OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE (TURISMO)

São Tomé e Príncipe é um arquipélago constituído por duas ilhas principais e pequenas ilhotas, localizado no
Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, a cerca de 300 quilômetros da costa ocidental da África. Os países
continentais mais próximos ao arquipélago são: Gabão, Guiné Equatorial, Camarões e Nigéria.
Com apenas uma hora e meia de voo, os investidores, empresários, homens de negócios e não só estarão num
mercado (região africana) com mais de 300 milhões de populações.
São Tomé e Príncipe, é uma potência económica na africa; pais que pode e vai servir de ponte económico e hub
de prestação de serviço entre os quatros continentes (Africa, Europa, América e Asia).

As áreas com forte potencialidade de investimento são:
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ÁREAS

OPORTUNIDADES

Transporte
(Marítimo,
Aéreo e Terrestre)

Petróleo e Gás

Agricultura

Turismo

Bancas e Seguros
Pescas
Porto
em
Profundas

Aguas

Construção


Ausência de meio de transporte marítimo para ligar o arquipélago à Região
Africana/ Continente com frequência.

Reconstrução, organização e gestão de rede de transporte públicos.

Serviços de comercialização e distribuição de peças

Aluguer de veículos, Helicópteros, Lanchas de recreio, etc.

Construção de indústria de refinaria de petróleo

Comercialização e distribuição de produtos petrolíferos.

Prestação de serviços à empresa petrolíferas

Armazenamento de produtos petrolíferos

Participação conjunta em atividades de exploração de petróleo na Zona
Económica Exclusiva

Produtos agrícolas com grande potencial de exportação: Cacau biológico,
Pimenta, café, baunilha; frutas tropicais para transformações (Manga, goiaba, jaca,
abacate, mamão, ananás) coco; fruta-pão para transformação; mini-indústria para
transformação de produtos.

Marketing

Turismo ecológico e rural

Pescas desportivas, passeio, pesca subaquática, observação da fauna e flora
marítima

Desenvolvimento de infraestrutura colonial

Escassez de linhas de crédito ao investimento de longo prazo constitui
oportunidade para a banca

Inexistência de programas de microcréditos

Variação de produtos de seguros e da banca comercial e de investimentos

Ausência de indústria para conservação e transformação de pescado

Pescado de Atum e Marisco para exportação

Ausência de uma plataforma de logística e prestação de serviços virado para
Golfo da Guine (oportunidade dado a posição geoestratégica)

Ausência de uma plataforma para transbordo de mercadorias regional

Ausência de um mercado mobiliário para diversas classes sociais

Construção para comércio e indústria

Neste trabalho, trataremos de elucidar os empresários, homens de negócios e os investidores sobre a
potencialidade deste arquipélago que clama pela inovação, revolução e a forma de fazer negócio no mundo
moderno.
São Tomé e Príncipe, é país virgem, atrativo, composto por diversas oportunidades conforme ilustrado no
quadro acima. Para além das oportunidades descritas acima, São Tomé e Príncipe dispõe de uma oportunidade
única de investimento no mundo.

TURISMO
Sim, Turismo, é a oportunidade única e indestrutível que os possíveis investidores podem ter. País virgem,
jardim de éden na terra, rodeada de um vasto oceano, praias únicas no mundo, clima tropical, emanada por um
povo amável e acolhedor.
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Estas praias, rodeadas de uma natureza impar, pode ser construído um hotel de 4 a 5 estrela constituídas por
bangalós e casas pré-fabricadas voltadas por mar. Este investimento, pode ser emanado por outros
investimentos tas como:
1- Turismo marítimo – comporta a pesca desportiva, passeios e volta a ilha no iate, barco de recreio,
etc.
2- Turismo na praia – comporta a natação, vólei de praia, constituído de infraestrutura adaptadas a
essas práticas, etc.
Na nossa visão, São Tomé e Príncipe, é um país que comporta uma plataforma de investimento estandardizado
as operações à escala internacional e pode também ser adaptada a suas atuações a características do mercado
local.
Segundo o livro sagrado, no início tudo era verbo, e do verbo todas as coisas foram tomando formas e hoje
temos tudo que nos rodeia e que tem deixado o homem atordoado; (Temos Ceu e a terra, Mar e o Ar e nela
habita todos os seres vivente). Com isso, dizemos que, de nada surgem grandes inspirações e oportunidades.
STP é uma aspiração, uma oportunidade. Quem dela aproveitar e investir por um período de longo prazo, terá
retorno mais do que desejado.
São Tomé e Príncipe está a procura de empresários e empresas com as seguintes características:
 Sobrevivência de longo prazo – Continuidade operacional com independência estratégica e visão do
milénio.
 Que atrai crescimento sustentado – Evolução positiva das vendas, ativos, capitais próprios e valor da
empresa ao longo do tempo.
 Constitui rentabilidade adequada – obtenção de um nível de retorno compatível com a realização de
investimento, a remuneração dos trabalhadores e a retribuição aos acionista e agrega valor a economia
nacional/local.
 Ter capacidade de inovação – Adaptação flexível à evolução dos mercados e permanente geração de
novos processos, produtos e serviços.

As imagens falam por si.
STP é um país rico em fauna e flora propicia tanto para turismo ecológico/rural como para turismo
marítimo/praia.
Em sintonia a estas referências/características, as empresas ou empresário devem estabelecer objetivos
quantificados e enquadrados no tempo.
Somos mais rigorosos em dizer que, Se os empresários, homem de negócio e os investidores não reúnem os
requisitos expostos acima; então os qualificamos de incapacitados e que não encontram-se ao nível da
oportunidade e plataforma aqui existente.
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Neste vasto espaço, pode ser construído os seguintes empreendimentos:
1- Um hotel de 5 estrelas – Deve compreender ações socias e políticas de desenvolvimento das
comunidades localizado ao redor deste espaço;
2- Uma universidade virada tanto para o mercado nacional e com maior enfoque para o mercado
internacional. Este investimento agregará outros investimentos de seguinte envergadura (Um parque de
diversão, casa de campo para estudantes e turistas, lojas de grande gabarito, supermercado, posto de
saúde/hospital, restaurante com vista ao mar, etc.
3- Condomínios fechado;
4- Cidade virada para plataforma de prestação de serviço a nível internacional
5- Construção de infraestrutura para reservatório e transbordo de produtos petrolíferos para abastecer a
costa africana e não só.

Voltamos a frisar que os investimentos a serem feitos, devem conter visão, meta e objetivo de longo
prazo. Os investidores que querem investir hoje para ter lucro amanha, devem rever o seu plano e visão
do milénio e a integração de STP no mundo e na sub-região africana.
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Porquê eleger São Tomé e Príncipe para fazer investimento desta envergadura?
Por simples razoes:
1- É um país que está a abrir-se ao mundo - No que cinge a plataforma de prestação de serviço,
bub/ponte de ligação entre aos quatros continentes, extração de recursos naturais (Gaz, Petróleo, etc.).
2- Localização estratégica
São Tomé e Príncipe é, do ponto de vista geoestratégico, o país que mais próximo está do centro do mundo.
O arquipélago tem potencial extremamente elevado no que concerne ao “marketing’’, principalmente na
perspetiva do turismo que recentemente foi nomeada pela cadeia televisiva CNN como um dos 10 destinos
turístico. No que toca a dimensão regional, São Tomé e Príncipe encontra-se no centro do Golfo da Guiné, um
ponto central e crucial.
3- Conexão e alargamento de rede de telecomunicação
Com a recente instalação de Fibra óptica em STP e a entrada da nova operadora de telecomunicação, irá
revolucionar o ambiente de negócio permitindo a conexão entre a ilha e o resto do mundo. O país está a
impulsionar a oferta generalizada de espaço para prestação de serviços Online, o que trará mais dinâmica ao
ambiente de negócio.
4- Diplomacia
São Tomé e Príncipe é um país que mantem boas relações diplomáticas com todos os países parceiros e é
membro das principais organizações internacionais.
Em termos diplomáticos, os empresários, os investidores não terão barreiras no que toca ao ambiente de
negócios com os países com que São Tomé e Príncipe mantem relações diplomáticas.
O país tem uma visão de alto nível, existe oportunidade a procura de modelos e projetos estruturantes e
investidores a altura.
A visão e o objetivo é transformar São Tomé e Príncipe numa plataforma de prestação de serviço, num jardim
de Éden na terra, Dubai na Africa.
O arquipélago virgem e verde tem estrutura, capacidade e acima de tudo, está extremamente preparado para
integrar-se na região e oferecer soluções de prestação de serviços.

A Economia – São Tomé e Príncipe
Este é o fator que sustenta qualquer investimento ``economia``.
Segundo o relatório, estudo do Golfo da Guiné, o ritmo de expansão da atividade económica em São Tomé e
Príncipe vem acelerando gradualmente. (Ponto extremamente importante e encorajador).
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