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COMUNICADO DE IMPRENSA
Por ocasião de inauguração do seu Centro Industrial e Tecnologico em Morro Peixe, a
SATOCAO LDA tem honra de vos convidar para uma conferencia de imprensa que tera lugar
sexta feira dia 3 de maio de 2013 em Morro Peixe onde sera apresentado o projeto da
empresa no seu todo.

Fundada em Dezembro de 2010 por investidores europeus, a SATOCAO é uma sociedade por
quotas de responsabilidade limitada de direito Santomense, existindo apenas em São Tomé e
Príncipe.
A SATOCAO visa:
- Relançar a cultura do cacau em São Tomé e Príncipe, como motor de desenvolvimento,
- Destacar a herança e o conhecimento do seu povo,
- Fazer conhecer o país internacionalmente, através da excelência da sua produção.
O principal objectivo é o de aumentar a produção de cacau em São Tomé e Príncipe até 6.500
toneladas em 2020. Para que tal seja possivel, é necessário implementar os seguintes
componentes :
• Reabilitar 2 500 hectares de plantações abandonadas (através de concessões
atribuidas pelo Governo – títulos de posse provisórios) e incentivar a replantação nas
propriedades dos pequenos e médios produtores
• Melhorar os padrões de produção e produtividade através da combinação de práticas
tradicionais com processos modernos e rigoroso controle de qualidade
• Desenvolver meios sociais e económicos locais através da associação dos pequenos
e médios produtores em cooperativas comuns
• Transformação do produto obtendo um cacau seco de excelência destinado a um
mercado de nicho dos chocolateiros de luxo.
• Promoção de um cacau de excelência contribuindo para a criação de um rótulo de
Denominação de Origem Controlada com o objectivo de valorizar a produção
santomense a nível internacional.
O projeto representa um investimento total de 9 milhões de euros em 5 anos.
A empresa baseia-se nas competências locais: hoje emprega 600 pessoas, onde 100% dos
funcionários e 60% dos nossos executivos são santomenses.
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