lectivo escolar. Da
requalificação constarão os seguintes elementos:
1. Previsão do número de alunos que utilizarão o transporte escolar, discriminados por localidades de proveniência,
grupos etários, respectivo grau de ensino e ano que frequentam;
2. Levantamento das localidades;
3. O horário escolar previsto para o ano lectivo a que o plano diz respeito;
4. Listagem de boas práticas a assegurar em matéria de segurança no transporte de crianças.
Por razões de ordem conjuntural, o plano de transportes escolares poderá ser objecto de ajustamentos no decurso do
ano lectivo a que respeita.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Públicos;
• Actores Institucionais Específicos;
• Associações e ONG Regionais,
Nacionais e Internacionais.

Principais Objectivos
• Promover sistema de transportes;
• Promover o nível de qualificação da ilha;
• Combater o abandono escolar;
• Proporcionar condições adequadas de transporte ao corpo docente e
discente;
• Motivar o corpo discente;
• Promover a ocupação de tempos livres.
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Denominação

Parque Escolar

Acção

Articulação

Requalificar

Programa Regional de Desporto Escolar / Centro de Formação de Nova
Cidadania em Porto Real / Escola Secundária em Santo António / Gabinete de
Acompanhamento às Grandes Obras / Normas de Licenciamento / Normas de
Intervenção em Edifícios Patrimoniais

Enquadramento e Justificação

As actuais instalações de todas as escolas básicas e secundárias apresentam graves deficiências quer em termos de
equipamentos quer de instalações. Apesar de se sentir uma forte apropriação humana pelo corpo docente, as carências
físicas são enormes. Genericamente, escolas possuem cozinha e local para as refeições, mas em muitos casos encontramse degradados e são muito elementares.
Não existem espaços especializados, como por ex. laboratórios, bibliotecas, e o material escolar é diminuto e o
apetrechamento é nalguns casos insuficiente.
À excepção da cidade de Santo António e arredores, as acessibilidades à rede escolar são muito difíceis e exigem o
percurso pedonal de grandes distâncias , pelo que as tipologias pedagógicas e os graus de ensino terão, nalguns casos, de
ser ajustados às necessidades.

Proposta

A Requalificação do Parque Escolar, sem enveredar pelas questões de âmbito pedagógico, deve atender a várias
questões:
1. A verificação e validação das tipologias pedagógicas (ensino básico, ensino secundário, etc.), dos anos escolares, do
número de turmas.
2. A recuperação das instalações existentes através de pequenas obras de conservação (pinturas, reparações de
infiltrações, etc.). O âmbito da requalificação poderá ser mais ou menos profundo dependendo do grau de
financiamento, remetendo para questões de renovação e de ampliação das escolas existentes ou restringir-se
apenas a pequenas obras de conservação e manutenção.
A mão de obra das comunidades deverá ser implicada, na medida em que poderá participar directamente nos processos
de requalificação.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional de Educação.

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos
• Melhorar a oferta educativa e das condições da vivência escolar;
• Corrigir problemas construtivos existentes;
• Reorganizar os equipamentos educativos;
• Garantir a plena utilização das instalações.

206

3.3. Propostas Estruturantes – Educação e Formação
Denominação

Acção

Articulação

Programa Regional de Desporto
Escolar

Definir

Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Parque Escolar /
Escola Secundária em Santo António

Enquadramento e Justificação

Os programas lectivos têm de um modo geral carências ao nível do desporto escolar.
A actividade física e desportiva tem subjacente uma concepção de educação integrada, a partir dos conhecimentos
adquiridos na vida familiar e na comunidade de origem de cada aluno.

Proposta

O Desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas
motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação,
autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a
orientação por profissionais qualificados. Para a implementação do Programa Regional do Desporto Escolar, é necessário:
1. Estimular a participação dos intervenientes (alunos, professores, pais, etc.);
2. Melhorar a utilização das instalações existentes;
3. Aperfeiçoar a interacção entre comunidades.
Indicam-se as acções consideradas fundamentais para o desenvolvimento das crianças por ano de escolaridade:
• 1º e 2º ano de escolaridade: exploração da natureza, deslocamento e equilíbrio, actividades rítmicas e expressivas,
jogos, actividades com instrumentos.
• 3º e 4º ano de escolaridade: jogos pré-desportivos, andebol, basquetebol, futebol, voleibol, atletismo, ginástica,
natação.
A avaliação é um processo contínuo e sistemático, o qual deverá ser realizado num ambiente positivo e de incentivo ao
sucesso. Deste modo, no decorrer da actividade, o professor deve organizar, fundamentalmente, o ano lectivo em três
momentos de avaliação.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe
• Secretaria Regional de Educação

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais Específicos

Principais Objectivos
• Desenvolver o nível funcional da actividade física e desportiva;
• Promover o desenvolvimento integral do aluno;
• Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida
saudáveis que se mantenham na vida adulta, contribuindo para os índices de
prática desportiva da população;
• Fomentar o espírito desportivo e o fair-play, no respeito pelas regras das
actividades e por todos os intervenientes;
• Combater o abandono e insucesso escolar.
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Denominação

Acção

Articulação

Plano de Formação do Corpo
Docente

Definir

Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real

Enquadramento e Justificação

Foram identificadas carências no sistema educativo do Príncipe e que são a causa das principais fragilidades da Ilha. Os
equipamentos limitados e degradados, a ausência de condições materiais para o ensino e o baixo nível de qualificação dos
professores contribuem para um nível educativo pouco exigente e, complementarmente, para os baixos níveis de
motivação da estrutura de Recursos Humanos. Este diagnóstico, apesar de transversal a todos os níveis é mais expressivo
no ensino básico, onde o nível de formação dos professores é bastante diminuto e o grau de motivação profissional é
débil, com impactos sérios nos níveis de formação das crianças da Ilha.

Proposta

Um plano de formação pretende constituir-se como o primeiro passo para a inversão da qualidade pedagógica do sistema
educativo de base. A definição de um plano de formação para o pessoal docente do ensino básico é crucial para dotar os
RH das competências necessárias para o início de um ensino de maior qualidade, mais direccionado às necessidades das
crianças nas diversas dimensões: conhecimento e criatividade.
O básico é o nível de ensino em que as crianças estão mais receptivas ao conhecimento e ao estímulo. Uma má
experiência ou um acompanhamento distante, e deficiente pedagogicamente, poderão ser factores críticos para o
insucesso e para a desmotivação (facto patente nos níveis de desistência da escolaridade).Desta forma, pretende-se
desenvolver um plano de formação dos professores do Príncipe com enfoque especial nas técnicas pedagógicas, Acção de
maior carência, permitindo dotar os RH das competências necessárias para a promoção de um ensino de qualidade.
Este plano de formação do corpo docente deverá visar os diversos níveis de ensino (do pré-escolar ao secundário), com a
prioridade nos ciclos pré-primário e básica, devendo das as competências lectivas correspondentes a uma formação de
Nível IV (3 anos), desenvolvida na Ilha.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais Específicos;
• Associações e ONG Regionais,
Nacionais e Internacionais.

Principais Objectivos

• Promover o nível de qualificação dos actores educativos do Príncipe;
• Contribuir para a resolução dos problemas do sistemas educativo;
• Motivar o corpo docente do Príncipe.
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Denominação

Acção

Articulação

Centro de Formação de Nova
Cidadania em Porto Real

Projectar e Construir

Plano de Formação de Corpo Docente / Normas de Intervenção em Edifícios
Patrimoniais / Museu de Arqueologia Industrial em Porto Real

Enquadramento e Justificação

A maior parte dos adultos não têm qualquer tipo de formação profissional especializada, e os recursos humanos
disponíveis são escassos em quantidade e qualidade.
Para os projectos turísticos e de desenvolvimento global da Ilha, é obrigatório formar pessoas no sentido de constituírem
equipas capazes de darem respostas competentes às futuras solicitações.
A diversidade de situações que a implementação de novas actividades no território irá criar, para além de se pretender
um concomitante quadro de vida sustentável na ilha, conduz à necessidade urgente de se formarem indivíduos com
qualificações adequadas.
Um Centro Educativo será essencialmente um lugar de aprendizagens participadas, encontro de saberes, de formação
activa de formadores, de ensino regular, de exercício de práticas profissionais, de reflexões sobre os objectivos de viver
em comunidade, com vista à criação de uma cidadania responsável.

Proposta

O Projecto e Construção de um Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real cujas vertentes pretendem conciliar
dons e necessidades actuais para o desenvolvimento global da ilha.
A roça de Porto Real, pela sua localização a cerca de 3,5km da cidade da cidade de Santo António onde vive cerca de 45%
da população da ilha, com espaço desafogado para se implementarem pequenas industrias e hipotéticas expansões,
possuindo as características tipológicas de roça com o seu território à volta do qual se passam todas as actividades,
constitui o local correcto para se instalar um Centro Educativo.
Os Termos de referência para a elaboração deste projecto serão desenvolvidos na Fase III deste Plano.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Entidade Privada HBD.

Actores Envolvidos

• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos;
• Associações Regionais;
• ONG.

Principais Objectivos

• Criar formação especializada;
• Promover o desenvolvimento do Príncipe.
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3.3. Propostas Estruturantes – Educação e Formação
Denominação

Acção

Articulação

Escola Secundária em Santo António

Projectar e Construir

Parque Escolar / Normas de Licenciamento / Normas de Utilização de
Materiais Construtivos / Instrumentos de Gestão Territorial

Enquadramento e Justificação

A causa das principais fragilidades da Ilha do Príncipe reside nas carências do sistema educativo.
Neste ano lectivo de 2011/2012, só cerca de 18% dos alunos que terminaram o 9º ano ingressaram na única escola
secundária que possui imensas deficiências e insuficiências. É urgente dotar a cidade de Santo António com uma escola
Secundária, favorecendo a orientação e formação profissional.

Proposta

Em São Tomé e Príncipe, o ensino secundário é o estágio que se segue ao ensino básico, correspondendo aos níveis 2 e 3
do ISCED. Organiza-se em dois ciclos, com a duração total de cinco ou seis anos. O 1º ciclo compreende as 7ª, 8ª e 9ª
classes. O 2º ciclo divide-se em vertente geral e em vertente profissionalizante. A primeira vertente compreende as 10ª,
11ª e 12ª classes. Encontra-se em implementação um novo modelo de ensino secundário cujo segundo ciclo seguirá de
perto as características do actual ensino português, passando a existir um 12º ano em todas as vertentes de ensino.
O Projecto e Construção de Escola Secundária em Santo António é urgente, cujo Programa Pedagógico deve ser
obrigatoriamente bem equacionado e traduzido num bom Programa Preliminar para que o projecto de arquitectura
responda eficazmente às necessidades específicas.
actividades, constitui o local correcto para se instalar um Centro Educativo.
Os Termos de referência para a elaboração deste projecto serão desenvolvidos na Fase III deste Plano.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional de Educação.

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais Específicos

Principais Objectivos
• Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade e o
aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura humanística,
artística, científica e técnica;
• Facultar conhecimentos necessários à compreensão das manifestações
estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da expressão artística;
• Fomentar a aquisição e a aplicação de um saber cada vez mais aprofundado;
• Formar jovens interessados na resolução dos problemas do País e
sensibilizados para os problemas da comunidade internacional;
• Facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho;
• Favorecer a orientação e formação profissional;
• Criar hábitos de trabalho individual e em grupo.
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3.4. Propostas Estruturantes - Saúde
Denominação

Acção

Articulação

Serviços de Saúde do Príncipe

Requalificar

Programa de Formação Profissional Institucional / Instrumentos de Gestão
Territorial / Centro Formação de Nova Cidadania em Porto Real

Enquadramento e Justificação

Apesar dos esforços para a sua melhoria, o sector da saúde continua carente de infra-estruturas, de equipamentos, de RH
e de medicamentos. Esta fragilidade é, por vezes, colmatada pela presença de equipas médicas internacionais, ou pelo
recurso aos serviços médicos especializados da Ilha de São Tomé (o que representa um forte encargo para o orçamento
do Governo Regional). Este sector foi eleito como prioritário e os resultados obtidos reflectem-se na capacidade de
cumprir ou não os Objectivos do Milénio 2015. O desafio que agora é presente está relacionado com o potencial
desenvolvimento da Ilha, que exigirá uma capacidade de resposta mais assertiva e capaz.

Proposta

A Requalificação dos Serviços de Saúde do Príncipe tem por objectivo fazer face às necessidades do território (seja das
populações, seja das populações visitantes), criando uma resposta mais adequada e com maior capacidade. As
populações, na cidade e nas comunidades, necessitam de dispor de uma oferta de serviços mais especializada, com maior
capacidade de resposta e capaz de responder às suas necessidades sem colocar em risco os níveis de conforto individual.
Desta forma, e para responder aos objectivos definidos, a presente proposta desenvolve-se em três dimensões:
• Cuidados Primários: pela requalificação do Hospital Central, terminando as obras de ampliação deste equipamento,
seguido pela melhoria das condições de operacionalização (equipamentos e material médico);
• Cirurgia de Ambulatório: possibilitar a realização de cirurgias de ambulatório de modo a libertar camas do hospital, a
incrementar o número de intervenções e a diminuir o número de deslocações para São Tomé:
• Requalificação dos postos de saúde de proximidade: melhorar a oferta de cuidados de saúde de proximidade (nos
postos das comunidades) prestando melhores cuidados de saúde, evitando uma sobrecarga dos serviços centrais.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• ONG regionais, nacionais e
internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Melhorar os cuidados de saúde da Ilha;
• Capacitar a oferta existente para melhor responder às necessidades de
desenvolvimento do território;
• Promover os níveis de conforto da população do Príncipe;
• Criar respostas úteis e eficazes para residentes e visitantes.
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3.4. Propostas Estruturantes - Saúde
Denominação

Acção

Articulação

Programa de
Formação Profissional da Saúde

Desenvolver

Requalificação dos Serviços de Saúde do Príncipe / Centro Formação de Nova
Cidadania em Porto Real

Enquadramento e Justificação

Uma das principais fragilidades do sector da saúde do Príncipe é, para além dos equipamentos, a dimensão dos recursos
humanos, ou seja, não apenas ao nível da quantidade, mas também da qualidade. Em relação ao pessoal médico, técnico
e auxiliar, a escassez e as lacunas na formação especializada constituem verdadeiros entraves ao desenvolvimento da ilha
e à sua capacidade de atracção de investimentos.

Proposta

Face à dificuldade de recrutamento de novos recursos humanos (RH), a proposta apresentada tem por objectivo qualificar
os técnicos e auxiliares existentes, dotando-os de novas competências que, em conjunto com a requalificação dos
equipamentos existentes permitirá promover o nível dos serviços de saúde da ilha. A Elaboração do Programa de
Formação Profissional, incluído no Plano Regional de Formação. Este será estruturado em dois principais vectores:
1. Pessoal técnico: pela dificuldade em contratar novos RH qualificados, este vector pretende formar técnicos
especialistas para as áreas de maior carência médica.
2. Pessoal Auxiliar: o pessoal auxiliar deverá ser qualificado como forma de colmatar as carências de RH, em especial
nas comunidades da Ilha.
Em conjunto, a qualificação dos recursos humanos do sector da saúde e a melhoria dos equipamentos, deverão
incrementar os níveis de qualidade dos serviços prestados às populações e a visitantes. Para a sua concretização deverá
ser realizado um levantamento dos RH existentes, das suas necessidades de qualificação e das áreas de maior carência e
utilidade.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Capacitar os RH do sector da saúde da ilha;
• Dotar o território dos serviços médicos capazes para sustentar o seu
desenvolvimento;
• Promover os níveis de saúde da população;
• Colmatar carências de RH da área da saúde;
• Diminuir a dependência em relação ao exterior;
• Incrementar os níveis de conforto e segurança das populações visitantes.
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3.4. Propostas Estruturantes - Saúde
Denominação

Acção

Articulação

Área de Medicina Natural

Desenvolver

Requalificação dos Serviços de Saúde do Príncipe / Centro Formação de Nova
Cidadania em Porto Real / Programa de Formação Profissional da Saúde

Enquadramento e Justificação

Ao Príncipe é reconhecida a sua biodiversidade, facto que lhe poderá atribuir a classificação pela UNESCO de Reserva da
Biosfera. Isto significa que no seu território existe uma elevada diversidade e qualidade de plantas, já identificadas e
catalogadas. A medicina natural é uma realidade no Príncipe desde que as primeiras populações africanas aí foram
colocadas sendo, ainda hoje, visíveis esses traços na cultura e práticas diárias das populações, basta verificar a
importância que os feiticeiros representam neste território.

Proposta

O Desenvolvimento da Área de Medicina Natural assume uma importância específica no Príncipe pelo potencial
contributo que poderá ter para a afirmação do território a nível internacional, mas também pela janela de oportunidade
que poderá representar para o desenvolvimento de uma nova fileira económica, criando novos postos de trabalho. Aliás,
esta acção constitui uma oportunidade de desvelar práticas correntes na ilha. Para o seu desenvolvimento deverão ser
consideradas as seguintes dimensões:
1. Identificar os conhecedores das plantas e das suas terapêuticas;
2. Criação de compêndio;
3. Promover acções de formação;
4. Incentivar o cultivo de plantas medicinais;
5. Organizar a oferta;
6. Propor enquadramento legal;
7. Promover a sua regulamentação.
Promotor(es)

• Sociedade civil

Actores Envolvidos

•
•
•
•

Associações regionais;
Actores privados;
Comunidades Locais;
ONG.

Principais Objectivos

• Criar alternativas à medicina convencional na solução de problemas de menor
gravidade;
• Dotar o território de novas oportunidades de negócios;
• Promover a qualificação dos RH;
• Promover a preservação do património natural.
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3.5. Propostas Estruturantes - Economia
Denominação

Acção

Gabinete de Apoio à Iniciativa

Organizar

Articulação
Centro Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Labelização dos
Produtos e Serviços da Ilha do Príncipe

Enquadramento e Justificação

O Príncipe enfrenta sérios problemas de afirmação regional e internacional e, sobretudo, sérios constrangimentos ao nível
da dinamização do seu próprio território. Este diagnóstico resulta da combinação de diversos factores que, em conjunto,
contribuem para um ambiente social que convida resignação. A começar pelo sistema educativo e a terminar nas
dinâmicas económicas da ilha, tudo contribui para um território ausente de iniciativa e, simplesmente, apático. Este
contexto vem ainda agravar as condições sociais da população e o nível de atractividade da Ilha (face às potenciais
oportunidades).

Proposta

A Criação do Gabinete de Apoio à Iniciativa pretende ser um centro incubador, e promotor, de iniciativas económicas,
sociais e culturais. Desta forma, esta estrutura tem como objectivo proporcionar suporte especializado aos
empreendedores regionais que tencionem apostar no desenvolvimento de projectos empresariais de base regional, que
potenciem os diversos recursos da ilha (naturais, culturais, económicos e sociais).
Funciona numa lógica “one-stop-shop” auxiliando os empreendedores a dar os primeiros passos na consolidação das suas
ideias e a identificar os serviços de apoio (informação, aconselhamento, formação, incubação, financiamento, etc.) que
melhor se adequam a cada caso. Em particular, o gabinete será o serviço centralizador e articulador entre os
empreendedores e os serviços e incentivos de apoio à iniciativa disponíveis na região. Esta estrutura terá como objectivo
o apoio às dinâmicas regionais beneficiando a iniciativa colectiva, com responsabilização, ajustando os apoios financeiros
definidos de acordo com as necessidades dos preponentes. Será da responsabilidade deste gabinete a estruturação de
novos programas de microcrédito, com novas filosofias e acções de acompanhamento e gestão. Esta será uma estrutura
será de dimensão crescente, dependendo das solicitações e das competências que for adquirindo.
O Gabinete de Apoio à Iniciativa deverá assumir como prioridade a promoção (promoção, transformação e distribuição)
de fileiras agrícolas como a do Cacau Biológico, da Baunilha, da Botânica e da Fruta.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos
• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados
• Investidores externos.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Promover a iniciativa privada na ilha;
Dinamizar o Príncipe nas dimensões sociais e económicas;
Promover novas opções económicas para a população do Príncipe;
Promover a inovação e a responsabilização, individual e colectiva.
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3.5. Propostas Estruturantes - Economia
Denominação

Acção

Produtos e Serviços da Ilha do
Príncipe

Labelização

Articulação
Centro Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Centro de Criatividade /
Gabinete de Apoio à Iniciativa

Enquadramento e Justificação

A economia do Príncipe desenvolveu-se ao longo dos séculos de forma distinta, mas com um elemento comum: o
principio da dependência em relação a terceiros. Com fortes rotinas e vícios económicos e sociais, surge hoje a
necessidade de criar instrumentos que proporcionem novas oportunidades às populações, garantindo a autenticidade e
qualidade dos produtos e serviços da ilha. Estes instrumentos deverão ser assumidos como ferramentas de afirmação
económica e social, garantindo ao consumidor o respeito pelas dimensões económicas, sociais e culturais.

Proposta

Nesta lógica surge a Labelização dos Produtos e Serviços da Ilha do Príncipe, materializada pela atribuição dos labels
“Social”, “Eco” e “Heritage”, contribuindo para a promoção da sustentabilidade do território. A atribuição destes labels
pressupõe a cumprimento de um conjunto de requisitos que contribuam para a sustentabilidade do território através dos
serviços e produtos disponibilizados na ilha. Estes labels poderão ser requeridos por pessoas individuais ou colectivas,
privados ou institucionais, na qualidade de produtores desses serviços e produtos. Para a criação deste sistema de
labelização é necessário:
1. Definição de um selo;
2. Definição dos requisitos e critérios de labelização;
3. Envolvimento dos actores e das populações;
4. Formação sobre os labels;
5. Selecção das fileiras de produtos e serviços potencialmente labelizáveis (Planos e Negócio).
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações regionais;
• ONG nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores Externos.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Promover os produtos de origem local;
Criar oportunidades de realização económica para as comunidades;
Contribuir para a dinamização económico-social do Príncipe;
Promover a iniciativa empresarial e o associativismo.
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3.5.1. Propostas Estruturantes – Sector Primário
Denominação

Acção

Articulação

Research Center

Criar

Centro Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Plano de Gestão de
Espécies Não Endémicas / Plano de Gestão Florestal / Instrumentos de Gestão
do Território

Enquadramento e Justificação

O Príncipe é caracterizado pela sua riqueza e diversidade dos seus recursos naturais, suportando habitats e espécies de
enorme valor, alguns endémicos da região, outros marcados pelo isolamento resultante da sua condição insular e pelas
práticas agrícolas que, em forte dependência das manchas florestais, geraram um ecossistema rico. No entanto, em
resultado de décadas abandono ou de exploração não planeada, o potencial florestal e agrícola da Ilha tem sofrido
afectações, pelo que é urgente uma intervenção planeada que promova os recursos, garantindo um desenvolvimento
mais responsável e sustentável.

Proposta

A proposta da Criação do Research Center pretende contribuir para a promoção do património natural do Príncipe,
contribuindo assim para a sua própria sustentabilidade, através de propostas de melhor conhecimento e gestão desse
património, com destaque para o associado aos habitats florestais e agrícolas. Deverá este Research Center incentivar e
desenvolver estudos e análises que permitam potenciar a obtenção de conhecimento sobre o património natural do
Príncipe, centrado (mas não exclusivamente) nas relações entre o aproveitamento agrícola e florestal e a natureza,
visando tornar mais rentável as diversas culturas (agrícolas e florestais), incluindo as comunidades nos processos de
potenciação, sendo estas as principais beneficiadoras do projecto. De entre as suas actividades destacam-se:
• Promoção da actividade agrícola;
• Promoção da floresta;
• Preservação dos espaços naturais;
• Potenciar o perfil “biodiversidade” do Príncipe;
• Gerar novas janelas de oportunidade para as populações, investigadores, investidores e território.
Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e Cooperativas
regionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos
• Promover a competitividade da Ilha do Príncipe;
• Contribuir para a organização e estruturação do modelo de negócios do sector
primário;
• Promover o trabalho colectivo e participativo;
• Recuperar o potencial produtivo agrícola e florestal da ilha;
• Envolver a comunidade cientifica no processo transformação do Príncipe;
• Responsabilizar os agentes privados e as populações no uso responsável dos
recursos naturais.
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3.5.1. Propostas Estruturantes – Sector Primário
Denominação

Acção

Articulação

Sistemas Colectivos de Recolha,
Conservação e Distribuição dos
Produtos

Organizar

Centro de Apoio à Iniciativa / Plano de Ordenamento da Baía de Santo
António

Enquadramento e Justificação

O Príncipe possui um conjunto de constrangimentos que condicionam a sua afirmação enquanto sociedade, enquanto
espaço económico e humano. Para além de todas as condicionantes relacionadas com a educação, com a saúde, com a
dimensão social, existe um constrangimento mais transversal … a sua reduzida massa crítica. Neste território de baixa
densidade de agentes, de iniciativas e de investimento, é importante apostar nos esforços e trabalho no plano colectivo,
de forma a ganhar dimensão e conseguir ir para além das suas próprias fronteiras da ilha. Para tal, será necessário
desenvolver factores críticos de sucesso básicos, que promovam a competitividade da economia regional.

Proposta

A proposta da Criação dos Sistemas Colectivos de Recolha, Conservação e Distribuição dos Produtos do Príncipe pretende
ser um instrumento que potencie a economia da ilha. Esta por si é a acção que facilitará a concretização de outros
projectos paralelos que visam responder às necessidades de cada uma das fileiras do sector primário: agricultura, pescas e
agro-pecuária. Ou seja, respostas às carências de modos de recolha, de conservação e de distribuição. Este projecto
pretende ser a resposta capaz às demandas cada uma das fileiras. Esta estrutura será assumida pelas diversas
cooperativas/associações da ilha, que queiram beneficiar dessa associação, promovendo novas formulas de articulação e
de partilha e de risco.
Pela dimensão do território, a estrutura englobará as diversas fileiras do sector primário, que se deverão organizar (já
existindo alguns exemplos como as cooperativas dos pescadores, dos agricultores, das palaiês, entre outras) por
comunidades ou por área produtiva. Para a implementação deste sistemas será necessário proceder à organização do
projecto, incentivar a cooperação entre as associações / cooperativas, elaborar estudos de localização e logística para
responder às necessidades especificas de cada área económica e, finalmente, definir um modelo de gestão e de
sustentabilidade dos equipamentos. A rede de frio será centralizada, partilhada pelas diferentes actividades, e deverá
ficar localizada na cidade, na área do Porto Marítimo. O sistema de recolha e de distribuição deverá também ser
partilhado, criando as sinergias, minimizando os custos
Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos
• Actores Institucionais específicos;
• Associações e Cooperativas
regionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos
• Promover a competitividade da Ilha do Príncipe;
• Contribuir para a organização e estruturação do modelo de negócios do sector
primário;
• Promover o trabalho colectivo e participativo.
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3.5.1. Propostas Estruturantes – Sector Primário
Denominação

Acção

Articulação

Cooperativa do Cacau Biológico

Promover

Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade

Enquadramento e Justificação

A ilha do Príncipe apresenta 9.938 hectares de terra arável, dos quais cerca de 6.050 hectares se encontram em
exploração efectiva. Este é um dos reais problemas da fileira do cacau, a dimensão do sector em relação à real
capacidade. O cacau do Príncipe goza já de uma elevada notoriedade internacional o que constitui por si mesmo uma
oportunidade para a dinamização e incremento da produção. A Cooperativa de Cacau Biológico é o instrumento que tem
garantido a manutenção da produção, agora ameaçada por se aproximar o termino da contratualização com a actual
organização. O Cacau constitui uma das verdadeiras oportunidades de dinamização económica e de afirmação do
território.

Proposta

Esta proposta pretende assumir a Cooperativa de Cacau Biológico impedindo a sua potencial desactivação. Para a
concretização deste propósito será fundamental a dinamização da fileira do cacau, promovendo a o associativismo entre
os produtores para obter ganhos de competitividade. Estas acções implicam uma melhoria nas técnicas de produção, com
o tratamento das plantas de cacau, a limpeza das propriedades, entre outras iniciativas. Paralelamente, será necessário
prever a entrada de novos actores no negócio do cacau, o que poderá vir a concretizar-se, transformando este sector no
mais produtivo da Ilha, facto que justifica a manutenção da actual cooperativa, que poderá vir a ser ampliada pela entrada
de investidores de maior capacidade (com o início da produção das Roças da Sundi e da Paciência)
Para além da importância económica e social, o cacau surge como um representante da Ilha no mundo. O seu potencial
para embaixador da ilha não deve, nem pode ser menosprezado. É o produto mais consistente e apto a ser utilizado na
promoção marca “Príncipe”. Finalmente, a promoção da cooperativa do cacau biológico será estratégico para a afirmação
da “agricultura biológica” que se pretende desenvolver no Príncipe.
Numa lógica de dinamização e sustentabilidade da Cooperativa deverá ser assumido a exploração da fileira do cacau com
a aposta na transformação do produto, como por ex. a produção de chocolate biológico, a produção de produtos de
cosmética ou artesanato.
Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos
• Actores Institucionais específicos;
• Associações e Cooperativas
regionais, nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos
•
•
•
•
•

Incrementar a produção de cacau biológico;
Promover a agricultura biológica no príncipe;
Dinamizar a economia regional com base no cacau;
Promover novas oportunidades de realização individual e colectiva;
Afirmar o território no exterior.
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3.5.1. Propostas Estruturantes – Sector Primário
Denominação

Acção

Articulação

Zona de Lazer e Comercial do
Príncipe

Projectar e Construir

Centro de Criatividade/ Centro de Apoio à Iniciativa / Plano de Ordenamento
da Baía de Santo António

Enquadramento e Justificação

O sector primário é estratégico para a ilha do Príncipe, sendo a base económica das comunidade, constituindo a fonte de
rendimento da maioria dos agregados familiares. No entanto, este sector depara-se com sérios constrangimentos que
comprometem a sua sustentabilidade, sendo a comercialização e a conservação as mais sérias. Paralelamente, os
derivados das produções constituem um subproduto com potencial comercial que não tem sido devidamente explorado,
ficando muito do seu potencial gerador de riqueza aquém do necessário.

Proposta

O projecto da Construção da Zona de Lazer e Comercial do Príncipe pretende ser uma proposta para dinamizar e
incentivar o sector primário do Príncipe e, paralelamente, dinamizar comercialmente e turisticamente a cidade, criando
uma atmosfera mais propícia ao consumo. Desta forma, a zona comercial será constituída por diversas componentes:
• Zona de lazer: espaço de lazer que poderá ser utilizado diariamente pelas populações e turistas, definido como área
de fruição pública e de contacto com a cidade, com o mar.
• Zona comercial: área onde poderão ser instalados estabelecimentos comerciais, directa ou indirectamente,
relacionados com os produtos do Príncipe (restaurantes, lojas de artigos de pesca, lojas de artesanato, entre outras).
• Zona de Logística: será a localização da Rede de Frio e de Conservação da ilha.
A conjugação destas três dimensões contribuirá para a dinamização do território. A sua localização será na envolvente do
porto marítimo, definida no Plano de Ordenamento da Baía.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e Cooperativas
regionais e nacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Criar valor económico na ilha;
• Diversificar a sua base económica das ilha;
• Promover a atractividade turística do Príncipe;
• Promover a iniciativa individual e colectiva;
• Contribuir para a regeneração urbana da cidade.
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Denominação

Acção

Articulação

Novo Mercado do Príncipe

Projectar e Construir

Centro de Apoio à Iniciativa / Instrumentos de Gestão Territorial

Enquadramento e Justificação

O sector primário constitui a base económica das populações do Príncipe. A troca / comercialização de produtos agrícolas,
piscatórios e pecuários entre as comunidades é uma dinâmica natural, sendo o mercado do Príncipe o local de
convergência para venda e compra de produtos. Paralelamente, este espaço constitui a maior rede de distribuição local
para os produtos do sector primário, mas também dos derivados e dos produtos importados. Paralelamente, o mercado
é a base económica de muitas outras operações comerciais, como as “palaiês”, intermediários e prestadores de serviços
(como os motoqueiros). Paralelamente, o mercado é o centro aglutinador das dinâmicas sociais e económicas da Ilha,
para onde convergem pessoas e empresas para a aquisição de produtos.

Proposta

O Mercado do Príncipe surge numa lógica de requalificação urbana da cidade de Santo António, onde está disponível uma
oportunidade de estruturar um novo espaço para a comercialização dos produtos da Ilha (agrícolas, piscatórios e
pecuários). A sua localização actual não sustenta, nem promove correctamente, as dinâmicas que são supostas a um
mercado: interface comercial, ponto de encontro de pessoas, potencial de distribuição, entre outras. Paralelamente, a sua
estrutura está muito aquém das reais necessidades da ilha (espaço exíguo e ausente de condições de salubridade e
higiene para a actividade comercial).
Neste território, o próprio mercado funciona como um atractivo turístico. Pelas cores, pelos sons, pelos odores, pelas
dinâmicas internas, a azáfama do mercado poderá surgir como uma oportunidade de dinamização turística da ilha,
gerando benefícios para o destino e para as populações que participam no processo. Assim, propõe-se uma nova
localização deste espaço, que contribua não só para a dinamização das trocas comerciais, mas também se assuma como
um pólo dinamizador social da cidade. A sua nova localização deverá ser articulada com o Plano de Urbanização da Cidade
e Arredores.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e Cooperativas
regionais e nacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Promover a actividade comercial da ilha;
• Qualificar urbanisticamente a cidade de Santo António;
• Agilizar as relações comerciais entre procura e oferta;
• Combater a actividade comercial paralela.
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Denominação

Acção

Articulação

Loja Agrícola

Redinamizar

Centro de Apoio à Iniciativa / Centro Formação de Nova Cidadania em Porto
Real

Enquadramento e Justificação

A agricultura sempre foi a base da económica da sociedade do Príncipe, e da maioria dos agregados familiares da ilha.
Este sempre foi o sector económico estratégico do território, desde o tempo da colonização até ao presente, razão pela
qual, em 1992, o Governo regional procedeu à distribuição de terras para uso individual (após a tentativa da manutenção
das estruturas agrícolas anteriores). Complementarmente, num reforço desta estratégia, foi criada a “Loja Agrícola” onde
era possível a aquisição de materiais agrícolas a crédito, proposta que utilização desvirtuada acabou por não funcionar.

Proposta

A Redinamização da Loja Agrícola insere-se na lógica da promoção da actividade agrícola na ilha projectando-a para uma
dimensão de maior relevância. Nesse sentido foi constituída uma rede de serviços com o objectivo de sustentar esta
actividade, dotando-a dos recursos e apoios necessários. A Loja Agrícola é um instrumento que se pretende recuperar,
agora numa versão mais empresarial, sendo estruturada em duas vertentes:
1. Comercial: este vector da loja pretende constituir-se como fornecedor de material e equipamento agrícola, e como
apoio à actividade. A aquisição de materiais na Loja Agrícola será concretizada com base numa relação comercial
(aquisição directa ou a crédito).
2. Apoio técnico: uma das principais fragilidades do sector é a capacidade técnica dos proprietários das roças em
trabalhar a terra, sobretudo na forma como maximizar o proveito das propriedades. Neste sentido, a loja disporá, em
parceria com o Centro de Formação Profissional, de serviços de aconselhamento técnico e de formação especifica
para aqueles que desejarem promover os seus níveis de produção. Complementarmente, em casos específicos, será a
própria a propor acções de melhoria dos conhecimentos técnicos.
Pelos contributos positivos para a agricultura do Príncipe e pelo reconhecimento local que já existe da iniciativa, propõese que a implementação desta medida seja imediata.

Promotor(es)

• Sociedade Civil

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Contribuir para o incremento da iniciativa individual;
Promover a requalificação das propriedades agrícolas;
Contribuir para a diversificação da base produtiva agrícola;
Agilizar os processos de capacitação técnica dos agricultores.
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Denominação

Acção

Articulação

Sector da Pecuária

Organizar e Requalificar

Centro de Apoio à Iniciativa / Centro Formação de Nova Cidadania em Porto
Real

Enquadramento e Justificação

Muitos agricultores privilegiam a criação de gado à agricultura, sendo também comum a acumulação de ambas as
actividades. Ainda assim, registam-se casos de conflitos entre agricultores e criadores de animais, uma vez que os animais
(por vezes deixados à solta), destroem e alimentam-se de culturas alheias. Os principais constrangimentos à actividade
pecuária no território são a inexistência de veterinários e de um laboratório de controlo (por exemplo, não há controlo de
parasitas), as péssimas condições do matadouro existente, a inexistência de magarefes e de uma cadeia de frio, o que
implica que a carne seja conservada de forma tradicional (salgadeira) ou então que seja consumida logo após o seu abate.
Gera-se, assim, excesso de produção no território.
Propõe-se desenvolver, de forma estruturada um conjunto de acções sobre a actividade pecuária na ilha, com vista à sua
organização, nomeadamente
• Controlo sobre animais em divagação, através da responsabilização dos proprietários / comunidades;
• Formação aos criadores nas áreas da Higiene e Segurança Alimentares;
• Implementação de um sistema de controlo veterinário, nomeadamente vacinação e controlo de doenças;
• Criação de um laboratório;
• Reabilitação do matadouro existente;
• Restrição às saídas de gado vivo da Ilha;
• Preparação de um programa de controlo de pragas.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional

Actores Envolvidos

• Criadores / agricultores;
• Associações, cooperativas e ONG
regionais, nacionais e internacionais;
• BAD.

Principais Objectivos

• Acabar com a divagação de animais;
• Controlar a qualidade da carne consumida na Ilha;
• Controlar a dimensão das populações animais na ilha.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Acção

Articulação

Regulamentação Turística

Regulamentar

Gabinete de Dinamização Turística

Enquadramento e Justificação

O turismo é a actividade com maior potencial de crescimento na Ilha do Príncipe, sendo encarada como a janela de
oportunidade para a preservação e promoção dos seus recursos, designadamente dos que oferecem maior capacidade de
exportação. No entanto, para que exista uma afirmação e desenvolvimento desta actividade deve ser providenciado a
protecção dos bens e das populações, evitando a repetição dos mesmos erros cometidos por outros destinos emergentes
que, numa ânsia de desenvolvimento, ignoraram os princípios base de um desenvolvimento turístico sustentável. Neste
contexto, o Príncipe é, actualmente, confrontado com um sério constrangimento ao desenvolvimento da actividade
turística que é a ausência de uma regulamentação turística moderna e adequada às especificidades do destino.

Proposta

Para o pleno desenvolvimento de uma qualquer actividade económica ou social é fundamental a existência de um
enquadramento legal que defina os âmbitos de actuação, os conceitos orientadores, as normas e requisitos, ou seja, que
oriente os promotores no desenvolvimento das suas iniciativas mas que, paralelamente, contribua para a preservação da
identidade do destino, impeça a delapidação dos recursos e evite os excessos. A regulamentação deve ser desenvolvida
no espírito de uma ferramenta orientadora e não restritiva.
Desta forma, a Definição de Regulamentação turística assume uma importância crítica neste momento de transformação
do Príncipe, onde deverão ser acautelados as normas e desenvolvidas as lógicas de organização do produto. Um dos
factores a considerar deverá ser as especificidades do destino “Príncipe”, designadamente, os seus valores e pelos seus
factores diferenciadores, que não podem ser englobados numa dimensão nacional (São Tomé e Príncipe”), como por
exemplo o património natural da ilha.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Planear e organizar o destino turístico “Príncipe”;
Promover o enquadramento legal da actividade turística da ilha;
Definir os modelos de desenvolvimento das diversas áreas turísticas;
Afirmar o turismo como actividade estruturante do território.
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Denominação

Acção

Articulação

Projectos Turísticos em
Desenvolvimento

Avaliar

Gabinete de Dinamização Turística / Instrumentos de Gestão Territorial

Enquadramento e Justificação

A Ilha do Príncipe possui uma vocação turística que não tem sido potenciada, sendo assim perdidas muitas oportunidades
de geração de valor para o destino. Com algumas iniciativas privadas de pequena dimensão, o sector turístico não possui
a representatividade que encerra. No entanto, assiste-se actualmente à manifestação de intenções de concretização de
investimentos nesta área, representando novas janelas de oportunidade para o território. Esta questão desperta a
necessidade de manter uma determinada coerência do destino, respeitando os valores definidos para o destino.

Proposta

A proposta de Análise dos Projectos Turísticos em Desenvolvimento assume, neste momento, uma importância crucial no
sentido em que é necessário planear e organizar o desenvolvimento turístico, antecipando constrangimentos. É
necessário precaver que a tomada actual de decisões não coloquem em questão as linhas estratégicas e as acções que
possam vir a ser assumidas no âmbito do Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, esta acção
deverá considerar as seguintes etapas:
1. Identificação dos projectos, com as respectivas justificações, conceitos, tipologias de produto e linhas orientadoras de
intervenção;
2. Cruzamento dos projectos com a visão global para a ilha;
3. Garantia de respeito pelos projectos dos princípios da sustentabilidade (ambiente, social e economia) e de
responsabilidade;
4. Validação (ou alteração) dos projectos de forma a garantir a coerência da lógica turística da ilha, dos seus valores e da
visão global.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Planear e organizar o destino turístico “Príncipe”;
• Garantir a coerência de afirmação e desenvolvimento da estratégia turística
para a ilha;
• Promover a noção de desenvolvimento sustentável;
• Afirmar o turismo como sector de marketing territorial do destino;
• Responsabilizar e envolver os agentes privados no processo de construção do
destino “Príncipe”.
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Denominação

Acção

Articulação

Gabinete de Dinamização Turística

Operacionalizar

Regulamentação turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe /
Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Vocações
Turísticas

Enquadramento e Justificação

Sendo o turismo uma actividade económica estruturante do território torna-se necessário garantir que o sector se
desenvolva de forma organizada, planeada e, sobretudo, sustentável. A afirmação do destino não depende
exclusivamente da oferta turística existente, mas sobretudo da garantia da articulação dos diversos instrumentos de
gestão, e de adequação entre a procura e a oferta turística. Complementarmente, é necessário promover o território
enquanto destino turístico, factor que permitirá a criação de sinergias com outros sectores exportadores da ilha.

Proposta

O Gabinete de Dinamização Turística pretende ser um instrumento de operacionalização das diversas acções a
implementar no âmbito do presente plano que deverão ser assumidas por um centro de competências, seja numa
vertente de negócio turístico, cultural ou ambiental, seja numa vertente de desenvolvimento económico, social e
comunitário. Este modelo de gestão é fundamental para garantir a fiel implementação da estratégia a definir no âmbito
desta operação. Assim, para alcançar os objectivos definidos para a operação e para o território, é necessário agilizar e
comprometer os diversos parceiros na lógica do desenvolvimento e posicionamento turístico do território. Este gabinete
desenvolverá conteúdos que estarão associados às necessidades da operação e também dos conteúdos formativos e
pedagógicos no intuito de incubar nas comunidades uma cultura turística ajustada à realidade que se pretende alterar na
ilha.
O Gabinete de Dinamização deve estruturar-se em termos de competências já existentes no Governo Regional, podendo
eventualmente ser reforçado com colaboradores a contratar para o efeito, por forma a garantir uma presença constante
e estável no terreno, gerando cumplicidades com a população e com os agentes do território. As competências dos
técnicos regionais a alocar parcialmente ao projecto serão essenciais para a concretização dos instrumentos de
operacionalização, que são responsabilidade do Governo Regional.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Gerir a marca “Príncipe”;
• Promover as potencialidades do território;
• Produzir conteúdos que visem assegurar a reunião de condições para a
consolidação do Destino;
• Dinamizar o território de intervenção com o objectivo de atrair novas
iniciativas empresariais.
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Denominação

Acção

Articulação

Marca “Príncipe”

Promover

Gabinete de Dinamização Turística/ Animação Cultural do Príncipe /
Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade

Enquadramento e Justificação

Seja ao nível do turismo, seja ao nível de qualquer outro sector económico e social, um dos principais factores
penalizadores da afirmação e comunicação do Príncipe é o baixo grau de reconhecimento do território, dos seus valores e
recursos. Esta realidade penaliza muito mais do que a capacidade de exportar produtos e serviços, mas também a própria
atractividade externa do território, seja na dimensão turística, seja na dimensão captação de investimento.
Paralelamente, este reduzido nível de notoriedade contribui para acentuar os baixos níveis de auto-estima das
populações.

Proposta

A proposta de Promover a marca “Príncipe”tem por finalidade orientar as estratégias de promoção turística da Ilha do
Príncipe para obter maior eficiência e eficácia ao nível das intervenções para suprir as respectivas necessidades de
inserção comercial e social existentes, ao mesmo tempo que tem como finalidade a prossecução dos objectivos traçados
pela presente agenda, considerando a identificação dos mercados-alvo que se pretende trabalhar e a identificação das
acções que permitirão a concretização das metas definidas. Complementarmente, terá uma dimensão de comunicação
mais vocacionada para a comunicação interna, seja com a população, seja com a diversidade de agentes económicos e
sociais do território, convocando-os para o projecto turístico.
A concretização desta acção será efectivada mediante uma programática de acções integradas e alinhadas entre si,
reduzindo os desperdícios, pelo que as acções devem contribuir para a concretização dos objectivos definidos. Desta
forma, a promoção da marca “Príncipe” deverá ser um dos garantes da inovação ligada ao valor da sustentabilidade, o
que se pretende concretizar mediante uma associação clara a um conjunto de labels territoriais que cooperem entre si.
Para a concretização desta medida será necessário definir um conjunto de acções que gerem sinergias e optimizando o
investimento, devendo para tal ser elaborado um Plano de Marketing e Comunicação.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Mobilizar as populações e os agentes territoriais;
• Promover o destino associado aos valores da sustentabilidade ambiental,
social e territorial;
• Aumentar os níveis de awarness do território e dos seus produtos e serviços
específicos;
• Afirmar a marca “Príncipe” junto dos principais mercados-alvo.
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Denominação

Acção

Articulação

Marca “Príncipe”

Promover

Gabinete de Dinamização Turística/ Animação Cultural do Príncipe /
Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade

Para a promoção da marca “Príncipe”devem ser organizadas, planeadas e desenvolvidas intervenções nas diferentes dimensões, que em conjunto colaborarão para a concretização
dos objectivos:

Dimensão I: Branding
• A abordagem branding nesta estratégia pressupõe a concepção e o desenvolvimento de uma identidade (e da sua linguagem) e dos seus formatos de materialização para a sua
aplicação às diversas situações e necessidades. Pretende-se reunir as condições para a descriminação positiva dos agentes e produtos que adiram voluntariamente ao sistema de
gestão dos diferentes labels.
• As acções desenvolvidas nesta abordagem têm como principal objectivo a afirmação dos labels regionais e a criação dos critérios da sua atribuição.
Dimensão II: Meios
• As actividades desenvolvidas no âmbito desta linha de acção desdobram-se em dois planos:
• O plano dos meios on-line: agrega o conjunto de acções desenvolvidas a partir das oportunidades de inserção comercial e social geradas pelas tecnologias de informação,
incluindo assim iniciativas com uma forte incidência nos canais virtuais.
• O plano dos meios off-line: aglutina as acções desenvolvidas tendo em conta os suportes de comunicação tradicionais, tanto escritos (ex: brochuras, guias, entre outras
publicações) como eventualmente audiovisuais. Neste plano distinguem-se, ainda, as seguintes abordagens promocionais: a abordagem numa lógica de hardselling,
caracterizada por inserções incisivas, capacitadas e planeadas, com acesso a amplos meios e abundantes recursos, de que são exemplo as clássicas campanhas promocionais
e, a abordagem numa lógica de softselling, distinguida por uma presença mais difusa, continuada e discreta, como as publicações e os materiais promocionais escritos bem
ilustram).
Dimensão III: Estímulo do Destino
• As actividades aqui compreendidas estão intrinsecamente relacionadas com a execução das duas linhas anteriores, devendo ser vistas como ferramentas de intervenção mais
incisiva nalgum mercado alvo seleccionado, ainda que possa ser utilizado um canal ou um meio de comunicação de grande audiência;
• Na verdade, numa perspectiva mais externa, pretende-se maximizar o esforço de inserção comercial e social em áreas onde as abordagens clássicas da comunicação e do marketing
tendem a não produzir resultados tão imediatos e efectivos. Estas áreas tendem a ser aquelas que estão mais dependentes de um relacionamento directo e de um envolvimento
mais próximo de uma lógica de relações públicas;
• Numa perspectiva mais interna, desenvolver acções com o objectivo de incrementar os níveis de auto-estima pela promoção da visibilidade do território, mas sobretudo contribuir
para a contrariar os níveis de resistência dos agentes, dos operadores e das populações à inovação e à partilha de esforços.
Dimensão IV: Comunicação Interna
• É necessário sensibilizar e “educar” os principianos para o turismo e para as oportunidades e desafios que ele coloca ao território (até em termos do seu futuro).
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Denominação

Animação Cultural do Príncipe

Acção

Articulação

Dinamizar

Gabinete de Dinamização Turística/ Marca “Príncipe”/
Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade / Centro de Interpretação
Ambiental da Ilha do Príncipe / Programa SADA / Reserva Natural das
Tinhosas / Trilhos no Parque Natural / Museu da Arqueologia Industrial em
Porto Real

Enquadramento e Justificação

As fragilidades manifestadas do posicionamento turístico do Príncipe torna particularmente premente a necessidade de
convocar e envolver de uma forma responsável os agentes e as populações da ilha. Quanto maior for a participação das
comunidades locais, maior será a capacidade endógena do destino em gerar maiores e melhores oportunidades e
condições de desenvolvimento. Ou seja, a necessidade de organizar e desenvolver um conjunto de actividades de
animação será crucial para a recuperação, preservação e promoção da herança cultural e patrimonial do Príncipe.

Proposta

A animação cultural do território induz a deslocação dos mercados e dos públicos e isso potencia a sua capacidade de
fidelização, ao mesmo tempo que produz um efeito transversal na economia regional, pela valorização dos respectivos
produtos e serviços. Assim, a Animação Cultural do Príncipe tem por finalidade criar dinâmicas de cooperação no
território, de interligação entre os interesses de animação dos sectores do turismo, das artes e ofícios tradicionais, dos
produtos regionais, do património e da natureza, assumindo como valores inspiradores e transversais às iniciativas
propostas a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e promovendo novas dinâmicas de valorização do
território. Importa salientar que esta acção pretende ser um instrumento complementar à promoção da marca “Príncipe”,
na medida em que se pretende completar a abordagem centrada na atracção e retenção de mercados e públicos externos
(pela visibilidade e notoriedade), com uma abordagem focada na retenção dos turistas efectivos e também na sua
fidelização a médio e longo prazo.
Para a concretização desta medida será necessário definir um conjunto de acções que cooperem entre si, criando
sinergias e diminuindo o investimento, devendo para tal ser elaborado um Plano de Animação.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Agentes culturais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Afirmar um território mais activo, dinâmico e experiencial;
• Complementar os objectivos de atracção e de notoriedade da promoção da
marca “Príncipe”
• Suportar a estratégia de cross-selling entre os sectores do turismo, a cultura, o
património natural e construído.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Animação Cultural do Príncipe

Acção

Articulação

Dinamizar

Gabinete de Dinamização Turística/ Marca “Príncipe”/
Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade / Centro de Interpretação
Ambiental da Ilha do Príncipe / Programa SADA / Reserva Natural das
Tinhosas / Trilhos no Parque Natural / Museu da Arqueologia Industrial em
Porto Real

Para a dinamização cultural do Príncipe devem ser organizadas, planeadas e desenvolvidas intervenções nas diferentes dimensões, que em conjunto colaborarão para a concretização
dos objectivos:
Eixo I: Actuações de Animação Dinâmica:
A animação dinâmica enquadra-se numa tipologia de iniciativas que se distinguem pela sua vitalidade e capacidade de reprodução, estando associada a maiores necessidades de
organização e produção, sendo indutora de maiores competências criativas. Pela conjugação destes factores, tende a apresentar uma natureza mais efémera e circunscrita no tempo
e no espaço, embora produza um efeito retentor de mercados e de públicos mais intenso. Em suma, classificam-se normalmente como acções de animação dinâmica os eventos em
geral, as exposições, as provas desportivas (escalada, percursos pedestres, entre outros), os espectáculos culturais, etc.. Todas elas sempre fortemente relacionadas com o território
em questão e aproveitando muitas iniciativas já realizadas presentemente.
Eixo II: Actuações de Animação Estática:
A animação estática distingue-se pela constância e materialidade das suas iniciativas, podendo ser implantada de forma isolada no território ou organizada em rede. Quando é
concretizada de forma isolada, a animação estática tende a estar ligada a um equipamento de animação de forte pendor polarizador, de acesso por vezes condicionado. Em rede
pressupõe intervenções mais transversais ao território, federando recursos turísticos frequentemente dispersos. Assim, a animação estática induz uma retenção de mercados e de
públicos mais persistente e constante, embora tendencialmente mais difusa.
Eixo III: Actuações de Organização e Gestão:
O terceiro eixo de actuação releva das necessidades organizacionais específicas da animação territorial. A animação de um qualquer território implica uma gestão complexa e
dinâmica dos interesses dos respectivos protagonistas, que deve ir ao encontro das expectativas dos mercados e dos públicos para quem essa animação é dirigida. No caso específico
do Plano e Agenda Sustentável do Príncipe é nos sectores do turismo, dos serviços de apoio social, das artes e ofícios tradicionais, dos produtos regionais, do património e no
ambiente que se concentram esses interesses e essas expectativas.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Acção

Articulação

Centro Interpretativo da Roça do
Príncipe

Projectar e Construir

Gabinete de Dinamização Turística/ Marca “Príncipe”/ Animação Cultural do
Príncipe / Centro de Apoio à Iniciativa / Centro de Criatividade / Instrumentos
de Gestão Territorial / Centro de Interpretação Ambiental

Enquadramento e Justificação

A palavra roça significa em Portugal, desbravar, limpar de matos ou abrir clareiras. Relaciona-se assim com os
arroteamentos, e de tal maneira a técnica de desbravamento se identificou com o processo de ocupação do solo, que a
mesma palavra passou a designar em S. Tomé e Príncipe o próprio estabelecimento agrícola. Formavam comunidades
urbano-rurais, mas nunca foram verdadeiramente urbanas porque não tem infra-estruturas de apoio básico à população e
aos visitantes. Enquanto pequenos burgos de grande beleza, podem potencializar de forma sustentável o nível de vida das
pequenas comunidades que aí habitam. Embora sem determinarem o conteúdo das relações sociais no seu exterior, as
roças não deixavam de influenciar, mesmo se de forma esconsa, a evolução política nas ilhas. Mais até do que a ilha de S.
Tomé, a ainda menor ilha do Príncipe era o exemplo acabado de uma colónia-plantação, quase tão só resumida ao labor e
vida das roças.

Proposta

A proposta do Centro Interpretativo da Roça do Príncipe pretende ser um espaço de preservação da memória colectiva do
Príncipe, onde será possível conhecer toda a lógica inerente à organização da Roça na sua multi-abordagem:
1. Lógica política, social e económica;
2. Lógicas de ordenamento do território;
3. Modelação da paisagem;
4. Métodos produtivos;
5. Principais produtos;
6. Formas de governação;
7. Principais roças.
Este instrumento será estratégico para uma melhor compreensão do território do Príncipe e do seu perfil identitário,
sendo a base de afirmação da vocação turística “cultura”. Complementarmente, através da promoção dos recursos e
produtos da ilha, terá uma vocação de turismo responsável, assegurando a perdurarão da identidade “Príncipe”.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos
• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Agentes culturais;
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Afirmar um território mais activo, dinâmico e experiencial;
• Complementar os objectivos de atracção e de notoriedade da promoção da
marca “Príncipe”
• Suportar a estratégia de cross-selling entre os sectores do turismo, a cultura, o
património natural e construído.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Acção

Articulação

Vocação Turística “Mar”

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial

Enquadramento e Justificação

O Príncipe tem no seu território um conjunto de recursos naturais e uma configuração geográfica que lhe confere um
elevado potencial para a organização e afirmação da sua Vocação Turística “Praia”. Por limitação dos recursos humanos e
financeiros, por incapacidade de atracção de investimentos, por limitação estruturais, ou mesmo pela delapidação de
muitos dos espaços com esta vocação específica, a organização e a acessibilidade desta proposta é praticamente
impossível, com excepção da proposta do Resort Bom Bom, que se afirma neste segmento, havendo espaço para o
desenvolvimento de outros núcleos que, em conjunto, formatarão a oferta necessária para a afirmação desta vocação do
Príncipe. É de salientar a importância do Resort Bom Bom para esta vocação turística, pelo que se deve assegurar a
manutenção da sua actividade.

Proposta

A afirmação da Vocação Turística “Praia” implica a definição de um conjunto de pressupostos, de serviços e de
equipamentos. Neste sentido, e visto a vocação natural do Príncipe para este tipo de propostas deverão ser desenvolvidas
medidas que agilizem a sua afirmação:
1. Check-list e normas de produto;
2. Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos;
3. Identificação dos zonas de aptidão turística;
4. Definição das tipologias de alojamento e dos serviços turísticos;
5. Identificação dos mercados potenciais;
6. Definição de uma estratégia de comunicação e animação.
O desenvolvimento do produto deverá contribuir para a afirmação do Eco Label e Heritage Label.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Desenvolver a Vocação Turística “Mar”;
Promover a actividade turística do Príncipe;
Contribuir para o ordenamento do território;
Afirmar o Príncipe no cenário turístico regional e internacional.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Denominação

Acção

Articulação

Vocação Turística “Mar”

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial

Check-list e normas de produto:
1. É necessário definir orientações de produto específicas que permitam organizar, preservar e promover a Vocação Turística Mar elencando instrumentos,
medidas e figuras legais que contribuam para a organização deste produto turístico, impedindo a delapidação dos recursos e acautelando os impactos
negativos no território. Esta regulamentação terá também como objectivo criar lógicas de produto impedindo a desvirtuação da essência do produto.
Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos:
1. Será necessário definir um conceito agregador para a Vocação Turística Mar de forma a criar lógicas e coerência entre as diversas iniciativas no âmbito deste
produto turístico. Este conceito será também a base das estratégias de comunicação e animação a desenvolver no âmbito da estratégia turística do Príncipe.
e deverá fazer a ligação entre as propostas turísticas e os recursos existentes no destino. O conceito deverá ser constituído pelos valores que façam parte do
território como Equilíbrio, Harmonia, Evasão e Descanso.
Propostas de zonas de aptidão turística:
1. Praia Abade;
2. Praia Banana;
3. Praia Boi;
4. Praia das Burras;
5. Praia Évora;
6. Praia Iola;
7. Praia da Lapa;
8. Praia Macaco;
9. Praia Sundi;
10. Praia Uba.
Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos:
1. As tipologias de alojamento a desenvolver deverão ser adequadas à paisagem, aos valores e aos recursos, valorizando o destino e o sector. Na definição do
produto deverá ser considerada a carga turística e a capacidade do destino, valorizando a lógica de produto. Poderão ser consideradas tipologias de baixa
densidade como os Beach Lodge.
Identificação dos mercados potenciais:
1. Deverão ser identificados os potenciais mercados emissores para o destino, assumindo-se como prioritários os europeus, os do sul de África e os da região
África Central.
Definição de uma estratégia de comunicação e animação:
1. As estratégias de comunicação e marketing deverão assentar nos recursos do território, definindo acções que valorizem a interacção com o destino e as suas
populações, afirmando os valores e o conceito definidos no âmbito do produto. O Plano de Animação deverá apostar e beneficiar propostas que promovam
a interacção entre o turista e os recursos utilizados por esta vocação turística.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Vocação Turística “Cultura”

Acção

Articulação

Desenvolver

Centro de Criatividade / Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” /
Animação Cultural do Príncipe / Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha
do Príncipe / Instrumentos de Gestão Territorial / Centro Interpretativo da
Roça do Príncipe / Museu da Arqueologia Industrial em Porto Real

Enquadramento e Justificação

A herança colonial, os séculos de trabalho na terra e de cruzamento de diferentes culturas criaram um perfil social,
cultural e demográfico específico, que se materializa na paisagem e nos costumes de um povo. O património cultural
material e imaterial constituem hoje um legado de relevante importância que interessa preservar, impedindo a sua
delapidação e adulteração. O destino actualmente enfrenta ameaças que colocam em perigo toda a sua identidade,
sendo necessário definir medidas que protejam o passado e promovam o futuro.

Proposta

A Vocação Turística Cultura implica a definição de um conjunto de pressupostos, de serviços e de equipamentos. Neste
sentido, e visto a vocação natural do Príncipe para este produto deverão ser desenvolvidas medidas que agilizem a sua
afirmação:
1. Check-list e normas de produto;
2. Definição do conceito inerente ao produto que valorize o destino e os seus recursos;
3. Identificação de zonas de aptidão turística;
4. Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos;
5. Identificação dos mercados potenciais;
6. Definição de uma estratégia de comunicação e animação.
O desenvolvimento do produto contribuirá para a afirmação do Social Label e Heritage Label.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Promover a Vocação Turística “Cultura”;
• Promover a actividade turística do Príncipe;
• Contribuir para o ordenamento do território e preservação do património
cultural e identidade;
• Afirmar o Príncipe no cenário turístico regional e internacional.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Vocação Turística “Cultura”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acção

Articulação

Desenvolver

Centro de Criatividade / Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” /
Animação Cultural do Príncipe / Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha
do Príncipe / Instrumentos de Gestão Territorial / Centro Interpretativo da
Roça do Príncipe / Museu da Arqueologia Industrial em Porto Real

Check-list e normas de produto:
1. É necessário definir orientações de produto que permitam organizar, preservar e promover a Vocação Turística “Cultura” elencando instrumentos, medidas
e figuras legais que contribuam para a organização do produto turístico. Esta regulamentação terá também como objectivo impedir a desvirtuação da
essência do produto.
Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos:
1. Definir um conceito agregador da Vocação Turística “Cultura” de forma a criar lógicas e coerência entre as diversas iniciativas no âmbito das propostas
turísticas. Este conceito será também a base das estratégias de comunicação e animação a desenvolver no âmbito da estratégia turística do Príncipe. Este
conceito deverá fazer a ligação entre o destino, as propostas turísticas e os recursos existentes. O conceito deverá ser inspirado por valores que façam parte
do destino como Cultura, História, Autenticidade e Essência.
Propostas de zonas de aptidão turística::
1. Cidade de Santo António:
2. Forte de Santo António da Ponta da Mina.
3. Roça do Infante + Cais General Fonseca;
4. Roça Porto Real;
5. Roça Belo Monte;
6. Roça Paciência;
7. Roça Sundi;
8. Roça Terreiro Velho.
Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos:
1. As tipologias de alojamento a desenvolver deverão ser adequadas à paisagem, aos valores, ao património, à história e aos recursos complementares,
valorizando o destino e o produto. Na sua definição deverão ser consideradas a carga turística e as comunidades receptoras de turistas, valorizando a lógica
das propostas a desenvolver. Poderão ser consideradas tipologias de baixa densidade como as Casas da Roça.
Identificação dos mercados potenciais:
1. Os mercados europeus, do sul de África e da África Central deverão ser assumidos como prioritários.
2. Gerações das populações emigradas.
Definição de uma estratégia de comunicação e animação:
1. As estratégias de comunicação e marketing deverão assentar nos recursos do território, definindo acções que valorizem a interacção com o destino e as suas
populações, afirmando os valores e o conceito definidos no âmbito do produto. O Plano de Animação deverá apostar e beneficiar propostas que promovam
a interacção entre o turista e os recursos utilizados pela a Vocação Turística “Cultura”.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Vocação Turística “Natureza”

Acção

Articulação

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Regulamentação para Protecção das Áreas com Interesse
para a Conservação da Natureza / Trilhos do Parque Natural / Centro de
Interpretação Ambiental / Programa SADA

Enquadramento e Justificação

A sua insularidade e as especificidades do seu clima contribuíram para que o Príncipe seja herdeiro de um património
natural único e singular. Esta verdade sustenta a candidatura da ilha à UNESCO, na categoria de Reserva da Biosfera. No
entanto, toda esta riqueza está ameaçada por questões sociais e económicas e, sobretudo, pela ausência de meios que
permitam preservar e promover este património, podendo ser o turismo a ferramenta que permita preservar e promover
um recursos que contribua para o bem-estar do território e das suas populações.

Proposta

A Vocação Turística “Natureza” implica a definição de um conjunto de pressupostos, de serviços e de equipamentos.
Neste sentido, e visto a vocação natural do Príncipe para este produto, deverão ser desenvolvidas medidas que agilizem a
sua afirmação:
1. Check-list e normas de produto;
2. Definição do conceito inerente ao produto que valorize o destino e os seus recursos;
3. Identificação dos zonamentos turísticos;
4. Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos;
5. Identificação dos mercados potenciais;
6. Definição de uma estratégia de comunicação e animação.
O desenvolvimento do produto contribuirá para a afirmação do Eco Label , Heritage Label e Social Label.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• ONG Ambiente;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Afirmar a Vocação Turística “Natureza”;
• Promover a actividade turística do Príncipe;
• Contribuir para o ordenamento do território e preservação dos recursos
naturais;
• Afirmar o Príncipe no cenário turístico regional e internacional.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Vocação Turística “Natureza”

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Acção

Articulação

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Regulamentação para Protecção das Áreas com Interesse
para a Conservação da Natureza / Trilhos do Parque Natural / Centro de
Interpretação Ambiental / Programa SADA

Check-list e normas de produto:
1. É necessário definir as orientações de produto específicas que permitam organizar, preservar e afirmar a Vocação Turística “Natureza””, elencando
instrumentos, medidas e figuras legais que contribuam para a organização do produto turístico, impedindo a delapidação dos recursos, em especial os
naturais, afirmando o destino e protegendo o território. Esta regulamentação terá também como principal objectivo criar lógicas de produto que impeçam a
desvirtuação da essência do produto.
Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos:
1. Definir um conceito agregador da Vocação Turística “Natureza” de forma a criar lógicas e coerência entre as diversas iniciativas no âmbito do produto
turístico. Este conceito será também a base das estratégias de comunicação e animação a desenvolver no âmbito da estratégia turística do Príncipe e deverá
fazer a ligação entre o destino, as propostas turísticas e os recursos existentes. O conceito deverá ser constituído por valores que façam parte do destino
como Biodiversidade, Pureza, Desafio e Descanso.
Propostas de zonas de aptidão turística:
1. Parque Natural do Príncipe;
6. Praia Macaco;
2. Reserva das Tinhosas;
7. Praia Mocotó;
3. Praia Boi;
8. Praia Ribeira Izé;
4. Praia Grande (da Paciência);
9. Praia Sundi.
5. Praia Grande (da Infante);
Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos:
1. As tipologias de alojamento a desenvolver deverão ser adequadas ao território, aos valores, ao património, à herança e preservação natural, e aos recursos
patrimoniais complementares, valorizando o destino e o produto. Na sua definição deverá ser considerada a carga turística e os territórios receptores,
muitos deles protegidos, valorizando a lógica de produto e o contacto com o meio ambiente. Poderão ser consideradas tipologias de baixa densidade como
as Eco Lodge e as Casas da Roça.
Identificação dos mercados potenciais:
1. Os mercados europeus, do sul de África e da África Central deverão ser assumidos como prioritários.
Definição de uma estratégia de comunicação e animação:
1. As estratégias de comunicação e marketing deverão assentar nos recursos do território, definindo acções que valorizem a interacção com o destino, com as
populações, com os recursos e com a biodiversidade, afirmando os valores e o conceito definidos no âmbito do produto. O Plano de Animação deverá
apostar e beneficiar propostas que promovam a interacção entre o turista e os recursos utilizados para a Vocação Turística “Natureza”.
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3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Vocação Turística “Cientifica”

Acção

Articulação

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Regulamentação para Protecção das Áreas com Interesse
para a Conservação da Natureza / Trilhos do Parque Natural / Centro de
Interpretação Ambiental / Programa SADA

Enquadramento e Justificação

A morfologia e os recursos naturais, humanos e históricos do Príncipe conferem-lhe o perfil ideal para o seu
aproveitamento turístico, nomeadamente no âmbito do Turismo Cientifico: desenvolvimento de estudos e projectos de
conservação de espécies de fauna e flora, mas também da interacção homem / território. Sem dúvida estas actividades
contribuirão para a dinamização da ilha, promovendo a preservação dos espaços e recursos através do desenvolvimento
de ferramentas que organizem o produto, como a regulamentação específica.

Proposta

A afirmação da Vocação Turística “Cientifica” implica a definição de um conjunto de pressupostos, de serviços e de
equipamentos. Neste sentido, e vista a vocação do Príncipe para este produto, deverão ser desenvolvidas medidas que
agilizem a sua afirmação:
1. Check-list e normas de produto;
2. Definição do conceito inerente ao produto que valorize o destino e os seus recursos;
3. Identificação de zonas de aptidão turística;
4. Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos;
5. Identificação dos mercados potenciais;
6. Definição de uma estratégia de comunicação e animação.
O desenvolvimento do produto contribuirá para a afirmação do Eco Label , Heritage Label Social Label.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Afirmar a Vocação Turística “Natureza”;
• Promover a actividade turística do Príncipe;
• Contribuir para o ordenamento do território e preservação dos recursos
naturais e culturais;
• Afirmar o Príncipe no cenário turístico regional e internacional.
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Denominação

Vocação Turística “Cientifica”

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Acção

Articulação

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Regulamentação para Protecção das Áreas com Interesse
para a Conservação da Natureza / / Trilhos do Parque Natural / Centro de
Interpretação Ambiental / Programa SADA

Check-list e normas de produto:
1. É necessário definir as orientações de produto específicas que permitam organizar, preservar e promover Vocação Turística “Cientifica”, elencando os
instrumentos, as medidas e figuras legais que contribuam para a organização do produto turístico, impedindo a delapidação dos recursos, em especial os
naturais, afirmando o destino e protegendo o território. Esta regulamentação terá também como principal objectivo criar lógicas de produto impedindo a
desvirtuação da essência do mesmo.
Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos:
1. Definir um conceito agregador da Vocação Turística “Cientifica” de forma a criar lógicas e coerência entre as diversas iniciativas no âmbito do produto
turístico. Este conceito será também a base das estratégias de comunicação e animação a desenvolver no âmbito da estratégia turística do Príncipe. Este
conceito deverá fazer a ligação entre o destino, as propostas turísticas e os recursos existentes. O conceito deverá ser inspirado por valores que façam parte
do destino como Natureza, Conhecimento, Descoberta, Património.
Propostas de zonas de aptidão turística:
1. Zonas a definir mediante estudo, por exemplo:
1. Parque Natural do Príncipe;
2. Zonas Naturais;
3. Roça Sundi.
Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos:
1. As tipologias de alojamento a desenvolver deverão ser adequadas ao território, aos valores, ao património, à herança e preservação do perfil do território, e
aos recursos patrimoniais complementares, valorizando o destino e o produto. Na sua definição deverá ser considerada a carga turística e os territórios
receptores, muitos deles protegidos, valorizando a lógica de produto e o contacto com o meio ambiente. Poderão ser consideradas tipologias de baixa
densidade como as Eco Lodge , as Casas da Roça ou os Beach Lodge.
Identificação dos mercados potenciais:
1. Os mercados europeus, do sul de África e da África Central deverão ser assumidos como prioritários.
Definição de uma estratégia de comunicação e animação:
1. As estratégias de comunicação e marketing deverão assentar nos recursos do território, definindo acções que valorizem a interacção com o destino, com as
populações, com os recursos e com a biodiversidade, afirmando os valores e o conceito definidos no âmbito do produto. O Plano de Animação deverá
apostar e beneficiar propostas que promovam a interacção entre o turista e os recursos utilizados pela Vocação Turística “Desportiva”.
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Denominação

Acção

Articulação

Vocação Turística “Bem-estar”

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Área de Medicina Natural

Enquadramento e Justificação

O ambiente, o espaço, a paisagem, os recursos naturais e a tradição secular constituem a base desta proposta. O Príncipe
reúne no seu território uma diversidade de recursos e de conhecimento tradicional acumulado que lhe permite
apresentar propostas no âmbito do “Bem-estar” correspondendo às necessidades dos mercados internacionais por
propostas verdadeiras e compensatórias. Devido à limitação dos recursos disponíveis e à necessidade de envolvimento
das populações conhecedoras destes segredos, não tem sido fácil concretizar esta dimensão do destino.

Proposta

A afirmação da vocação turística “Bem-estar” implica a definição de um conjunto de pressupostos, de serviços e de
equipamentos. Neste sentido, e vista a vocação natural do Príncipe para este produto, deverão ser desenvolvidas medidas
que agilizem a sua afirmação:
1. Check-list e normas de produto;
2. Definição do conceito inerente ao produto que valorize o destino e os seus recursos;
3. Identificação de zonas de aptidão turística;
4. Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos;
5. Identificação dos mercados potenciais;
6. Definição de uma estratégia de comunicação e animação.
O desenvolvimento do produto contribuirá para a afirmação do Eco Label e Social Label.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Afirmar a Vocação Turística “Bem-estar”;
• Associar o Príncipe a produtos turísticos alternativos;
• Contribuir para o ordenamento do território e preservação dos recursos
naturais;
• Diferenciar o destino no cenário turístico regional e internacional.
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

Denominação

Acção

Articulação

Vocação Turística “Bem-estar”

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial / Área de Medicina Natural

Check-list e normas de produto:
1. É necessário definir orientações de produto específicas que permitam organizar, preservar e afirmar a Vocação Turística “Bem-estar”, elencando os
instrumentos, as medidas e figuras legais que contribuam para a organização do produto turístico, impedindo a delapidação dos recursos, em especial os
naturais, afirmando o destino e protegendo o território. Esta regulamentação terá também como principal objectivo criar lógicas de produto impedindo a
desvirtuação da essência do mesmo.
Definição do conceito inerente à vocação que valorize o destino e os seus recursos:
1. Definir um conceito agregador da vocação turística “Bem-estar”de forma a criar lógicas e coerência entre as diversas iniciativas no âmbito do produto
turístico. Este conceito será também a base das estratégias de comunicação e animação a desenvolver no âmbito da estratégia turística do Príncipe. Este
conceito deverá fazer a ligação entre o destino, as propostas turísticas e os recursos existentes. O conceito deverá ser inspirado em valores que façam parte
do destino como Essência, Natureza, Plenitude.
Propostas de zonas de aptidão turística:
1. A definir
Definição das tipologias de alojamento e serviços turísticos:
1. As tipologias de alojamento a desenvolver deverão ser adequadas ao território, aos valores, ao património, à herança cultural e natural, e aos recursos
patrimoniais complementares que valorizam o destino e o produto. Na sua definição deverá ser considerada a recolha das práticas medicinais tradicionais, a
carga turística e os territórios receptores, muitos deles protegidos, valorizando a lógica de produto e o contacto com o meio ambiente. Poderão ser
consideradas tipologias de baixa densidade como as Eco Lodge ou as Casas da Roça.
Identificação dos mercados potenciais:
1. Os mercados europeus, do sul de África e da África Central deverão ser assumidos como prioritários.
Definição de uma estratégia de comunicação e animação:
1. As estratégias de comunicação e marketing deverão assentar nos recursos do território, em especial a biodiversidade, definindo acções que valorizem a
interacção com o destino, com as populações, com os recursos e a tradições, afirmando os valores e o conceito definidos no âmbito do produto. O Plano de
Animação deverá apostar e beneficiar propostas que promovam a interacção entre o turista e os recursos utilizados pela Vocação Turística “Bem-estar”
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Denominação

Aproveitamento do Destino para
Actividades Desportivas

Acção

Articulação

Estudar

Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe / Sinalética Turística / Posto
de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de Gestão Territorial /
Regulamentação para Protecção das Áreas com Interesse para a Conservação
da Natureza / Vocação Turística “Desportiva

Enquadramento e Justificação

A prática de actividades desportivas, em especial as de outdoor, obrigam à definição de zonas com vocação específica de
modo a que não sejam protegidos os interesses do território (não vendo os seus recursos delapidados) e que sejam
asseguradas as condições de segurança para os praticantes. Actualmente, sabe-se da existência da vocação de espaços no
território para a prática de actividades desportivas como o mergulho, a pesca desportiva, o surf, as caminhadas, entre
outras, sem, no entanto, saber-se ao certo quais são as reais potencialidades .

Proposta

A proposta de Elaboração do Estudo de Aproveitamento do Destino para Actividades Desportivas pretende ser a
ferramenta que permita desenvolver, organizar e realizar actividades, permanentes ou pontuais, desportivas sem colocar
em risco o equilíbrio natural do território, mas também identificar quais os melhores spots para a prática de determinadas
actividades desportivas. Neste sentido, para a concretização deste estudo deve ser promovido um concurso público, junto
de empresas especializadas, com o objectivo de se ficar a conhecer a real vocação do território para estas práticas:
1. Definição do caderno de encargos;
2. Definição do regulamento do concurso;
3. Selecção de empresas concorrentes;
4. Convite à apresentação de propostas;
5. Recepção de propostas;
6. Acompanhamento à elaboração do estudo;
7. Principais conclusões.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Gerar condições para o desenvolvimento do produto turístico “Turismo
Desportivo”;
• Promover a actividade turística do Príncipe;
• Contribuir para o ordenamento do território e preservação dos recursos
naturais;
• Afirmar o Príncipe no cenário turístico regional e internacional.
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Denominação

Acção

Articulação

Sinalética Turística

Desenvolver

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Posto de Turismo da Ilha do Príncipe / Instrumentos de
Gestão Territorial

Enquadramento e Justificação

Para o desenvolvimento turístico do Príncipe é fundamental a definição de uma estratégia de acolhimento e orientação
do turista no destino, que permita percorrer a ilha, conhecer os seus recursos e contactar com as populações em total
segurança. Uma das acções que melhor permite a concretização destes objectivos é a sinalética turística, dimensão
inexistente no território, factor impeditivo de um melhor aproveitamento e fruição das atracções ali existentes. Na
verdade, muito dos recursos estão inacessíveis pela ausência de estruturas e equipamento de orientação.

Proposta

A proposta Desenvolvimento e Implementação de Sinalética Turística surge no âmbito de uma estratégia e visão turística
para a Ilha do Príncipe. Esta acção corresponde à concepção e produção de uma linha gráfica para sinalização dos diversos
circuitos, atractivos, recursos turísticos, comunidades e propostas turísticas organizadas no âmbito do Plano de Animação
(circuitos pedestres, praias, rotas temáticas culturais, de lazer e recreio, património material e imaterial, entre outros).
Complementarmente, a sinalética turística permitirá uma melhor orientação do turista no destino:
1. Numa primeira etapa, será desenvolvido o conjunto dos trabalhos relacionados com a sinalética do território.
2. Numa segunda fase, será concretizada toda a sinalização relacionada com a certificação dos agentes e produtos
com o diversos labels da ilha.
Para a execução desta acção deverão ser desenvolvidos os trabalhos de definição e consolidação dos produtos turísticos e
dos seus recursos, inclusive a sua localização, posteriormente, deverão ser definidas a linguagem gráfica e a identificação
dos pontos de localização dos equipamentos de sinalização.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

• Promover o nível de acolhimento no destino;
• Orientar os turistas nas suas deslocações no território;
• Garantir níveis elevados de segurança ao turista;
• Promover o destino, os seus produtos e os serviços;
• Contribuir para a promoção das actividades e propostas turísticas.
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Denominação

Acção

Articulação

Posto de Turismo da Ilha do Príncipe

Projectar e Construir

Regulamentação Turística / Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe
/ Sinalética Turística / Instrumentos de Gestão Territorial / Vocações Turísticas

Enquadramento e Justificação

A disponibilização de serviços de informação turística que inclui a existência de um Posto de Turismo é factor de
diferenciação e afirmação do destino turístico. Sendo uma das ferramentas mais importantes na comunicação dos
produtos e serviços turísticos do destino, o Posto de Turismo é, complementarmente, uma importante ferramenta para a
consolidação da política de acolhimento turístico. A inexistência de uma estrutura de acolhimento e de material de
informação turística são, em conjunto considerados, fortes condicionantes da estratégia de desenvolvimento turístico do
destino.

Proposta

A Construção e Equipamento do Posto de Turismo assume-se como a base da afirmação da actividade turística do Príncipe,
dos seus agentes, dos seus produtos e dos seus recursos. Neste sentido, com localização do antigo Mercado do Peixe, o
desenvolvimento da estratégia do Posto de Turismo deverá ser implementada seguindo os seguintes processos:
1. Definição do conceito de Posto de Turismo;
2. Obras de recuperação e adaptação do antigo Mercado do Peixe;
3. Definição da linguagem de comunicação do Posto de Turismo;
4. Identificação das necessidades de material de informação turística;
5. Produção do material de Informação Turístico;
6. Produção de merchandising.
Neste âmbito propõe-se a criação de um Welcome Center do Príncipe no Aeroporto de São Tomé para prestação de
informação aos passageiros em trânsito ou com destino a São Tome, exclusivamente.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

•
•
•
•
•

Promover o nível de acolhimento no destino;
Garantir níveis elevados de segurança ao turista;
Promover o destino, os seus produtos e os serviços;
Contribuir para a promoção das actividades e propostas turísticas;
Afirmar e fidelizar o destino junto dos mercados turísticos.

247

3.5.2. Propostas Estruturantes – Sector Terciário
Denominação

Acção

Articulação

Dark Sky

Estudar e Afirmar

Marca “Príncipe” / Animação Cultural do Príncipe / Vocações Turísticas

Enquadramento e Justificação

A afirmação do Príncipe como destino turístico deve ser sustentada por factores diferenciadores, os quais deverão estar
inspirados nas suas vantagens competitivas, sejam elas históricas, culturais, patrimoniais, naturais ou geográficas. A sua
posição geográfica (Paralelo 1) e o facto de ser uma ilha, poderá ser transformada em vantagem competitiva, em vez de
ser encarada como um constrangimento (insularidade).

Proposta

A afirmação do Príncipe como um destino de propostas diferenciadoras justifica a proposta de Estudar e Afirmar a
dimensão Dark Sky, território onde é possível “olhar o céu” sem factores poluidores e sem obstáculos. O céu do Príncipe
poderá, sem dúvida, constituir-se como atracção, seja como factor de animação, seja como dimensão cientifica. Para tal
será necessário desenvolver sistemas de iluminação pública que não constitua uma barreira para o desenvolvimento
deste vector turístico:
1. Definir a viabilidade do conceito;
2. Identificar a formatação da proposta;
3. Identificar sistemas de iluminação pública adequada ao conceito “Dark Sky”.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais,
nacionais e internacionais;
• Actores privados;
• Investidores externos.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Promover a diferenciação do destino;
Promover o destino, os seus produtos e os serviços;
Contribuir para a promoção das actividades e propostas turísticas;
Afirmar e fidelizar o destino junto dos mercados turísticos.

248

3.6. Propostas Estruturantes – Infra-estruturas Territoriais

249

3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais

250

3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Água

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

Enquadramento e Justificação

Existência de algumas situações concretas e já perfeitamente identificadas que contribuem para a situação de deficiência
generalizada na captação, tratamento e distribuição de água na ilha:
• Existência de situações de falha no abastecimento de água por falta de capacidade de armazenagem de água à saída da
Estação de Tratamento de Água e pelo avançado estado de deterioração de condutas (rupturas que provocam baixa
pressão de água em algumas zonas);
• Inexistência de controlo analítico da qualidade da água na ETA (com excepção dos níveis de cloro à saída do sistema de
tratamento), o que não permite concluir sobre a eficiência do tratamento e sobre a qualidade da água tratada;
• Desconhecimento dos caudais de água à saída da ETA;
• Inexistência de controlo da qualidade da água vendida;
• Desconhecimento dos volumes de água fornecidos às populações (alguns consumidores já têm contadores mas não a
totalidade);
• Existência de canalizações que fazem o abastecimento às casas, muito degradadas e ainda em ferro, o que se traduz na
deterioração da qualidade da água;
• Existência de um sistema de abastecimento em Água Telélé que apresenta condições de funcionamento muito
deficientes, encontrando-se praticamente inoperacional;
• Total desconhecimento da qualidade da água consumida pelas comunidades em geral;
• Ineficiente cobrança da água fornecida.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Água

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

Implementação de Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da Água, que contemple um conjunto de medidas que se
consideram prioritárias e que não dependem da concretização do Plano de Gestão da Água e Efluentes, uma vez que farão
parte integrante das soluções a serem preconizadas no mesmo, nomeadamente:
• Auditoria à captação, adução, Estação de Tratamento de Água (ETA) e rede de distribuição;
• Auditoria ao às canalizações que fazem o abastecimento às habitações, chafarizes e outros pontos de consumo;
• Ampliação da capacidade de armazenagem de água tratada à saída da ETA através da construção de um reservatório de
água com capacidade igual ao existente (valor a aferir na próxima fase);
• Colocação de medidores de caudal que permitam contabilizar a água tratada, distribuída e vendida;
• Cobrança efectiva de toda a água fornecida;
• Definição de um Plano de Monitorização que permita controlar a qualidade da água produzida na ETA e abastecida ao
consumidor final (monitorização na rede);
• Auditoria à captação de Água Teléle com vista a verificar as condições actuais dos depósitos e bombas existentes, o
caudal de água disponível para captar e definir soluções para a sua reabilitação;
• Definição e concretização de um Programa de Monitorização que permita avaliar a qualidade da água que actualmente
as populações não abastecidas pelo sistema de Santo António consomem.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe/EMAE

Actores Envolvidos

• EMAE
• Actores privados

Principais Objectivos

• Melhorar o abastecimento de água potável às populações, quer do ponto de
vista da quantidade, quer do ponto de vista da qualidade;
• Conhecer a qualidade e quantidade da água abastecida;
• Melhorar o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água existentes
e promover a sua eventual ampliação.
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Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Água

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

Esta proposta encontra-se relacionada com a elaboração do Plano de Gestão da Água e Efluentes. Tratam-se, no entanto, de situações que já se identificaram como prioritárias e
cuja implementação das soluções trará benefícios mais imediatos e que se enquadram na estratégia pretendida para o futuro Plano de Gestão da Água e de Efluentes. Efectua-se
seguidamente uma análise mais detalhada de cada uma das acções propostas.

• Auditoria à captação, adução, Estação de Tratamento de Água (ETA) e rede de distribuição
Esta auditoria deverá englobar a captação, que já apresenta actualmente problemas de assoreamento, a ETA, onde se deverão avaliar as condições de funcionamento e
operacionalidade, através de: um levantamento exaustivo aos órgãos e equipamentos da estação, suas capacidades de tratamento, identificação dos produtos químicos utilizados e
em que quantidades, verificação dos consumos energéticos e aferição do controlo do processo de tratamento através da realização de análises em pontos chave do sistema de
tratamento. Deverão, também, serem verificados: o estado de conservação da conduta de adução da água captada à ETA, da conduta que transporta água tratada até Santo António
e da restante rede de distribuição em alta, verificadas as características técnicas e construtivas destas redes e avaliado o seu estado de conservação . Deverão ser propostas medidas
destinadas ao eventual aumento da capacidade de tratamento (ETA) com vista ao alargamento do abastecimento a outras zonas de Santo António que actualmente não são
abastecidas com água potável, e tendo em conta o futuro desenvolvimento da cidade.

• Auditoria ao às canalizações que fazem o abastecimento às habitações, chafarizes e outros pontos de consumo
Esta auditoria visa o conhecimento da situação real do abastecimento de ligação aos pontos de consumo. O levantamento efectuado no âmbito do PADS permitiu verificar que
muitas das ligações aos pontos de consumos (casas de habitação e outros) se encontram em situação muito degradada, devido à sua idade, e que são construídas em materiais
que, com a sua degradação, podem causar problemas em termos de saúde pública . Deverá, assim, ser feito um levantamento desta situação e proposta medidas com vista à sua
resolução.

• Ampliação da capacidade de armazenagem de água tratada à saída da ETA através da construção de um reservatório de água com capacidade igual ao existente
(valor a aferir na próxima fase)
Construção de um reservatório de água tratada à saída da ETA que permita aumentar a capacidade de armazenagem e aumentar os níveis de fiabilidade no abastecimento,
incluindo o abastecimento a novas zonas em Santo António. A capacidade necessária para este reservatório será aferida na fase posterior do PADS. A construção deste reservatório
passa pelo estudo para a sua localização e o desenvolvimento de um projecto de execução que assegure a escolha dos materiais e métodos construtivos mais eficazes.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Água

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

• Colocação de medidores de caudal que permitam contabilizar a água tratada, distribuída e vendida
Deverão ser colocados medidores de caudal à entrada e à saída da ETA e em pontos chave da rede de distribuição, como é o caso dos locais comunitários de consumo (chafarizes
por exemplo). Deverão ser colocados contadores de água em todos os consumidores finais.

• Cobrança efectiva de toda a água fornecida
Deverão ser implementados mecanismos que operacionalizem a cobrança de toda a água fornecida.

• Definição e implementação de um Plano de Monitorização que permita controlar a qualidade da água produzida na ETA e abastecida ao consumidor final (na
rede)
A definição deste Plano de Monitorização deverá englobar os parâmetros a monitorizar (com base na legislação de outros países), os locais de amostragem e respectivas
periodicidades. Deverá ter em conta as condicionantes da ilha (inexistência de laboratório com a consequente necessidade do envio das amostras para o exterior), bem como os
potenciais focos de contaminação, de modo a optimizar quer os parâmetros a monitorizar e respectiva periodicidade , quer os pontos de amostragem, promovendo a concretização
de um Programa de Monitorização racional, operacional e objectivo. Na fase seguinte do PADS serão definidos os locais e parâmetros a monitorizar.

• Auditoria à captação de Água Teléle com vista a verificar as condições actuais dos depósitos e bombas existentes, o caudal de água disponível para captar e
definir soluções para a sua reabilitação
Nesta auditoria deverão ser identificados e caracterizados todos as estruturas de construção civil (tanques de armazenagem), equipamentos (sistemas de bombagem), captação e
rede de distribuição, propostas as medidas necessárias ao bom funcionamento deste sistema , tendo em vista a sua eventual ampliação para abastecimento a Picão, Água do Chão e
Pedra Judeu.

• Definição de um Programa de Monitorização que permita avaliar a qualidade da água consumida actualmente pelas populações não abastecidas pelo sistema de
Santo António
A definição deste Programa deverá identificar os locais de consumo mais representativos da realidade da ilha para a realização das amostragens. Os parâmetros deverão ser
definidos em função das fontes de poluição e centrar-se nos que identificam os eventuais problemas de saúde pública. À semelhança do anterior plano de monitorização deverá
ser operacional, racional e objectivo. Na fase seguinte do PADS serão identificados os locais de consumo/comunidades a serem alvo deste plano de monitorização, bem como os
parâmetros a monitorizar.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão de Efluentes

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

Existência de algumas situações concretas, e já perfeitamente identificadas no âmbito do PADS, que contribuem para a
situação de deficiência generalizada na drenagem e tratamento de efluentes na ilha:
• Existência de uma rede de esgotos, na parte antiga da cidade de Santo António (Centro Histórico), com descarga directa
dos efluentes não tratados para o rio Papagaio e para a Baía de Santo António. Desconhecimento dos sistemas de
saneamento existente nas restantes zonas de Santo António, sabendo-se que em parte das habitações não existe
saneamento ou apenas têm sistemas de fossas. Desconhece-se a tipologia e modo de funcionamento dessas fossas;
Enquadramento e Justificação

• Existência de potenciais situações de poluição na areia da baia de Santo António e respectivas águas, utilizadas como
zona de praia pelos habitantes da cidade;
• Existência de comunidades onde o número de latrinas é insuficiente para as necessidades da população, resultando na
utilização de zonas junto a cursos de água como locais de defecação. Em algumas comunidades também se verifica falta
de sensibilização para a utilização de latrinas.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão de Efluentes

Implementar

Plano de Gestão da Água e Efluentes/ Regulamento para a Gestão da Água e
dos Efluentes

Propõe-se a implementação de Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão de Efluentes, que contemple um conjunto de
medidas que se consideram prioritárias e que não dependem da concretização do Plano de Gestão da Água e Efluentes,
uma vez que farão parte integrante das soluções a serem preconizadas no mesmo, nomeadamente:
• Auditoria aos sistemas de drenagem e efluentes (pluviais e domésticos) da cidade de Santo António, efectuando-se o
levantamento da rede, das suas características técnicas e materiais e respectivo estado de conservação. Levantamento
dos sistemas de saneamento existentes nos restantes casos (fossas e outros), suas características e aferição do seu
significado no contexto global da cidade. Proposta de soluções para a drenagem e tratamento dos esgotos, incluindo a
remodelação/ampliação de redes. Estas propostas deverão ser aferidas com as perspectivas de desenvolvimento para a
cidade e integradas no Plano de Gestão das Águas e Efluentes;

Proposta

• Definição e implementação de um Plano de Monitorização que permita verificar a qualidade da areia e da água na baia
de Santo António;
• Construção de latrinas nas comunidades mais carenciadas e desenvolvimento de programas de sensibilização para a sua
utilização. Tendo em conta que o Plano de Gestão da Água e Efluentes poderá definir outras soluções que não as latrinas,
esta acção destina-se apenas aos casos mais carenciados cuja situação tenha eventuais repercussões a nível da saúde
pública. Na Fase seguinte do PADS serão propostas as comunidades prioritárias para a construção destas latrinas.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores privados

Principais Objectivos

• Melhorar a qualidade da água e dos meios receptores
• Diminuir os riscos para a saúde pública
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão da Água e Efluentes

Elaborar

Gestão da Água e Efluentes/ Plano de Gestão da Energia/ Acções Prioritárias
no Âmbito da Gestão da Água/ Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão de
Efluentes

Elaboração de Plano de Gestão de Águas e Efluentes, que identifique as necessidades e a disponibilidade do recurso água,
tendo em conta as necessidades actuais e perspectivadas para o futuro na Ilha do Príncipe, propondo soluções e
estabelecendo a base para os projectos a desenvolver que garantam a adequada satisfação dos diferentes usos na ilha.
No que se refere ao saneamento de águas residuais deverão ser identificadas as principais intervenções necessárias para
estabelecer um adequado sistema de drenagem e tratamento de efluentes, propondo soluções que tenham em conta as
características das comunidades e do território, podendo passar pela instalação de estações de tratamento ou, em
pequenas comunidades, por soluções comunitárias mais simples, ou mesmo individuais.
Este Plano será composto por três partes principais: caracterização e diagnóstico, definição de objectivos, concepção de
soluções e propostas de investimento e a síntese do plano.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• EMAE
• Actores privados

Principais Objectivos

• Definir soluções sustentáveis de captação, transporte e distribuição de água
ao consumidor, que permitam assegurar o abastecimento de águas às
populações e às actividades económicas em quantidade e qualidade.
• Definir soluções sustentáveis de drenagem e tratamento de efluentes que
permitam assegurar o tratamento dos mesmos até um nível que não cause
problemas de poluição das águas e de saúde pública.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão da Água e Efluentes

Elaborar

Plano de Gestão da Energia/ Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da
Água/ Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão de Efluentes /Regulamento
Para a Gestão da Água e dos Efluentes

Verifica-se a existência de sistemas de abastecimento de água deficientes, quer em quantidade, quer em qualidade.
Apenas existe sistema de abastecimento à cidade de Santo António, mas com ocorrência de situações de carência. As
restantes comunidades não têm, na grande generalidade, zonas de captação dedicadas. Estas são efectuadas em zonas
de pequenas nascentes, de difícil acesso, muitas vezes com água poluída, em grande parte dos casos com risco de
ocorrência de problemas de saúde pública. Estes locais de abastecimento não são fixos, uma vez que na altura da gravana
ocorrem situações de seca e as populações têm de procurar alternativas , muitas vezes localizadas longe das habitações.

Enquadramento e Justificação

No que se refere aos empreendimentos turísticos não se encontram implementadas soluções sustentáveis e seguras. A
situação do pequeno comércio e indústria existente (localizado sobretudo em Santo António) apresenta as mesmas
carências da população em geral.
Verificam-se, também, graves carências ao nível dos sistemas de drenagem e tratamento de efluentes, com inexistência
generalizada de sistemas de recolha de efluentes (apenas sistema de recolha na zona mais antiga da cidade de Santo
António). Nas restantes aglomerações o saneamento é baseado em sistemas de latrinas e fossas comunitárias, assim
como, se verifica a utilização dos cursos de água como zonas sanitárias. Inexistência total de sistemas de tratamento de
esgotos com descargas directas dos dejectos sanitários e de lavagens nas linhas de água ou, no caso da cidade de Santo
António, também na zona da baía. Ocorrência de situações de contaminação dos recursos hídricos, incluindo as zonas de
praia, resultando em potenciais perigos para a saúde publica.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão da Água e Efluentes

Elaborar

Gestão da Água e Efluentes/ Plano de Gestão da Energia/ Acções Prioritárias
no Âmbito da Gestão da Água/ Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão de
Efluentes

O Plano de Gestão da Água e Efluentes deverá ser desenvolvido de acordo com as seguintes principais ETAPAS:
ETAPA 1 – Caracterização e Diagnóstico
Onde deverá constar uma caracterização geral da ilha, a nível físico e sócio – económico, um enquadramento legal, a caracterização dos recursos hídricos
existentes, sobretudo ao nível dos recursos hídricos superficiais onde se encontra a grande riqueza do Príncipe. No entanto, também deverá ser avaliada a
possibilidade de se recorrer a recursos hídricos subterrâneos. Para além da recolha de trabalhos bibliográficos este Plano deverá ter uma componente principal de
levantamentos no campo por especialistas.
A caracterização das infra-estruturas gerais existentes, deverá centrar-se na captação existente no rio Papagaio, na Estação de Tratamento de Água, e na rede de
distribuição. Deverão ser integradas neste Plano as conclusões da Auditoria à Captação, Adução, Estação de Tratamento de Água (ETA) e rede de distribuição. No
que se refere aos efluentes líquidos, deverá ser efectuada uma caracterização das infra-estruturas existentes. O trabalho já desenvolvido no PADS permitiu
efectuar alguma caracterização, que deverá ser detalhada com trabalho de campo, sobretudo no que se refere à tipologia do saneamento utilizado nas diferentes
habitações, na indústria e em locais turísticos .
Este Plano deve incluir um levantamento detalhado no que se refere às origens de água para as diferentes comunidades e deverá incluir a realização de análises de
qualidade da água a algumas zonas de abastecimento das comunidades e à água que actualmente se encontra a ser fornecida à cidade de Santo António. Deverá
complementar a informação obtida através da acção “Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da Água”.
ETAPA 2 – Objectivos, Concepção de Soluções e Plano de Investimentos
Nesta etapa deverão ser definidos os dados de base para as soluções que deverão incluir: Estimativa da população actual, da ilha e dos principais aglomerados, com
destaque para a cidade de Santo António, definição das actividades consumidoras de água, incluindo a indústria, comércio, turismo, agricultura, entre outros. No
caso do turismo deverão ser levados em conta o perfil turístico de cada empreendimento existente/proposto. Deverão resultar capitações com base neste
levantamento, para cada tipologia de consumidor. Serão também definidas os coeficientes relativos à produção de efluentes que serão fixados em função dos
consumos de água, considerando coeficientes de afluência à rede.
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Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão da Água e Efluentes

Elaborar

Gestão da Água e Efluentes/ Plano de Gestão da Energia/ Acções Prioritárias
no Âmbito da Gestão da Água/ Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão de
Efluentes

ETAPA 2 – Objectivos, Concepção de Soluções e Plano de Investimentos (continuação)
Deverão ainda ser incluídos os cenários para o desenvolvimento futuro considerando o crescimento demográfico e o desenvolvimento económico e turístico . Deverá
ser elaborado um diagnóstico sobre a situação actual, referindo-se os principais problemas e potencialidades, tendo em conta os diferentes tipos de ocupação
humana: a cidade de Santo António, as roças, as comunidades e ainda o povoamento disperso e a realidade económica e social, considerando as diferentes
actividades económicas.
O Plano deverá incluir uma definição de objectivos tendo em conta objectivos de consumos de água, de qualidade da água e respectiva monitorização (quer
qualitativa, quer quantitativa), na perspectiva de uma gestão racional de recursos, incluindo os recursos energéticos, o ambiente natural e a paisagem.
No que se refere aos efluentes líquidos, também deverão ser definidos objectivos de qualidade para o efluente tratado e para a sua reutilização, tendo como base
uma gestão sustentável de recursos. Deverão também ser definidos objectivos para os materiais a serem utilizados tendo em conta os seus impactes ambientais com
especial ênfase para a sua durabilidade e maior eficiência energética.
Nesta Etapa serão ainda definidas as soluções para o abastecimento de água, devendo ser estudadas propostas diferentes para as origens de água, seu transporte e
armazenamento, numa perspectiva integrada, tendo em conta os consumos à população, industrial/comercial e turístico. As soluções para os empreendimentos
turísticos deverão contemplar a possibilidade de reutilização da água da chuva e das águas residuais. Deverá ser avaliada a possibilidade de aumento da capacidade
da captação e da ETA, bem como das condutas de água para servir a população envolvente à cidade de Santo António. Deverão ser estudadas e propostas soluções
fiáveis para as comunidades. O Plano deverá ainda incluir o controlo da qualidade da água abastecida. Deverão ainda ser estabelecidos indicadores que permitam
monitorizar a eficácia de cada sistema proposto e verificar o cumprimento dos objectivos pré - estabelecidos.
Em relação aos efluente líquidos deverão ser estudadas diferentes soluções para o tratamento para o tratamento que privilegiem a sua reutilização. As soluções
deverão incluir a possibilidade de soluções autónomas e colectivas, tendo sempre em conta as características de cada tipologia de aglomerado. O nível de
tratamento deverá ser definido em função do destino final a dar à água tratada (descarga no meio natural ou reutilização para rega . Deverá ser proposto um Plano
de Monitorização que permita controlar a qualidade dos efluentes antes da sua descarga no meio.
Deverão ser estimados os custos associados a cada solução/conjunto de soluções.
ETAPA 3 - Elaboração do Plano
Nesta Etapa será elaborada o relatório final do Plano.
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Denominação

Acção

Articulação

Regulamento para a Gestão da Água
e dos Efluentes

Regulamentar

Plano de Gestão da Água e Efluentes

Enquadramento e Justificação

A situação na ilha do Príncipe é caracterizada por uma grande carência ao nível das infra-estruturas de abastecimento de
água e uma quase ausência de infra-estruturas de drenagem e tratamento de efluentes. As enormes carências neste
domínio são resultado do incipiente estado de desenvolvimento económico e social da Ilha mas, também, da falta de
enquadramento legal aplicável a estas áreas. Associado a esta razão, o facto de, obrigatoriamente, esta situação ter que
ser alterada, resultando em propostas de soluções quer ao nível do abastecimento de água, quer do tratamento de
efluentes, tanto torna indispensável a definição de Regulamentos que enquadrem legalmente estas questões e sirvam
de suporte ao desenvolvimento de futuros projectos (quer públicos, quer privados).

Proposta

Propõe-se, a definição de um Regulamento Para a Gestão da Água e dos Efluentes, que estabeleça as normas de
qualidade para a água utilizada para consumo humano, as características da monitorização a efectuar, a tipologia de
tratamento a aplicar de acordo com a qualidade da água captada, as normas de qualidade para os meios hídricos (cursos
de água e zonas de praia, pelo menos), o respectivo regime de monitorização e as normas a aplicar à descarga de
efluentes líquidos. Este Regulamento deverá também criar regras que enquadrem os diferentes sistemas de saneamento
possíveis e defina quais os interditos. Deverá, também, definir as regras para o licenciamento de instalações de
tratamento de tratamento de águas , de tratamento de efluentes e de outros sistemas de saneamento, quer para o
actores públicos, quer para os actores privados. Na fase de Agenda do PADS serão desenvolvidos os conteúdos mínimos
que deverão integrar este Regulamento.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Governo Regional do Príncipe
• Actores privados
• EMAE

Principais Objectivos

• Definição das regras que enquadrem a qualidade da água para consumo
humano, a qualidade da água dos meios hídricos e as normas de descarga de
efluentes.
• Definição de normas que enquadrem o licenciamento.
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Acção

Articulação

Actual Lixeira e Aterro Sanitário

Reabilitar, Construir e Selar

Centrais de Compostagem/ Regulamento de Gestão de Resíduos/Estudo das
Condições de Restrição à Entrada de Embalagens

Inexistência em toda a Ilha de locais com as condições técnicas e ambientalmente correctas para a deposição dos resíduos.

Enquadramento e Justificação

Existe apenas uma lixeira (oficial) localizada perto de Santo António, onde actualmente são depositados os resíduos
recolhidos na cidade. Esta lixeira não apresenta condições de exploração técnica e ambientalmente adequada, tratando-se
de uma escavação no solo, com drenagem praticamente inexistente e sem qualquer impermeabilização. Os resíduos não
sofrem qualquer acção de recobrimento ou compactação, o que resulta em condições de deposição muito deficientes, com
situações de alagamento da zona de deposição na época das chuvas. Esta lixeira constitui um foco de contaminação dos
recursos hídricos e dos solos.
Na restante Ilha não existe qualquer infra-estrutura de deposição de resíduos, sendo estes espalhados indiscriminadamente
na envolvente aos aglomerados populacionais e casas de habitação.
Em termos dos empreendimentos turísticos, também não existem soluções preconizadas, sendo os resíduos espalhados na
envolvente aos mesmos, ou em locais mais circusncritos, mas sem quaisquer condições ambientalmente correctas.
Existe um projecto em curso para a construção de uma instalação de vermicompostagem para tratamento dos resíduos
orgânicos da cidade de Santo António. Face às características dos resíduos produzidos no Príncipe (com uma grande
percentagem de resíduos orgânicos) e às características climáticas que potenciam a degradação destes resíduos, a
utilização da compostagem como tecnologia de valorização parece adequada.
Apesar de grande parte dos resíduos produzidos na ilha serem orgânicos, e por isso passíveis de valorização por
compostagem, existem ainda uma série de resíduos (embalagens de cartão, vidro e plásticas, lâmpadas e outros resíduos
indiferenciados), que pelas suas características não podem ser tratados/valorizados com recurso a este método. A opção
pela instalação de centros de reciclagem deste tipo de resíduos também não constitui uma opção, pelos baixos quantitativos
de resíduos em causa (o que economicamente torna estas soluções pouco viáveis) e pelos impactes ambientais que estas
soluções sempre acarretam.
Assim, torna-se necessário, por um lado, reabilitar a lixeira de modo a que esta não constitua foco de contaminação do meio
hídrico e do solo e um risco em termos de saúde pública, melhorando as suas condições de funcionamento até à entrada em
operação do aterro e, por outro lado, criar um local com as condições técnicas adequadas (aterro) que permita a deposição
dos resíduos não passíveis de compostagem. Este aterro receberá os resíduos não valorizáveis quer produzidos na cidade de
Santo António e arredores, quer na restante Ilha, incluindo os dos empreendimentos turísticos.
Realça-se que uma das propostas deste PADS é a limitação da entrada de produtos embalados na ilha, o que resultará numa
diminuição considerável dos resíduos a depositar em aterro.
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Acção

Articulação

Actual Lixeira e Aterro Sanitário

Reabilitar, Construir e Selar

Centrais de Compostagem/ Regulamento de Gestão de Resíduos/Estudo das
Condições de Restrição à Entrada de Embalagens

Enquadramento e Justificação

Inexistência em toda a Ilha de locais com as condições técnicas e ambientalmente correctas para a deposição dos resíduos.
Existe apenas uma lixeira (oficial) localizada perto de Santo António, onde actualmente são depositados os resíduos
recolhidos na cidade. Esta lixeira não apresenta condições de exploração técnica e ambientalmente adequada, tratando-se
de uma escavação no solo, com drenagem praticamente inexistente e sem qualquer impermeabilização. Os resíduos não
sofrem qualquer acção de recobrimento ou compactação, o que resulta em condições de deposição muito deficientes, com
situações de alagamento da zona de deposição na época das chuvas. Esta lixeira constitui um foco de contaminação dos
recursos hídricos e dos solos.
Na restante Ilha não existe qualquer infra-estrutura de deposição de resíduos, sendo estes espalhados indiscriminadamente
na envolvente aos aglomerados populacionais e casas de habitação.
Em termos dos empreendimentos turísticos, também não existem soluções preconizadas, sendo os resíduos espalhados na
envolvente aos mesmos, ou em locais mais circusncritos, mas sem quaisquer condições ambientalmente correctas.
Existe um projecto em curso para a construção de uma instalação de vermicompostagem para tratamento dos resíduos
orgânicos da cidade de Santo António. Face às características dos resíduos produzidos no Príncipe (com uma grande
percentagem de resíduos orgânicos) e às características climáticas que potenciam a degradação destes resíduos, a
utilização da compostagem como tecnologia de valorização parece adequada.
Apesar de grande parte dos resíduos produzidos na ilha serem orgânicos, e por isso passíveis de valorização por
compostagem, existem ainda uma série de resíduos (embalagens de cartão, vidro e plásticas, lâmpadas e outros resíduos
indiferenciados), que pelas suas características não podem ser tratados/valorizados com recurso a este método. A opção
pela instalação de centros de reciclagem deste tipo de resíduos também não constitui uma opção, pelos baixos quantitativos
de resíduos em causa (o que economicamente torna estas soluções pouco viáveis) e pelos impactes ambientais que estas
soluções sempre acarretam.
Assim, torna-se necessário, por um lado, reabilitar a lixeira de modo a que esta não constitua foco de contaminação do meio
hídrico e do solo e um risco em termos de saúde pública, melhorando as suas condições de funcionamento até à entrada em
operação do aterro e, por outro lado, criar um local com as condições técnicas adequadas (aterro) que permita a deposição
dos resíduos não passíveis de compostagem. Este aterro receberá os resíduos não valorizáveis quer produzidos na cidade de
Santo António e arredores, quer na restante Ilha, incluindo os dos empreendimentos turístícos.
Realça-se que uma das propostas deste PADS é a limitação da entrada de produtos embalados na ilha, o que resultará numa
diminuição considerável dos resíduos a depositar em aterro.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Actual Lixeira e Aterro
Sanitário

Reabilitar, Construir e Selar

Centrais de Compostagem/ Regulamento de Gestão de Resíduos/Estudo das
Condições de Restrição à Entrada de Embalagens

Propõe-se assim, a Reabilitação da Actual Lixeira, a Construção de um Aterro Sanitário e a Selagem da Actual Lixeira
Na óptica da resolução do problema do destino a dar aos resíduos não valorizáveis por compostagem e tendo em conta a
resolução de um problema ambiental actualmente existente propõe-se:
Reabilitação
Deverão ser implementadas uma série de acções com vista ao melhoramento das condições actuais da lixeira que permita a sua
exploração de modo mais controlado até à entrada em funcionamento do aterro. Estas acções consistem, por exemplo, na
realização do sistema de drenagem da lixeira, tendo em conta as condições ambientais envolventes, na compactação dos
resíduos já depositados, sua cobertura com terras e arrumação em zona específica, a deposição dos resíduos segundo um
esquema pré-estabelecido (plano de exploração) e sua cobertura com terras, a definição dos limites físicos da lixeira e do acesso
do veículo que transporta os resíduos à mesma.
Construção de um aterro sanitário que se destine aos resíduos não passíveis de valorização produzidos na ilha do Príncipe.
Deverão, assim, ser desenvolvidos os necessários estudos e projectos que deverão compreender:
• Escolha da melhor localização do aterro tendo em conta: a localização dos principais centros de produção de resíduos (sendo a
cidade de Santo António o principal, mas também considerando a distribuição actual das comunidades e a prevista de acordo
com o PADS e a localização dos empreendimentos turísticos), a distancia a habitações, as condições ambientais (proximidade a
cursos de água, geologia, topografia e ocupação do solo) e as acessibilidades ao mesmo;
• Definição dos circuitos de recolha dos resíduos produzidos fora de Santo António e identificação dos meios necessários e
adequados de deposição nos locais de produção e recolha e transporte para o aterro;
• Aferição dos quantitativos produzidos e dimensionamento do aterro para um horizonte de pelo menos 20 anos. Neste
dimensionamento deverá ser tido em conta as perspectivas de crescimento populacional, do desenvolvimento turístico e das
restantes actividades económicas (comércio e industria), assim como os resultados do estudo proposto neste PADS para a
implementação de medidas de restrição à entrada de embalagens: Na fase seguinte do PADS serão efectuados os cálculos
base para o dimensionamento deste aterro;
• Elaboração do projecto de execução tendo como base legislação adequada (europeia ou sul-africana);
• Lançamento do concurso para a execução do aterro;
• Concretização da obra.
Selagem da actual lixeira

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos
• Actores privados
• Actores públicos

Principais Objectivos
• Diminuir os riscos de contaminação ambiental;
• Diminuir os riscos para a saúde pública;
• Promover a deposição de resíduos de modo técnica e ambientalmente
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Centrais de Compostagem

Projectar e Construir

Projecto em Curso da Central de Compostagem de Santo António/
Regulamento de Gestão de Resíduos

Enquadramento e Justificação

Os resíduos produzidos na Ilha do Príncipe têm características predominantemente urbanas onde os resíduos orgânicos se
encontram em quantidades importantes. Face à composição dos resíduos (com uma grande percentagem de resíduos
orgânicos) e às características climáticas da Ilha, que potenciam a degradação destes resíduos, a compostagem constitui
processo de valorização adequado. Como resultado deste processo tem-se um produto natural – o composto – que pode
ser aplicado na terra como adubo e como estruturante do solo. Existe um projecto em curso, para a construção de uma
instalação de vermicompostagem, para tratamento dos resíduos orgânicos da cidade de Santo António. No entanto, esta
solução não prevê o tratamento dos resíduos produzidos pelas restantes comunidades da Ilha, pelo que deverão ser
consideradas soluções que englobem as comunidades que não se encontram incluídas no sistema de vermicompostagem
previsto para a cidade de Santo António.
Deverá ser desenvolvido o Projecto e Construção de Centrais de Compostagem, que resulte no tratamento dos resíduos
orgânicos através do processo de compostagem. Este tratamento pode recorrer a dois modelos: estabelecimento de
centrais de compostagem de maior dimensão, de modo a servirem as zonas de maior densidade populacional e tendo em
conta os acessos ou, em alternativa (em número previstos de quatro mas a aferir em fase seguinte), uma central de
compostagem por comunidade. No primeiro caso os resíduos das diferentes zonas habitacionais seriam transportados
para estas centrais. No segundo caso, evitar-se-ia o transporte de resíduos, mas ter-se-ia mais locais para controlar/gerir.
Em ambos os casos a tecnologia é muito simples, os meios pouco dispendiosos e a operação fundamentalmente manual.
Estas duas hipóteses serão desenvolvidas na fase seguinte do Plano, assim como os meios necessários para o seu
transporte. A construção e operação destas centrais deverão ser acompanhadas por acções de sensibilização e formação às
populações, quer para a exploração/operação destas unidades, quer para a correcta deposição dos resíduos e para as
vantagens da utilização do composto na agricultura.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores públicos

Principais Objectivos
•
•
•
•

Diminuir os riscos de contaminação ambiental;
Diminuir os riscos para a saúde pública;
Promover a valorização de resíduos;
Promover a diminuição da utilização de adubos químicos e a melhoria da
estrutura do solo.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Estudo das Condições de Restrição à Entrada de
Produtos Embalados

Elaborar

Regulamento de Gestão de Resíduos/Actual Lixeira
e Aterro Sanitário /Centrais de Compostagem

A situação na ilha do Príncipe é caracterizada pela inexistência generalizada de infra-estruturas adequadas
para a recolha, transporte e deposição de resíduos, assim como, de qualquer tipo de recolha selectiva.

Existe apenas uma lixeira (oficial) localizada perto de Santo António, onde actualmente são depositados os
resíduos recolhidos na cidade. Esta lixeira não apresenta condições de exploração técnica e ambientalmente
adequada, tratando-se de uma escavação no solo, com drenagem praticamente inexistente e sem qualquer
impermeabilização.

Enquadramento e Justificação

Apesar de grande parte dos resíduos produzidos na ilha serem orgânicos, e por isso passíveis de valorização
por compostagem, existem ainda uma série de resíduos (embalagens de cartão, vidro e plásticas, lâmpadas e
outros resíduos indiferenciados), que pelas suas características não podem ser tratados/valorizados com
recurso a este método. A opção pela instalação de centros de reciclagem deste tipo de resíduos também não
constitui uma opção, pelos baixos quantitativos de resíduos em causa (o que economicamente torna estas
soluções pouco viáveis) e pelos impactes ambientais que estas soluções sempre acarretam.

É proposto no presente PADS a construção de estações de compostagem para a valorização dos resíduos
orgânicos e a construção de um aterro para a deposição, de modo ambientalmente correcto, dos resíduos
não valorizáveis por compostagem. Para este aterro deverão ser conduzidos todos os resíduos não
valorizáveis por compostagem produzidos nas comunidades da Ilha.

Na óptica do desenvolvimento sustentável, a política da gestão de resíduos deve centrar-se na prevenção da
sua produção e só depois na sua valorização, reutilização e deposição. Assim, propõe-se que seja
implementada uma prática com vista à redução dos resíduos de embalagem e que se consegue através da
definição de normas de restrição à entrada de produtos embalados na Ilha. No entanto, uma opção deste
tipo acarreta sempre impactes económicos e sociais, que deverão ser devidamente estudados e acautelados.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Estudo das Condições de Restrição à Entrada de
Produtos Embalados

Elaborar

Regulamento de Gestão de Resíduos/Actual Lixeira
e Aterro Sanitário /Centrais de Compostagem

Propõe-se a elaboração de um Estudo das Condições de Restrição à Entrada de Produtos Embalados, que
permita identificar quais os produtos embalados que entram na Ilha e respectivos quantitativos, avaliar a sua
importância para a economia da Ilha do Príncipe, qual a viabilidade da sua substituição por transporte a
granel, devendo nesta análise constar as questões económicas e sociais, incluindo a problemática da saúde
pública. Por fim deverá ser efectuada uma proposta para a redução de entrada de produtos embalados na
Ilha que deverá ser planeada e progressiva e ter em conta os impactes identificados no estudo. Refira-se que
na fase seguinte do PADS serão propostos objectivos de redução de resíduos de embalagem cuja viabilidade
deverá ser analisada neste estudo.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Redução da produção de resíduos de embalagem
na Ilha do Príncipe e consequentemente dos
resíduos a depositar em aterro.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Meios Técnicos e Materiais para a
Recolha e Deposição de Resíduos

Implementar

Centrais de Compostagem/ Actual Lixeira e Aterro Sanitário / Regulamento
de Gestão de Resíduos

Enquadramento e Justificação

Na ilha do Príncipe, existe uma clara insuficiência de meios na gestão de resíduos, com uma carência generalizada ao nível
dos sistemas de deposição, transporte e destino final.
O sistema de recolha na cidade de Santo António é pouco eficiente, dada a carência de equipamentos, existem apenas 40
contentores de diferentes capacidades e apenas um tractor com atrelado para o transporte e deposição final dos
mesmos, na lixeira. A periodicidade da recolha não é certa, não sendo por norma, conseguida uma recolha diária da
totalidade dos contentores. Esta recolha deficiente resulta na ocorrência de situações de contentores cheios e resíduos
espalhados na envolvente aos mesmos. A ineficiência do sistema também se explica pela elevada distância entre a cidade
e o local da lixeira. A estrada de acesso, muito degradada, aumenta o tempo necessário do transporte de resíduos e
contribui para uma rápida degradação dos veículos. A inexistência de equipamentos na lixeira impede a compactação e a
cobertura dos resíduos com terra, práticas absolutamente indispensáveis para uma gestão mais adequada da lixeira do
ponto de vista ambiental.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Meios Técnicos e Materiais para a
Recolha e Deposição de Resíduos

Implementar

Centrais de Compostagem/ Actual Lixeira e Aterro Sanitário / Regulamento
de Gestão de Resíduos

A implementação dos Meios Técnicos Materiais para a Recolha e Deposição de Resíduos, passa, numa primeira fase pela
inventariação dos equipamentos disponíveis, seguida da identificação do tipo de equipamento necessário para um reforço
ao nível das redes de recolha de resíduos indiferenciados.
A estrutura de recolha de resíduos deve garantir um número contentores adequado ao número de habitantes que serve,
localizados na via pública preferencialmente em locais de passagem e uso habitual. Para além do número, a sua
localização e área de influência têm consequências ao nível da eficácia. A frequência de recolha deve, em geral, ser
estabelecida para um grau médio de enchimento de cerca de 75% da capacidade de cada contentor. A manutenção e
limpeza dos contentores e dos espaços envolventes é indispensável, na medida em que o seu aspecto poderá também
condicionar a participação da população.
A definição do número e tipos de contentores implica que as viaturas de recolha sejam compatíveis com o tipo de
recipientes utilizados, sendo também essencial considerar a distância e as condições da rede viária que as viaturas devem
percorrer, dado que podem dificultar/impedir o acesso a veículos de grandes dimensões ou menor potência, impedindo a
execução da frequência de recolha pretendida.
Deste modo, propõe-se a aquisição de contentores de deposição, de dois veículos de recolha de resíduos e de
equipamento para compactar e cobrir os resíduos na lixeira. As características base destes equipamentos serão
desenvolvidas na fase seguinte do PADS.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Governo Regional do Príncipe
• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Equipar a rede de recolha e deposição de resíduos face às necessidades
• Garantir a a eficiência e frequência de recolha
• Melhorar as condições de exploração da lixeira diminuindo os impactes
ambientais a ela associados
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Projecto, em Curso, da Central de
Compostagem de Santo António

Auditar

Gestão de Resíduos/ Centrais de Compostagem/Regulamento de Gestão de
Resíduos

Enquadramento e Justificação

Na ilha do Príncipe, existe um projecto em curso, de implementação de uma estação de compostagem, para valorização
dos resíduos urbanos produzidos na ilha. Ainda de carácter experimental, tem por objectivo utilizar os resíduos orgânicos
produzidos por cerca de 200 famílias de Santo António. A central prevê a utilização da tecnologia de Vermicompostagem,
que apesar de ser uma opção válida para tratamento de resíduos orgânicos, é ainda um processo pouco explorado e com
resultados pouco conhecidos.
O local para a central de compostagem já foi seleccionado, e está em curso a aquisição de equipamentos, no entanto a
informação disponível sobre o projecto é insuficiente para avaliar sobre a sua eficiência e eficácia, o seu impacto
ambiental e social, mas também a sua relevância e enquadramento na actual rede de recolha e gestão de resíduos.

Proposta

Para aprofundar o conhecimento sobre as características deste projecto e avaliar os seus impactos e custos, propõe-se a
realização de uma Auditoria ao Projecto da Central de Compostagem de Santo António, que deve avaliar os critérios
técnicos utilizados no dimensionamento do projecto, a adequabilidade do dimensionamento do mesmo às necessidades
da população de Santo António, os materiais a utilizar e a sua origem, o modo de exploração da central, impactes
ambientais resultantes do seu funcionamento, meios necessários, custos de exploração e o encaminhamento a dar ao
composto (produto resultante da operação de compostagem). Deverá ser verificado o cronograma financeiro do projecto
e sua implementação.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Garantir a qualidade e transparência do projecto;
Garantir a eficácia do processo de tratamento;
Avaliar os impactes ambientais e sociais;
Avaliar a viabilidade técnico financeira do projecto.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Regulamento de Gestão de Resíduos

Regulamentar

Actual Lixeira e Aterro Sanitário /Centrais de
Compostagem/Estudo das Condições de Restrição
à Entrada de Produtos Embalados

Enquadramento e Justificação

A situação na ilha do Príncipe é caracterizada pela inexistência generalizada de infra-estruturas adequadas
para a recolha, transporte e deposição de resíduos, assim como, de qualquer tipo de recolha selectiva.
As enormes carências neste domínio são resultado do incipiente estado de desenvolvimento económico e
social da Ilha, mas também pela falta de enquadramento legal aplicável a estas áreas. Associado a esta
razão, o facto de se perspectivar que a definição de uma série de soluções ao nível do da recolha, transporte
e tratamento (deposição e valorização) torna premente a definição de Regulamentos que enquadrem
legalmente estas questões e sirvam de suporte ao desenvolvimento de futuros projectos (quer públicos,
quer privados).

Definição de Regulamentação Para a Gestão de Resíduos, que estabeleça as regras que enquadrem os
diferentes sistemas de deposição e tratamento de resíduos possíveis e defina as práticas a seguir e as a
interditar. Deverá também definir as regras para o licenciamento de instalações de tratamento de
deposição e tratamento de resíduos.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Governo Regional do Príncipe
• Actores privados

Principais Objectivos

• Definição das regras que enquadrem as práticas
de gestão de resíduos
• Definição de normas que enquadrem o
licenciamento dessas instalações
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Energia

Implementar

Plano de Gestão de Energia

Enquadramento e Justificação

As condições de produção e distribuição de energia, na Ilha do Príncipe, apresentam, actualmente, problemas que
condicionam o regular fornecimento de energia aos consumidores. A energia constitui um dos principais factores de
condicionamento do desenvolvimento. O sector energético apresenta uma total dependência da importação de
combustíveis fósseis, com uma fraca acessibilidade ao recurso, com abastecimento apenas a parte da ilha e dependência
de uma única central a gasóleo, sem fiabilidade no abastecimento. Falta de stock quer de gasóleo, quer de outros
produtos necessários ao funcionamento da central. A rede eléctrica é rudimentar, com rupturas de alimentação da
corrente eléctrica, muito recorrentes e sem fornecimento durante 24 horas. Verifica-se um desconhecimento dos
quantitativos de electricidade produzidos e vendidos e dificuldades na cobrança dos mesmos. Falta de capacidade técnica
e institucional para construir e manter as infra-estruturas. Com existência de ligações clandestinas à rede. Falta de
sensibilização para a necessidade de reduzir consumos verificando-se que as luzes dos edifícios públicos ficam ligadas
mesmo quando já não é necessário. O investimento no potencial hidroeléctrico é muito reduzido.

Proposta

Propõe-se a implementação de Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da Energia, que contemplam uma série de
acções, com carácter de urgência, para a resolução de problemas prioritárias. Estas acções serão integradas no Plano de
Gestão de Energia e são as seguintes:
• Manter o fornecimento de energia sem interrupções e 24 h por dia;
• Auditoria ao funcionamento da central existente e às linhas de transporte e distribuição de energia (produção e
armazenamento de resíduos, armazenamento dos equipamentos, equipamento de gestão, localização, entre outros);
• Ampliação da capacidade de armazenagem de combustível, de modo a ter sempre uma reserva estratégica para pelo
menos 1 mês e assegurar a existência de uma reserva estratégica de todos os produtos necessários ao funcionamento
da central (ex. óleos);
• Colocação de contadores de energia que permitam contabilizar a energia produzida, distribuída e vendida;
• Cobrança efectiva de toda a electricidade fornecida e eliminação das ligações clandestinas;
• Sensibilização aos consumidores, nomeadamente ao nível dos edifícios públicos, para a necessidade de desligarem as
luzes quando a actividade nestes edifícios cessa;
• Auditoria à mini-hídrica existente com vista a avaliar a viabilidade da sua reabilitação para produção de energia e
eventual utilização como origem de água (em conjunto com a vertente do abastecimento).
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos
• EMAE
• Actores Institucionais específicos
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Melhoria das condições de produção e fornecimento de energia.
• Aumento da fiabilidade do fornecimento.
• Assegurar o fornecimento de energia em continuo (24 horas/dia).
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Energia

Implementar

Plano de Gestão de Energia

Esta proposta encontra-se relacionada com a elaboração do Plano de Gestão de Energia. Tratam-se, no entanto, de situações que já se identificaram como prioritárias e cuja
implementação das soluções trará benefícios mais imediatos e que se enquadram na estratégia pretendida para o futuro Plano de Gestão de Energia. Efectua-se, seguidamente,
uma análise mais detalhada de cada uma das acções propostas.

• Manter o fornecimento de energia sem interrupções (24 h por dia)
Deverão ser criadas as condições para o funcionamento da Central sem interrupções , durante 24 horas por dia.

• Auditoria ao funcionamento da central existente e às linhas de transporte e distribuição de energia
Esta auditoria deverá observar os equipamentos existentes na central, estado de conservação, fiabilidade, existência de equipamentos de gestão, peças para substituição, condições
de armazenamento, equipamentos de segurança, existência de stocks dos produtos necessários ao bom funcionamento, gestão de resíduos, entre outros aspectos que possam
condicionar a gestão e funcionamento da central.
Relativamente às linhas de transporte e distribuição, deverá ser avaliado o seu estado de conservação, bem como a existência de peças e equipamentos para a sua boa manutenção.
Deverão ser propostas soluções cujas bases serão desenvolvidas na Fase seguinte do PADS:

• Ampliação da capacidade de armazenagem de combustível
Construção de um reservatório para combustível e modo a ter sempre uma reserva estratégica para 1 mês. A capacidade necessária para este reservatório será aferida na fase
posterior do PADS. A construção deste reservatório passa pelo estudo para a sua localização e o desenvolvimento de um projecto de execução que assegure a escolha dos
materiais e métodos construtivos mais seguros.
Deve-se assegurar, igualmente, a existência de uma reserva estratégica de todos os produtos necessários ao funcionamento da central (ex. óleo rimula).

• Colocação de contadores de energia que permitam contabilizar a energia produzida, distribuída e vendida
Deverão ser colocados contadores de energia à saída da Central e em todos os consumidores finais.

• Cobrança efectiva de toda a electricidade fornecida e eliminação das ligações clandestinas
Deverão ser implementados os mecanismos para a cobrança efectiva de toda a electricidade fornecida e eliminadas as ligações clandestinas, fazendo-se a fiscalização desta situação.

•Sensibilização aos consumidores, nomeadamente ao nível dos edifícios públicos, para a necessidade de desligarem as luzes quando a actividade nestes edifícios
cessa
Deverá ser efectuada uma acção de sensibilização aos utilizadores dos edifícios públicos para a necessidade de poupar energia e adopção de práticas mais racionais.

• Auditoria à mini-hídrica existente no rio Papagaio
Deve ser concretizada uma auditoria com vista à identificação dos problemas que estiveram na origem do mau funcionamento da central hidroeléctrica do rio Papagaio, verificação
da possibilidade da sua reabilitação e quais as acções necessária. Deve ser feita uma análise técnico-económica das intervenções necessárias para a sua recuperação e entrada em
funcionamento.
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3.6.1. Propostas Estruturantes – Redes Principais
Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão de Energia

Elaborar

Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da Energia/ Plano de Gestão da Água
e Efluentes

Enquadramento e Justificação

O acesso à energia, na Ilha do Príncipe, constitui um dos principais factores de condicionamento do desenvolvimento. O
sector energético apresenta uma total dependência da importação de combustíveis fósseis, com uma fraca acessibilidade
ao recurso, com abastecimento apenas a parte da ilha e dependência de uma única central a gasóleo, sem fiabilidade no
abastecimento. A rede eléctrica é rudimentar, com rupturas de alimentação da corrente eléctrica, muito recorrentes.
Existe um desconhecimento dos quantitativos de electricidade produzidos e vendidos. Verifica-se falta de capacidade
técnica e institucional para construir e manter infra-estruturas. A fonte de combustível utilizada para aquecimento e
cozinha é o carvão e a lenha, provocando, a extracção de madeira para combustível, riscos de danos ambientais. O
investimento no potencial hidroeléctrico é muito reduzido.

Proposta

Propõe-se a elaboração de um Plano de Gestão de Energia, que contemple a ilha do Príncipe como um todo, mas que
tenha em atenção as especificidades existentes, nomeadamente, as necessidades diferenciadas entre a zona da cidade de
Santo António e a restante da Ilha. Neste Plano deverão estar integradas todas as acções já previstas para a Ilha, com
destaque para o projecto da nova mini-hídrica, actualmente em fase de avaliação de propostas. Este Plano será composto
por três partes principais: caracterização e diagnóstico, definição de objectivos, concepção de soluções e propostas de
investimento e a síntese do plano.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• EMAE
• Actores Institucionais específicos
• Actores privados

Principais Objectivos

• Optimizar a produção/distribuição de energia do ponto de vista técnico,
económico e ambiental, procurando soluções sustentáveis, tendo em atenção
os recursos da Ilha e as necessidades dos consumidores.
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Denominação

Acção

Articulação

Plano de Gestão de Energia

Elaborar

Acções Prioritárias no Âmbito da Gestão da Energia/ Plano de Gestão da Água
e Efluentes

O Plano de Gestão de Energia deverá ser desenvolvido de acordo com as seguintes principais ETAPAS:
ETAPA 1 – Caracterização e Diagnóstico
A caracterização e diagnóstico deverá ser feitas a dois níveis: a) ao nível das necessidades com a identificação das necessidades presentes, onde se deverão avaliar
as necessidades actuais e futuras ao nível da região e os principais centros de consumo; e
b) Identificação dos recursos energéticos passíveis de serem explorados no Príncipe, com destaque para a energia hídrica, mas também a solar, marítima, a
biomassa e a eólica. A utilização, potencial de processos inovadores deve ser explorada. Estes aspectos serão desenvolvidos na fase seguinte do PADS.
Deve ser concretizada uma análise da disponibilidade de recurso e da viabilidade técnico económica da sua utilização.
ETAPA 2 – Objectivos, Concepção de Soluções e Plano de Investimentos
Nesta etapa deverão ser definidos os dados de base para as soluções que deverão incluir: estimativa da população actual, da ilha e dos principais aglomerados, com
destaque para a cidade de Santo António, definição das actividades consumidoras de energia, incluindo a indústria, comércio e turismo. No caso do turismo
deverão ser levados em conta o perfil turístico de cada empreendimento existente/proposto.
Deverão ainda ser incluídos os cenários para o desenvolvimento futuro considerando o crescimento demográfico e o desenvolvimento económico e turístico
(nomeadamente os que possam resultar do presente Plano), fazendo uma previsão das necessidades futuras, com a identificação do crescimento previsível dos
consumos bem como das áreas geográficas de consumo.
O Plano deverá incluir uma definição de objectivos tendo em conta objectivos para a implementação das medidas, para os níveis de serviço e para os consumos de
energia.
Nesta Etapa serão ainda definidas as soluções para o abastecimento de energia, devendo ser estudadas propostas diferentes, tendo em atenção a tipologia dos
consumidores e a sua área geográfica de consumo. As soluções a apresentar deverão diferenciar, pelo menos, a cidade de Santo António, as comunidades, as áreas
de desenvolvimento industrial e as áreas de desenvolvimento turístico. Deverão ser privilegiadas soluções que utilizem os recursos renováveis, que incluam
tecnologias menos poluentes e que possam constituir, em simultâneo, soluções para o abastecimento de água (criação de mini-hídricas).
Deverão ser estimados os custos associados a cada solução/conjunto de soluções.
ETAPA 3 - Elaboração do Plano
Nesta Etapa será elaborada o relatório final do Plano.
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Denominação

Porto de Santo António e Outras Infra-Estruturas
Portuárias

Enquadramento e Justificação

Acção

Reabilitação/Construção

Articulação
Gabinete de Acompanhamento às Grandes Obras/
Plano de Ordenamento da Baía de Santo António/
Recuperação, Manutenção e Construção das Vias
de Comunicação/ Sistemas Colectivos de Recolha,
Conservação e Distribuição dos Produtos

A ligação por via marítima das ilhas do arquipélago de São Tomé e Príncipe representa um problema sério.
Entre as ilhas, o transporte de pessoas e mercadorias é feito de modo irregular e pouco seguro. Os navios
que actualmente fazem o tráfego entre São Tomé e o Príncipe ou são antigas embarcações de pesca
adaptadas ao tráfego de pessoas e mercadorias, ou são embarcações de dimensões superiores às
necessidades locais e estruturalmente inadequadas para o referido tráfego.
Para além de pequenas e deterioradas estruturas de acostagem, dispersas, subsiste o apenas cais de Santo
António, também ele limitado, quer a nível da sua estrutura, dimensão e meios, bem como pela baixa
batimetria envolvente, que apenas permite a acostagem de navios de reduzido calado (menos que 1,2 m) e
reduzida capacidade de transporte. A exígua profundidade do cais associada a outras características como o
constante assoreamento de resíduos trazidos pelo rio Papagaio, a falta de equipamentos de movimentação
vertical e horizontal de cargas e a quase ausência de terraplenos, tornam o porto numa infra-estrutura que
cumpre mal o seu papel de interface entre os transportes marítimos e a ilha, pelas grandes dificuldades que
causa ao serviço marítimo, uma vez que, a maioria dos navios disponíveis para fazer a ligação entre São
Tomé e o Príncipe têm calados superiores ao permitido no porto ou então, são obrigados a gerir todas as
suas operações no porto em função das marés.
O porto do Príncipe é assim uma infra-estrutura desadequada às necessidades da região e, de facto,
constitui-se como um factor de bloqueio à instalação de um serviço de transporte marítimo regular, seguro,
eficiente e confortável como é a expectativa dos habitantes do Príncipe.
O Governo regional tem, actualmente, um projecto para a construção do novo porto (porto para barcos com
calado superior a 3 m, de acordo com com. pess. do Secretário Regional do Ambiente, Recursos Naturais,
Infra-estrutura e Ordenamento do Território). Não foi possível obter elementos técnicos sobre o
dimensionamento e capacidade deste porto. Apenas se sabe que a sua localização proposta é para Ponta de
Mina ou Ponta do Novo Destino.
Tendo em conta o desenvolvimento preconizado no presente PADS, justifica-se que as condições do actual
porto sejam melhoradas , para o transporte de mercadorias e passageiros, a criação de uma zona específica
para barcos de pesca e de uma zona para barcos de recreio. Esta filosofia tem por base que os navios de
maior calado acostem ao largo da Baía de Santo António, e que os passageiros sejam transportados em
barcos mais pequenos e as mercadorias em balsas que de modo seguro possam acostar no porto.
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Denominação

Porto de Santo António e Outras Infra-estruturas
Portuárias

Acção

Reabilitação/Construção

Articulação
Gabinete de Acompanhamento às Grandes Obras/
Plano de Ordenamento da Baía de Santo António/
Recuperação, Manutenção e Construção das Vias
de Comunicação/ Sistemas Colectivos de Recolha,
Conservação e Distribuição dos Produtos

Recuperação das Infra-estruturas portuárias existentes no Porto de de Santo António, cuja Implementação,
permita a realização das actividades locais, seja de lazer, seja de pequenas embarcações de pesca, seja de
embarcações para transporte de mercadorias e passageiros, nomeadamente:
Porto de Santo António
• Remodelação do cais existente (maciço) e equipagem do cais existente com meios de descarga base (grua
rotativa, energia, combustíveis, outros equipamentos), por forma a permitir a sua utilização por
embarcações de carga e passageiros, em condições de segurança;
• Aquisição de embarcações de menor dimensão que permitam o transporte de passageiros e mercadorias
em segurança até ao porto de Santo António;
• Remodelação do passadiço existente (maciço/treliçado) - equipagem do passadiço existente com meios
de descarga base ( energia, combustíveis, outros equipamentos), de apoio a lazer;
Esta proposta será detalhada e aferida na fase seguinte do PADS.
Restante Ilha
• Criação de estruturas de acostagem, leves para apoio a pequenas embarcações (lazer e pesca), em zonas
turísticas;
Porto Pesqueiro
• Avaliação da criação de um Porto de Pesqueiro com as respectivas infra-estruturas, incluindo cadeia de
frio, na zona de Santo António Praia.

Proposta

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Governo Regional do Príncipe
• Actores Institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos
• Equipar a rede portuária face às necessidades da
ilha;
• Estimular o comercio e a economia regional e
local;
• Promover o transporte de mercadorias e
passageiros em segurança.
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Denominação

Acção

Articulação

Vias de Comunicação

Recuperar , Manter e Construir

Instrumentos de Gestão Territorial / Normas de Utilização de Materiais
Construtivos

Enquadramento e Justificação

As vias de comunicação representam um dos factores mais importantes para o bom funcionamento das cidades, regiões e
países. No Príncipe existem vias de comunicação com grandes carências de acessibilidades entre certas comunidades e
genericamente em mau estado de conservação. Existem vários tipos de vias: estradas asfaltadas, com pisos refeitos
recentemente, mas outras em mau estado; caminhos de terra batida, transitáveis, mas alguns bastante danificados pela
água das chuvas; caminhos carreteiros ou rurais, só transitáveis por jipes e por vezes com enorme dificuldade; caminhos
de pé posto, veredas que permitem a passagem de pessoas; antigos caminhos de pé posto, hoje desaparecidos, que
poderão ser reabilitados.

Proposta

A hierarquia funcional das vias deverá ser definida, baseada no estudo da função de circulação, ou mobilidade, e na
função de acesso a territórios adjacentes. Esta hierarquização e decorrente classificação identificará grupos, que permitirá
definir classes de vias, possibilitando a identificação dos problemas existentes, assim como promover e definir estratégias
adequadas para a sua resolução de acordo com cada classe.
A Recuperação, Manutenção e Construção de novas Vias de Comunicação deverá ter uma implementação faseada
conforme o traçado indicativo constante nos desenhos.
Os estudos devem estabelecer critérios, definir tipologias e hierarquizar prioridades de intervenção de modo a reabilitar
vias desaparecidas e requalificar vias em mau estado. Deverá ser prevista a abertura de novas vias de ligação sempre que
necessário, nomeadamente o caminho de São Mateus que liga a cidade de Santo António à Roça de Porto Real e outro
que constituirá um acesso alternativo à Roça da Bela Vista. As ruas de Santo António com imensos buracos, valetas
danificadas, e pavimentos destruídos, merecem uma intervenção imediata. As pontes sobre o Rio Papagaio deverão ser
refeitas. A entidade que tem sido responsável pela manutenção das vias de comunicação (GIME) deverá ser auditada com
vista a restabelecer a sua operacionalidade.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território.

Actores Envolvidos

• Actores privados;
• Actores Institucionais Específicos;
• Associações Regionais e nacionais;
• ONG.

Principais Objectivos
• Promover ligações urbanas e entre as comunidades;
• Ordenar vias de comunicação;
• Promover aumento das trocas comerciais entre comunidades;
• Estabelecer os parâmetros de acesso às funções urbanas e às formas de
mobilidade;
• Definir os princípios orientadores da disciplina de ocupação do território.

3.6.2. Propostas Estruturantes – Sistemas Gerais de Circulação e Transporte

279

Denominação

Acção

Articulação

Linha de Comboio

Projectar e Construir

Instrumentos de Gestão Territorial / Vias de Comunicação / Gabinete de
Acompanhamento às Grandes Obras

Enquadramento e Justificação

Os inícios do século XX constituem épocas em que os caminhos de ferro eram a solução ideal para os vários tipos de
transporte, pelo que nas roças foram instaladas pequenas linhas ligando os pontos de produção entre si, bem como
com os portos litorais. As linhas dos comboios usadas no transporte do cacau para as zonas costeiras, eram do tipo
Décauville com bitola de 60 centímetros, chegavam praticamente todas ao mar. Em 1910 a roça Sundi tinha 9 km, a
roça Porto Real tinha 30 km, e no total da ilha existiam cerca de 50 km em 1929.
Há muito tempo que os caminhos de ferro deixaram de funcionar. No entanto, esta singularidade pode ser recuperada
como pequeno transporte público ligando pontos estruturantes e atracções da ilha.

Proposta

O Projecto e Construção da Linha de Comboio deverá ter uma implementação faseada conforme o traçado indicativo
constante nos desenhos. A reactivação deste meio de transporte criará sinergias entre comunidades e pontos
estratégicos do Príncipe.
A opção final do sistema de alimentação de energia ao comboio dependerá da elaboração do Plano de Gestão de
Energia
O traçado da linha ligará a cidade de Santo António à Roça Sundi passando pela Roça Porto Real e Aeroporto.
Apresenta-se desde já um trajecto em planta, que atende ao enunciado dos seguintes objectivos:
• Criar um percurso de descoberta de perspectivas sobre o território que atravessa;
• Criar meandros e pontos de imparidade;
• Ter um traçado de fracas inclinações:
• Ser de via única com estações de cruzamento;
• Controle dos tempos entre estações e respectivas periodicidades.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território;
• Entidade privada HBD.

Actores Envolvidos

• Actores públicos;
• Actores privados;
• Associações Regionais e nacionais;
• ONG.

Principais Objectivos

• Promover ligações urbanas e entre comunidades;
• Promover aumento das trocas comerciais entre comunidades;
• Recuperar singularidade histórica.

280

3.7. Propostas Estruturantes – Ordenamento do Território

3.7. Propostas Estruturantes – Ordenamento do Território

281

Denominação

Acção

Articulação

Instrumentos de Gestão Territorial

Elaborar Planos de Ordenamento
(PU e PP)

Plano de Ordenamento da Baía de Santo António

Enquadramento e Justificação

Proposta

Analisar a ocupação do Príncipe permite conhecer as dinâmicas demográficas e sociais, e perceber a relação que as
populações estruturam entre si e com o território. O tipo de ocupação permite entender, por um lado, a forma como o
Homem utiliza os recursos em seu proveito, seja numa perspectiva económica social, ambiental e cultural, por outro
lado, a grande complexidade deste “ambiente construído” porque nele se integram elementos muito diversos habitação, transportes, comunicações, trabalho, organização social, religião, valores, etc.
A Ilha do Príncipe apresenta uma distribuição da população fortemente condicionada pela geografia física, com
equilíbrios entre a dimensão rural e urbana. O seu crescimento e da sua capital, “a cidade mais pequena do mundo”, tem
vindo a ter lugar sem quaisquer instrumentos de gestão territorial, seja Plano de Ordenamento, Plano de Urbanização ou
Plano de Pormenor.
A urbanização estendeu-se ao longo de continuidades geográficas ou infra-estruturas em parte definidas por elementos
biofísicos e culturais. A organização da ocupação urbana é indisciplinada e assiste-se ao seu alastrar desqualificado,
desintegrado e caótico em determinadas zonas .
A expansão da urbanização coloca interrogações sobre o destino e apropriação de determinados espaços urbanos
construídos e não construídos. A localização e distribuição das várias funções urbanas, desde a habitação, de comércio e
serviços, até às actividades industriais, têm de ser enquadradas por regulamentos e normativos de referencia, e cujas
regras de uso têm de criar reservas, unidades de paisagem, entre outras.

Os Instrumentos de Gestão Territorial para a Ilha definem as linhas estratégicas de desenvolvimento, de organização e de
gestão do território. Visam articular e consolidar os estudos agora apresentados nos elementos gráficos e sintetizados na
Planta Síntese, com vista ao reforço da vocação de cada um dos actuais pólos sociais, culturais e naturais.
Como metodologia, considera-se que englobarão e abarcarão os níveis do Urbanismo (Plano de Urbanização para a
Cidade e Arredores, Plano de Urbanização para o Aeroporto e Arredores), e do Plano de Pormenor (Plano de Pormenor
para a Cidade de Santo António - Acção central), para que todos os conteúdos e escalas interajam reciprocamente.
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O plano de urbanização enquanto instrumento de gestão, tem como principal objectivo definir o planeamento urbano
de um dado aglomerado urbano. Concretiza para uma determinada Acção do território, o quadro de referência para a
aplicação das políticas urbanas, as quais definem a estrutura do tecido urbano, o regime de uso do solo e os critérios de
transformação do território.
O Plano de Urbanização para a Cidade e Arredores deverá contemplar os aspectos urbanos da expansão, da reabilitação,
da reestruturação, do saneamento e do paisagismo. Este plano deverá respeitar o traçado indicativo constante nos
desenhos do PADIP, do qual se destaca a aposta numa zona de expansão ligando a cidade baixa com a cidade do
conhecimento na roça de Porto Real. Será uma mancha qual cidade jardim, devidamente estruturada ao longo da linha
do comboio, em que sucessivos pólos com as diversas funções urbanas irão constituir alternativa ao crescimento
disperso, e ao realojamento de certas comunidades.
O Plano de Urbanização para o Aeroporto e Arredores deverá atender, para além do traçado indicativo constante no
PADSIP, às características desta zona, das quais se destaca o facto de ser para-urbana, com alguns mas insuficientes
equipamentos de utilização colectiva. Devido à ampliação e reestruturação do aeroporto resultam consequências nas
acessibilidades que necessitam de ponderação e soluções apropriadas.
Proposta
O Plano de Pormenor constitui uma figura de plano cuja função consiste em estabelecer e aplicar com eficácia e
qualidade, a reabilitação urbana, entendida numa forma de intervenção integrada, em que o património é mantido,
modernizado, remodelado, reconstruído, etc.. Tal plano desenvolve e concretiza propostas de actuação, estabelecendo
regras sobre a implantação das infra-estruturas e o desenho dos espaços de utilização colectiva, a forma da edificação, a
sua integração na paisagem, a localização e inserção urbanística dos equipamentos de utilização colectiva e a
organização espacial das demais actividades de interesse geral.
O Plano de Pormenor para a Cidade de Santo António deverá contemplar os aspectos urbanos, da requalificação, do
saneamento e do paisagismo, integrando as propostas do plano de urbanismo e integrando a legislação de preservação
do património, apoiada nas cartas internacionais.
Deverão ser estabelecidas, logo numa primeira etapa, normas provisórias consubstanciadas numa planta (respeitando o
traçado indicativo constante nos desenhos) e regulamento sucinto, visando disciplinar de imediato a Acção ou parte da
Acção objecto de estudo. Pretende-se utilizar estes activos garantindo que os benefícios revertam a favor quer
directamente da comunidade local quer indirectamente a toda a ilha.
Na Fase III, serão apresentados os Termos de Referência para a elaboração destes instrumentos de gestão do território.
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Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
do Ordenamento do Território.

Actores Envolvidos

• Actores públicos;
• Actores privados;
• Actores associativos.

Principais Objectivos

• Definir directrizes para o uso, ocupação e transformação do território;
• Controlar urbanização de modo a impedir o alastramento do povoamento
disperso e desregrado;
• Identificar e estabelecer as dinâmicas e vocações das diversas Acçãos
abrangidas;
• Aproveitar potenciais construídos locais;
• Potencializar as roças como pólos sociais e culturais.
• Definir o zonamento das funções urbanas;
• Fixar índices e parâmetros urbanísticos;
• Potencializar ligação Roça Porto Real à cidade;
• Criar acessos Parque Industrial (Anasia);
• Potencializar as entradas e a manutenção do Parque Natural do Príncipe.
• Definir o desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos;
• Definir regras relativas às obras de urbanização;
• Definir a distribuição de funções;
• Identificar operações de demolição, conservação e reabilitação das
construções existentes.
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Denominação

Plano de Ordenamento da Baía de
Santo António

Acção

Articulação

Elaborar Plano de Ordenamento

Instrumentos de Gestão Territorial / Gabinete de Acompanhamento às
Grandes Obras / Normas de Licenciamento / Normas de Intervenção em
Edifícios Patrimoniais / Museu no Forte de Santo António da Ponta da Mina /
Estrutura Portuária

Enquadramento e Justificação

A baía de Santo António assumiu-se como o principal porto logístico de grande importância para os navios mercantes e
militares, que a usavam como ponto de reabastecimento de víveres e bens. É delimitada por duas pontas, a da Mina a Sul
e a de Santana a Norte, e mais parece um rio do que uma baía atendendo à sua configuração de pequena largura e muita
extensão.
Em 1849 prosseguia a edificação de um cais, começado havia anos, e onde hoje se acosta. Tem pouca profundidade, a
grua está avariada, o equipamento é obsoleto, o que não facilita as acções de estivagem.
No entanto estas condições não têm inviabilizado a atracagem de navios que transportam, para além dos géneros
mínimos, outros abastecimentos necessários ao arranque dos projectos. Há a notícia de que até ao final do decorrente o
ano, o governo da RAP terá novos elementos sobre soluções técnicas a implementar.

Proposta

O Plano de Ordenamento da Baía de Santo António deverá integrar estudos de viabilidade económica e urbanística com
vista à nova definição do porto. Deverá definir as Acçãos a afectar pelo novo porto de pesca com serviços e actividades
paralelas de restauração e lazer, assim como a requalificação dos estaleiros decadentes e degradados.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos

• Criar actividades de restauração e lazer;
• Requalificar os estaleiros;
• Ordenar baía de Santo António;
• Criar porto de pesca;
• Promover tráfego comercial marítimo;
• Promover aumento das exportações e importações.
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Denominação

Acção

Articulação

Gabinete de Acompanhamento às
Grandes Obras

Criar

Parque Escolar / Linha de Comboio / Plano de Ordenamento da Baía de Santo
António / Estrutura Portuária

Enquadramento e Justificação

A ilha carece de obras e infra-estruturas de grande amplitude que deverão ser coordenadas e fiscalizadas por uma
entidade independente.
A primeira prioridade deverá ser o acompanhamento da ampliação da pista do aeroporto para permitir aterragem e
descolagem segura de um avião Bombardier Global Express. São necessárias melhorias ao nível do pavimento cuja
estrutura é inadequada para proteger as camadas do subleito suaves. Esta intervenção resulta numa série de medidas
secundárias, tais como o acesso à comunidade da Azeitona que terá que ser refeito, assim como a resolução do potencial
conflito devido à sobreposição entre as extremas das vedações da pista e do quartel , para além da via que terá de passar
entre ambas. Destacam-se também as obras de requalificação do porto marítimo, a requalificação do parque escolar e a
construção da linha de comboio.

Proposta

O Gabinete de Acompanhamento às Grandes Obras será fundamental no desenrolar das obras citadas, na medida em que
deve controlar as intervenções, nomeadamente preparar cadernos de encargos para consultas internacionais da sua
construção, fiscalização da obra e acompanhamento prepositivo do empreendimento em face às questões já
devidamente e oportunamente elencadas.
Deverá ser uma entidade independente sob a tutela do Governo da R.A.P.mas integrando técnicos a nomear pelo
promotor HBD, cuja qualificação, disponibilidade e competência deverão ser os critérios centrais para a sua indigitação.
Este Gabinete teria futuras missões em função das prioridades e calendarização dos empreendimentos que irão estar em
curso.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Controlar custos;
• Fiscalizar e gerir grandes empreitadas;
• Acelerar processos de construção;
• Dinamizar a economia.
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Denominação

Acção

Articulação

Normas de Licenciamento

Elaborar Normativos de Referência

Instrumentos de Gestão Territorial / Plano de Ordenamento da Baía de Santo
António / Normas de Utilização de Materiais Construtivos / Normas de
Intervenção em Edifícios Patrimoniais

Enquadramento e Justificação

Um dos factores penalizadores da construção corrente na Ilha do Príncipe é a inexistência de leis de implantação,
edificação e construção assim como o baixo grau de exigência no momento de licenciamento/autorização de uma
construção.
Assiste-se à execução de construções precárias, sem estudos estruturais e insustentáveis, espalhadas pelo território de um
modo aleatório e disperso. As habitações de construção corrente são de fraca qualidade no que diz respeito à escolha dos
materiais, à sua organização espacial e métodos e técnicas de construção. Opta-se pela utilização de materiais
insustentáveis, poluentes e até cancerígenos. Recorre-se a técnicas artesanais de fraca qualidade e durabilidade que
degradam as condições sociais e ambientais da população.

Proposta

As edificações na Ilha do Príncipe deverão respeitar as Normas de Licenciamento, sendo exigido um pedido de autorização
obrigatório a entidade própria no acto da construção.
Ressalva-se desde já a necessidade de critérios, tais como:
• A proibição de construções dispersas pelo território,
• A proibição de construções a implantar na zona da costeira e das praias,
• A proibição da utilização de materiais como o fibrocimento,
• O incentivo à utilização de técnicas construtivas como a ventilação natural.
Os critérios de construção de edifícios deverão ser planeados e coordenados com as restantes políticas que se dirigem a
outros interesses públicos e privados.
Deverá ser criada uma entidade que regule estes processos de licenciamento.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território.

Actores Envolvidos

• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos

• Regulamentar as construções;
• Dinamizar o sector imobiliário;
• Promover construções de qualidade e durabilidade;
• Promover novos processos construtivos;
• Aproveitar processos naturais tendo em vista a redução de custos da
construção e da manutenção.
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Denominação

Acção

Articulação

Normas de Utilização de Materiais
Construtivos

Elaborar Normativos de Referência

Normas de Licenciamento / Normas de Intervenção em Edifícios Patrimoniais

Enquadramento e Justificação

A Ilha do Príncipe é de origem vulcânica com uma paisagem verdejante. É rica em materiais construtivos tais como o
basalto, a laterite, árvores diversas e coqueiros.
As primeiras edificações de pedra foram as igrejas e as fortalezas, em que o material vinha da metrópole. Mais tarde,
empregou-se o basalto nas paredes argamassadas e rebocadas das roças.
Actualmente, o material de construção predominante é a madeira, justificando-se pelo facto de ser produção local.
A utilização indiscriminada da madeira existente na ilha tem conduzido à falta de recursos de exploração e extracção na
ilha.
A decomposição das cascas de coco verde em aterro sob condições anaeróbias provoca a emissão de metano, um dos
mais importantes gases de efeito de estufa, para além da eventual contaminação de solos e leitos de água.

Proposta

Os materiais construtivos disponíveis na Ilha do Príncipe podem ter diversos usos. Pelas suas características, o basalto
adequa-se à pavimentação de ruas, calçadas e estradas. A laterite adequa-se à pavimentação em camadas de base e subbase.
As chapas obtidas através da utilização de cascas de coco mostram-se indicadas para o uso como isolantes térmicos em
paredes e tectos. A madeira tem variados usos, mas o seu processo de fabrico deve ser reoptimizado.
Dados os recursos naturais e necessidades construtivas do Príncipe, a elaboração de Normas de Utilização de Materiais
Construtivos deve ser uma acção fundamental de modo a promover novos processos construtivos que aproveitam os
materiais locais de formas optimizadas, para além de terem por finalidade a requalificação da mão de obra local, assim
como a promoção de instalações de unidades produtoras e transformadoras, estabelecendo os necessários contactos com
entidades internacionais experientes nestas Acçãos (ver Report One “Structural Soils” da IHCM).
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território.

Actores Envolvidos

• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos

• Promover novos processos construtivos;
• Aproveitar materiais locais;
• Requalificar mão de obra local;
• Poupar recursos naturais em vias de extinção:
• Criar uma actividade económica interna.
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Denominação

Normas de Intervenção em Edifícios
Patrimoniais

Acção

Articulação

Elaborar Normativos de Referência

Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Plano de
Ordenamento da Baía de Santo António / Normas de Licenciamento / Normas
de Utilização de Materiais Construtivos / Museu da Arqueologia Industrial em
Porto Real

Enquadramento e Justificação

Cada comunidade enquanto portadora dos seus valores patrimoniais comuns, apoia-se na sua memória colectiva e na
consciência do seu passado, sendo responsável pela gestão dos seus bens culturais construídos. A salvaguarda destes
testemunhos históricos e patrimoniais arquitectónicos atinge-se com políticas, cujos instrumentos e métodos utilizados
devem adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança. Estas políticas
têm de estar devidamente articuladas com a política das cidades e outras políticas sociais e de valorização patrimonial.
Na Ilha do Príncipe, as obras públicas foram sempre modestas e em pequena escala; todo o conjunto urbano, de feição
simples, mas rara beleza pelo enquadramento do Pico do Papagaio e, em geral da opulenta vegetação equatorial,
encontra-se actualmente muito decadente e arruinado. Existem magníficos exemplares de arquitectura colonial em
avançado estado de degradação. A identificação do património histórico e cultural de origem portuguesa da cidade
encontra-se, contudo, devidamente inventariado na publicação editada pela Fundação Gulbenkian.

Proposta

O conjunto edificado da Ilha do Príncipe decadente e arruinado carece urgentemente de requalificação, a qual deve
obedecer Normas de Intervenção em Edifícios Patrimoniais. A sua elaboração será baseada nas cartas e convenções
internacionais referentes ao tema, nomeadamente a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Veneza de 1964 e a Carta de
Cracóvia de 2000. Os critérios obedecerão aos princípios gerais de estudos de inventariação (assegurando o levantamento
sistemático e actualizado dos bens culturais existentes); planeamento; coordenação; eficiência, inspecção e prevenção;
informação; equidade; responsabilidade e cooperação internacional.
Os critérios de intervenção neste tipo de edifícios deverão ser planeados e coordenados com as restantes políticas que se
dirigem a outros interesses públicos e privados e identificando possíveis apropriações e usos alternativos. As intervenções
nas roças devem ser emblemáticas respeitando a sua tipologia de terreiro, a morfologia das configurações e o desenho de
elementos de arquitectura, de modo a conferir um grau superior de erudição.
Deverá ser criada entidade gestora dos bens culturais e patrimoniais construídos.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território

Actores Envolvidos

• Actores Públicos;
• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos
• Requalificar património edificado, salvaguardando o testemunho histórico e a
memória do passado;
• Potencializar edifícios patrimoniais enquanto pólos culturais e sociais;
• Promover novos processos construtivos de reabilitação;
• Criar entidade gestora.
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Denominação

Acção

Articulação

Museu no Forte de Santo António da
Ponta da Mina

Requalificar e Criar

Plano de Ordenamento da Baía de Santo António / Normas de Licenciamento
/ Normas de Utilização de Materiais Construtivos / Normas de Intervenção em
Edifícios Patrimoniais

Enquadramento e Justificação

Sabe-se que em 1695 o estabelecimento, que na época funcionava como alfândega, foi requalificado para Fortaleza da
Ponte da Mina. A fortaleza era constituída por duas partes; a Bateria Real e a Bateria do Príncipe. Embora reconstruída em
1809, em 1879 os relatos descreviam já um estado deplorável e apesar das intervenções em 1905, 1907 e 1910, estas
foram insuficientes para a sua reparação, vindo a cair em abandono.
Actualmente a fortaleza encontra-se em ruínas, ocultas pela vegetação, com a antiga artilharia de ferro espalhada pelo
solo, tendo sobrevivido apenas o antigo Paiol de Pólvora, habitado em meados do século XX pelo faroleiro.

Proposta

A Requalificação e Criação de Museu no Forte de Santo António da Ponta da Mina pretende perpetuar o monumento mais
antigo e significativo da cidade de Santo António.
O museu, enquanto instituição permanente ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que
adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e seu entorno, desempenha um papel
fundamental na criação do sentimento colectivo de comunidade.
É importante dotar a cidade de Santo António de equipamentos culturais que promovam uma oferta diversificada e
dinamizem a vida social das populações.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• Secretaria Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território;

Actores Envolvidos

• ONG;
• Associações Regionais e Nacionais;
• Actores Privados;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos

• Preservar a memória do passado;
• Requalificar património edificado, salvaguardando o testemunho histórico;
• Potencializar edifícios patrimoniais enquanto pólos culturais e sociais;
• Criar sentimento colectivo de comunidade.
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Denominação

Acção

Articulação

Museu da Arqueologia Industrial em
Porto Real

Criar

Centro de Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Normas de
Intervenção em Edifícios Patrimoniais / Centro de Interpretação Ambiental da
Ilha do Príncipe

Enquadramento e Justificação

Historicamente, a Ilha do Príncipe cresceu e atingiu o seu apogeu no período colonial áureo do açúcar (século XVI) e na
segunda metade do século XIX, com a brilhante época do café e do cacau produzidos nas roças. As roças, que formavam
comunidades urbano-rurais, foram a base económica das ilhas. Os inícios do século XX constituem a época em que os
caminhos-de-ferro eram a solução ideal para os vários tipo de transportes, pelo que nas roças foram instaladas pequenas
linhas ligando os pontos de produção entre si, bem como com os portos litorais.
Há muito tempo que os caminhos de ferro deixaram de funcionar. O desenvolvimento da circulação rodoviária foi
relegando para segundo plano a sua utilização. Com a independência, ocorreram profundas transformações,
nomeadamente o sistema de produção das roças e o sistema de propriedade, pelo que foram abandonados, esquecidos e
depois desmantelados, em que os carris foram arrancados, os vagons desconjuntados, as locomotivas praticamente
desapareceram.

Proposta

Relativamente ao seu passado histórico industrial, a Ilha do Príncipe possui interessantes singularidades que devem ser
divulgadas.
O Museu de Arqueologia Industrial, a implantar na Roça Porto Real, pretende afirmar-se como um pólo cultural, exercendo
actividades básicas nos domínios do apoio à investigação, da museologia, da divulgação, do apoio ao ensino e à defesa e
preservação do património arqueológico industrial regional.
Deverá incluir as seguintes valências:
1. Acção de divulgação das linhas de comboio com zona interactiva de linhas e carruagens antigas, algumas com peças
amovíveis;
2. Acção de divulgação da cultura do cacau com zona de demonstração de processos de transformação;
3. Auditório polivalente com várias funcionalidades, tais como a projecção de slides acerca da história da ilha, ecologia,
etc., realização de workshops, organização de conferências.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe;
• HBD.

Actores Envolvidos

• Actores Privados;
• Actores Públicos;
• Actores Institucionais Específicos.

Principais Objectivos
• Recuperar singularidade histórica e arqueológica do Príncipe;
• Preservar a memória do passado;
• Requalificar património edificado, salvaguardando o testemunho histórico;
• Potencializar edifícios patrimoniais enquanto pólos culturais e sociais;
• Criar sentimento colectivo de comunidade.
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Denominação

Acção

Articulação

Formação Profissional Institucional

Formar

Centro Formação de Nova Cidadania em Porto Real / Governo Regional do
Príncipe / Equipamentos e Bens Materiais

Enquadramento e Justificação

O Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável é um instrumento que propõe um conjunto de acções que integradas
constituirão a oportunidade para o Príncipe iniciar o processo de inversão da rota que tem vindo a percorrer, sendo para
tal necessário uma elevada capacidade de operacionalização por parte dos decisores políticos e de toda a engrenagem
institucional. A partir do diagnóstico realizado e dos encontros mantidos foi identificado um real constrangimento à
implementação deste instrumento, o nível de formação e qualificação dos RH que constituem os diversos departamentos
do Governo Regional.

Proposta

A proposta Definição do Programa de Formação Profissional Institucional pretende ser a resposta para colmatar as
carências de formação e qualificação dos RH da administração regional, dotando-os de competências que lhes permitam
interpretar, compreender e operacionalizar as diversas medidas propostas no documento. Paralelamente, este projecto
contribuirá para a valorização pessoal e profissional dos funcionários do Governo Regional. Esta acção assume como
princípios enquadradores a Universalidade, a Continuidade, a Utilidade funcional, a Multidisciplinaridade e a
Complementaridade. Para a concretização desta proposta deverão ser desenvolvidos diversas acções complementares,
nomeadamente:
1. Levantamento dos RH do Governo Regional do Príncipe, por departamento e área;
2. Identificação dos níveis de formação versus função desempenhada;
3. Níveis de satisfação dos RH e vontade de adaptação a novas funções;
4. Definição de objectivos e tarefas no âmbito da Agenda de Sustentabilidade;
5. Definição de proposta da nova orgânica do Governo Regional;
6. Definição dos planos de formação sectoriais vocacionados para as necessidades levantadas pela Agenda.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

•
•
•
•

Governo Regional do Príncipe;
Actores Institucionais específicos;
Associações regionais e nacionais;
Actores privados.

Principais Objectivos

•
•
•
•

Modernizar e capacitar a administração pública;
Contribuir para a melhoria do serviço público;
Operacionalizar o Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável;
Motivar os Rh da Adm. Regional do Príncipe.
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Denominação

Acção

Articulação

Governo Regional do Príncipe

Reorganização

Equipamentos e Bens Materiais / Formação Profissional Institucional

Enquadramento e Justificação

Com a conclusão do Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Príncipe dar-se-á início a um novo processo de
desenvolvimento do território: novos objectivos, novos desafios e novas exigências serão a realidade da ilha. Novos
actores, com níveis elevados níveis de exigência, farão parte do quotidiano da ilha e serão utentes dos serviços públicos
regionais que deverão estar habilitados e capacitados para responderem em tempo útil. Paralelamente, a Agenda exigirá
uma organização institucional mais ágil que permita operacionalizar este novo instrumento, de modo a permitir a
concretização dos objectivos definidos.

Proposta

A proposta de Reorganização Institucional do Governo Regional do Príncipe pretende dar resposta às novas exigências
impostas pelo Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável que proporá um conjunto de acções e medidas para o
território, as quais exigirão competências específicas e uma organização ágil. Neste sentido, deverá ser prevista uma
intervenção ao nível da organização institucional do Governo Regional, dotando-o de características que contribuam para
a implementação da Agenda. Neste sentido deverão ser desenvolvidas as seguintes acções:
1. Análise do organigrama do Governo Regional do Príncipe;
2. Análise das funções e competências dos organismos institucionais;
3. Definição das novas competências e áreas de intervenção necessárias para operacionalização da Agenda;
4. Identificação das áreas sectoriais de intervenção;
5. Cruzamento entre as intervenções propostas na Agenda e as necessidades de resposta;
6. Adequação da organização das estruturas do Governo Regional do Príncipe à Agenda.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Governo Regional do Príncipe;
• Actores Institucionais específicos;
• Associações regionais e nacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Modernizar e capacitar a administração pública regional;
• Tornar os serviços públicos mais eficazes;
• Operacionalizar o Plano e Agenda de Desenvolvimento Sustentável;
• Motivar os Rh da Adm. Regional do Príncipe.
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Denominação

Acção

Articulação

Equipamentos e Bens Materiais

Adquirir

Governo Regional do Príncipe / Formação Profissional Institucional

Enquadramento e Justificação

O “desenvolvimento” de um território resulta da combinação entre um sector privado empreendedor, com uma
administração pública ágil e capaz de dar resposta às solicitações das diversas áreas de intervenção.
Complementarmente, existe o chamado terceiro sector que, apesar de não depender da dimensão institucional, exige
tomadas de decisão, que cabem à administração pública, para as suas operações. O Governo Regional do Príncipe, apesar
da sua orgânica, possui um conjunto de constrangimentos que o impedem de concretizar as suas obrigações enquanto
agente facilitador, orientador, regulador e fiscalizador. De entre os constrangimentos saliente-se a disponibilidade de
equipamentos e dos bens materiais que simplesmente condicionam o bom desempenho das suas funções.

Proposta

A proposta de Aquisição de Equipamentos e Bens Materiais surge numa lógica de operacionalização, não só do Plano e
Agenda de Desenvolvimento Sustentável, mas também as orientações e estratégias nacionais que obrigam o Governo
Regional na implementação de medidas. Desta forma, e para facilitar a concretização do seu papel, o Governo Regional do
Príncipe deve dotar as suas Secretarias, e respectivas áreas, de equipamentos e do material necessário para poder
cumprir com o seu papel institucional, como computadores, meios de transporte, equipamento e material técnico
especifico. Para o suprimento destas necessidades deverão ser elencadas as necessidades e identificadas as prioridades:
1. Identificação das funções operacionais desempenhar por Secretaria / Departamento;
2. Identificação dos RH com funções técnicas e administrativas;
3. Levantamento das necessidades de material e de equipamento;
4. Listagem de prioridades;
5. Concurso público / negociação.
Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores institucionais específicos;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Modernizar e capacitar a administração pública;
• Contribuir para a agilização da instituição Governo Regional;
• Dotar os RH dos meios necessários para poderem cumprir com as suas
obrigações técnicas;
• Agilizar o desenvolvimento regional pelo cumprimento das suas obrigações.
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Denominação

Acção

Observatório do Príncipe e Plataforma de Gestão
de Informação

Elaborar e Criar

Articulação
Tudo

Enquadramento e Justificação

A implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Agenda da Ilha do Príncipe irá resultar na
produção de um manancial muito significativo de informação (de várias origens e características) que, em
conjunto com a informação já existente sobre a Ilha terá, obrigatoriamente que ser organizada e gerida de
forma adequada, permitindo a sua utilização para a futura gestão da Ilha.

Proposta

Criação de um Observatório do Príncipe, que reúna as entidades, públicas e privadas pertinentes, e que faça
o acompanhamento da implementação do PADS e de toda a gestão, subsequente, resultante do mesmo. As
acções deste observatório serão suportadas na criação de uma Plataforma de Gestão de Informação que
integre os modelos de dados de informação considerados no Plano, bem como dados de indicadores
ambientais, económicos, informações de desenvolvimento humano (tais como os resultados do censo),
agricultura e inventário de infra-estruturas, entre outra informação relevante para a gestão da Ilha. O
sistema deverá ser suportado no processamento de informações geográficas e sistemas de informação
(GIS).
A Plataforma deverá permitir fazer o carregamento de informações e uma visualização e navegação de
informação.
A plataforma deverá ser desenvolvida em tecnologia open source, tanto para as camadas de programação
ou para o motor de GIS. A plataforma poderá ser baseada na web, estando disponível para os usuários de
qualquer parte do mundo.

Promotor(es)

• Governo Regional do Príncipe

Actores Envolvidos

• Actores Institucionais específicos;
• Associações e ONG regionais, nacionais e
internacionais;
• Actores privados.

Principais Objectivos

• Gestão da informação
• Acesso à informação
• Acompanhamento da implementação do Plano
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3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações

300
Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes – Conservação da Natureza e Recursos Naturais
Ferramentas de Gestão para o
Parque Natural do Príncipe

Implementar

Centro de Interpretação
Ambiental da Ilha do Príncipe

Implementar

Programa SADA

Apoiar

X

Reserva Natural das Tinhosas

Criar

X

Trilhos no Parque Natural

Implementar

Regulamento para protecção
das áreas com interesse para a
conservação da natureza não
inseridas no Parque Natural do
Príncipe

Regulamentar

Plano de Gestão de Areias

Elaborar

X

X

Plano de Gestão Florestal e de
Controlo de Espécies Não
Endémicas

Elaborar

X

X

Regulamento para Extracção de
Pedra

Regulamentar

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
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3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações

Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes - Sociedade
Bolsa Responsável

Criar

X

Gabinete de Promoção do
Género e da Família

Reorientar

X

X

Centro de Criatividade

Desenvolver

X

X

Propostas Estruturantes – Educação e Formação
Rede de Transporte Escolar

Requalificar

X

X

Parque Escolar

Requalificar

X

X

Programa Regional de Desporto
Escolar

Definir

X

X

Plano de Formação do Corpo
Docente

Definir

X

X

Centro de Formação de Nova
Cidadania em Porto Real

Projectar e
Construir

X

X

Escola Secundária em Santo
António

Projectar e
Construir

X

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações
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Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes - Saúde

X

Serviços de Saúde do Príncipe

Requalificar

Programa de
Formação Profissional da Saúde

Desenvolver

X

Área de Medicina Natural

Desenvolver

X

X

Propostas Estruturantes - Economia
Gabinete de Apoio à Iniciativa

Organizar

X

Produtos e Serviços da Ilha do
Príncipe

Labelização

X

Research Center

Criar

X

Sistemas Colectivos de Recolha,
Conservação e Distribuição dos
Produtos

Organizar

X

Cooperativa do Cacau Biológico

Promover

Zona de Lazer e Comercial do
Príncipe

Construir

X

X
X

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações
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Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes - Economia

X

Novo Mercado do Príncipe

Construir

Loja Agrícola

Redinamizar

Sector da Pecuária

Organizar /
requalificar

Regulamentação Turística

Regulamentar

X

Projectos Turísticos em
Desenvolvimento

Avaliar

X

Gabinete de Dinamização
Turística

Operacionalizar

X

Marca “Príncipe”

Promover

X

X

Animação Cultural do Príncipe

Dinamizar

X

X

Centro Interpretativo da Roça
do Príncipe

Construir

X

Vocação Turística “Praia”

Desenvolver

X
X

X

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações

304
Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes - Economia
Vocação Turística “Cultura”

Desenvolver

X

X

Vocação Turística “Natureza”

Desenvolver

X

X

Vocação Turística “Cientifica”

Desenvolver

X

X

Vocação Turística “Bem-estar”

Desenvolver

X

X

Aproveitamento do Destino
para Actividades Desportivas

Estudar

X

Sinalética Turística

Desenvolver

X

Posto de Turismo da Ilha do
Príncipe

Construir

Dark Sky

Estudar e Afirmar

X
X

X

Propostas Estruturantes – Infra-estruturas Territoriais – Redes Principais
Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Água

Implementar

X

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão de Efluentes

Implementar

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações
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Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes – Infra-estruturas Territoriais – Redes Principais
Plano de Gestão da Água e
Efluentes

Elaborar

Regulamento para a Gestão da
Água e dos Efluentes

Regulamentar

Actual Lixeira e Aterro
Sanitário

Reabilitar,
Construir e Selar

Centrais de Compostagem

Projectar e
Construir

Estudo das Condições de
Restrição à Entrada de Produtos
Embalados

Elaborar

Meios Técnicos e Materiais para
a Recolha e Deposição de
Resíduos

Implementar

Projecto, em Curso, da Central
de Compostagem de Santo
António

Auditar

Regulamento de Gestão de
Resíduos

Regulamentar

Acções Prioritárias no Âmbito da
Gestão da Energia

Implementar

Plano de Gestão de Energia

Elaborar

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Organização de
Gabinete/Regulamentações

Acção

306
Desenvolvimento de
Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes – Infra-estruturas Territoriais – Sistemas Gerais de Circulação e Transporte
Porto de Santo António e Outras
Infra-Estruturas Portuárias

Reabilitar/Construir

X

X

Vias de Comunicação

Recuperar , Manter e
Construir

X

X

Linha de Comboio

Projectar e Construir

X

X

Propostas Estruturantes – Ordenamento do Território
Instrumentos de Gestão
Territorial

Elaborar Planos de
Ordenamento (PU e
PP)

X

X

Propostas Estruturantes – Urbanismo
Plano de Ordenamento da Baía
de Santo António

Elaborar Plano de
Ordenamento

Gabinete de Acompanhamento
às Grandes Obras

Criar

X
X

X
X

Propostas Estruturantes – Arquitectura
Normas de Licenciamento

Elaborar Normativos
de Referência

X

X

Normas de Utilização de
Materiais Construtivos

Elaborar Normativos
de Referência

X

X

3.5.3. Propostas Estruturantes – Quadro Resumo
Proposta

Acção

Organização de
Gabinete/Regulamentações
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Desenvolvimento
de Estudo

Operação Médio /
Longo Prazo

Implementação
Prioritária

Propostas Estruturantes – Património
Normas de Intervenção em
Edifícios Patrimoniais

Elaborar
Normativos de
Referência

Museu no Forte de Santo
António da Ponta da Mina

Definir

X

X

Museu da Arqueologia Industrial
em Porto Real

Definir

X

X

X

X

Propostas Estruturantes – Governo Regional do Príncipe
Formação Profissional
Institucional

Formar

X

Governo Regional do Príncipe

Reorganizar

X

Equipamentos e Bens Materiais

Adquirir

Observatório do Príncipe e
Plataforma de Gestão de
Informação

Elaborar /Criar

X
X
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4. Índice de Desenhos
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4. Índice de Desenhos
1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
1.1

Distribuição Geográfica das Comunidades

1/25.000

1.2

Distribuição das Actividades Económicas

1/25.000

2 - INFRAESTRUTURAS TERRITORIAIS
2.1

Sistemas de Circulação Transportes da Ilha

1/25.000

2.2

Sistemas de Circulação Transportes na Cidade e Arredores

1/25.000

3 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
3.1

Área para Plano de Urbanismo

1/10.000

3.2

Área para Plano de Pormenor

1/2.000; 1/10.000

3.3

Cidade e Arredores, Classificação de Edifícios

1/2.000

Planta Síntese

1/40.000

4 – PLANO GERAL
4.1
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5. Equipa Técnica
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5. Equipa técnica
• Coordenador de Projecto
– José Gil Duarte
• Gestor de Projecto
– Nuno Santiago

• ESSENTIA – DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
– Turismo, Economia, Educação e Saúde
» António Fontes
» Ana Moita
» Gonçalo Ribeiro
» Hernâni Almeida
» Nuno Santiago
» Rui Soares Franco
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5. Equipa técnica
• MATOS & FONSECA
– Coordenação Geral
» Margarida Fonseca
» Nuno Ferreira Matos

– Apoio à Coordenação
» Filipa Colaço
– Recursos Naturais e Paisagem

– Infra-estruturas

» António Albuquerque

» Margarida Fonseca

» Nuno Ferreira Matos

» Henrique Bentes

» Margarida Fonseca

» Nuno Ferreira Matos

» Filipa Colaço

» Filipa Colaço

» Marta Machado

» André Câncio Guimarães

» Rui Pires

» Miguel Subtil
» António Faria
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5. Equipa técnica
• J. FARELO PINTO
– Coordenador da Equipa
» Jorge Farelo Pinto
– Planeamento Urbano e Arquitectura

» Conceição Braz de Oliveira
» Milena Guerreiro
» Inês Carvalho
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