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I. Introdução  
 

O acesso a serviços e produtos financeiros constitui um mecanismo essencial de combate 

à pobreza, permitindo aos mais desfavorecidos económica e socialmente participar 

activamente no processo de desenvolvimento económico e social do país.  

Através do incremento das soluções de poupança, de crédito e de seguro, da generalização 

do acesso aos bens e ao rendimento pelos indivíduos, da facilitação dos pagamentos, 

cobranças e demais transacções, é possível reduzir riscos e custos, reduzindo igualmente 

a vulnerabilidade de pessoas singulares e colectivas e proporcionando uma efectiva 

redução da pobreza.  

A possibilidade de abertura e movimentação de contas bancárias, o acesso a meios de 

pagamento cada vez mais simplificados e eficazes, o acesso ao crédito e a soluções de 

poupança, a redução da informalidade na economia, a disseminação de conhecimentos na 

área financeira e a redução da desigualdade de género no acesso ao financiamento, são 

algumas das principais decorrências da inclusão financeira com impacto directo no 

desenvolvimento económico. 

A Inclusão Financeira (IF) é assim definida como o acesso de todos os agentes 

económicos a serviços e produtos financeiros de qualidade e a preços acessíveis, num 

mercado competitivo em que esteja assegurada a protecção do consumidor e de estímulo 

ao empoderamento dos mais desfavorecidos. 

É nesta perspectiva que o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe,  

ciente de que é fundamental para o desenvolvimento económico do país que a população 

seja servida com produtos e serviços financeiros de qualidade, elegeu no seu programa, 

dentre as medidas e políticas a adoptar no domínio das finanças públicas, a promoção da 
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Inclusão Financeira, mormente através das microfinanças, como meio de combate à 

pobreza.  

A prossecução dos resultados da Inclusão Financeira pressupõe firme envolvimento e 

participação de todos os sectores da economia nacional, desde as instituições públicas 

relevantes, as instituições financeiras, as famílias, as MPMEs e demais actores do sector 

privado, assim como dos parceiros de desenvolvimento, que devem assumir de forma 

determinada este desafio. De igual modo, o sucesso das medidas de promoção da Inclusão 

Financeira depende, como se vê um pouco por todo o mundo e também em outras áreas, 

da elaboração de uma estratégia bem concebida, de forma entrosada e participativa, a 

partir de um diagnóstico realista da situação vigente.  

Nesta perspectiva, o Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) realizou no final de 

2017, com o apoio da Aliança para a Inclusão Financeira (AFI) e da Insight2Impact (i2i), 

um inquérito do lado da procura e do lado da oferta para determinar os níveis de inclusão 

e de literacia financeiras em São Tomé e Príncipe, cujos resultados são elucidativos da 

extensão e tipologia das deficiências e restrições que determinam a exclusão financeira. 

O referido inquérito também procurou compreender os hábitos orçamentais das famílias, 

categorizar os produtos e serviços financeiros utilizados e o processo de selecção dos 

mesmos, bem como identificar possíveis áreas de intervenção em termos de educação 

financeira da população.  

O inquérito realizado concluiu que 76% da população são-tomense com idade superior a 

18 anos encontra-se excluída do sistema financeiro. Por conseguinte, o Índice de Inclusão 

Financeira apurado situa-se em torno de 0,24, o que corresponde ao nível mais baixo de 

inclusão financeira1., Este indicador é ainda mais preocupante para as mulheres (0,18). 

De acordo com os dados apurados, 39% dos inquiridos (15% das mulheres) possuem 

conta bancária, o que indica que mais de 60% dos são-tomenses não têm acesso aos 

bancos.  

O inquérito constatou ainda que os principais constrangimentos à Inclusão Financeira das 

mulheres são (i) baixo ou falta de rendimento, (ii) baixa habilitação escolar, (iii) baixo 

nível de literacia financeira e (iv) elevada informalidade das actividades desenvolvidas. 

                                                           
1 De acordo com a Guidelines Note n.º 18 de 2016, da AFI. 
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Ainda de acordo com o inquérito do lado da procura, 57% dos financeiramente excluídos 

são mulheres, contra 43% de homens.  

No contexto actual e no que toca à realização de pagamentos, regista-se maior preferência 

pela utilização de numerário, o que se justifica pelo elevado nível de informalidade da 

economia e de exclusão financeira. 

 No que concerne ao envio e recepção de remessas, os meios mais utilizados são os 

serviços bancários tradicionais, agentes informais e formais de transferência (Western 

Union e Moneygram). As remessas são principalmente justificadas pelo apoio familiar e 

por razões de estudo, tendo como principais proveniências/ destinos Portugal, EUA, 

Inglaterra, Cabo Verde, Brasil e Espanha. Não obstante a inexistência de estatísticas 

concernentes às remessas domésticas e ao número de cidadãos nacionais residentes no 

exterior, os dados do sector formal indicam que o montante anual de remessas 

internacionais (recepção e envio) se situa em torno de 8 milhões de USD e 11 milhões de 

USD, respectivamente.     

Os resultados do inquérito à inclusão financeira foram apresentados e discutidos num 

workshop promovido pelo BCSTP, com o apoio técnico e financeiro da AFI, o qual serviu 

igualmente para definir as principais linhas da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 

(ENIF), tomando por base as barreiras identificadas e as experiências de outros países 

membros da AFI.   

A principal conclusão deste workshop, que contou com a participação de representantes 

de entidades do sector público e privado relevantes, organizações da sociedade civil e 

parceiros de desenvolvimento, foi a necessidade de criação de um sistema financeiro mais 

inclusivo e robusto, o que requer a formulação de uma ENIF, a desenvolver com um 

roteiro claro em áreas fundamentais de política, constituindo-se assim como um pilar de 

crescimento económico, da criação de emprego e consequentemente da redução da 

pobreza em São Tomé e Príncipe.  

Neste contexto, foram identificadas quatro áreas principais para a ENIF, a saber (i) 

Serviços Financeiros Digitais, (ii) Finanças Verdes Inclusivas, (iii) Inclusão Financeira 

de Mulheres e (iv) Empoderamento do Consumidor e Literacia Financeira.  

Estas áreas foram primordialmente definidas com base nas fragilidades diagnosticadas 

em matéria de inclusão financeira, mormente a situação das mulheres, o baixo nível de 
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literacia financeira, a desadequação de produtos e serviços financeiros à grande maioria 

da população e o elevado grau de informalidade da economia. Tomou-se igualmente em 

consideração factores que apresentam enorme potencialidade para incrementar de forma 

vertiginosa a inclusão financeira no país, à semelhança do que tem sucedido em vários 

estados da sub-região, nomeadamente as infraestruturas de telecomunicações e as 

tecnologias de informação, bem como o contexto ambiental nacional, aliado à crescente 

relevância atribuída às acções de mitigação e adaptação às mudanças climáticas a nível 

mundial.   

A ENIF apresenta-se como um documento público, formulado a nível nacional através de 

amplo processo de consulta entre as partes envolvidas, com objectivos e acções precisos, 

visando acelerar o nível de inclusão financeira.  

A responsabilidade pela elaboração, acompanhamento e avaliação da ENIF foi atribuída, 

por meio do Decreto n.º 26/2020, a uma estrutura multidisciplinar tutelada por um 

Conselho Nacional de Inclusão Financeira (CNIF), enquanto órgão de orientação para 

governança e coordenação da ENIF, constituído pelo Ministro de tutela da área das 

Finanças, que a preside; Ministro de tutela da área de Novas Tecnologias; Ministro de tutela da 

área da Agricultura, Pescas e Florestas; Ministro de tutela da área do Empreendedorismo; 

Ministro de tutela da área da Educação; Ministro da tutela da área de Recursos Naturais e 

Ambiente; Ministro de tutela da área do Género e pelo Governador do BCSTP. O 

secretariado desta estrutura é garantido pela unidade técnica responsável pela Inclusão 

Financeira no BCSTP, competindo-lhe assegurar o suporte técnico, administrativo e 

científico ao CNIF e aos Grupos de Trabalho, assim como assegurar a boa execução da 

ENIF. A estrutura integra ainda Grupos de Trabalho dedicados a cada uma das quatro 

áreas fundamentais da ENIF, constituídos por representantes do sector público e privado 

relevantes, bem como indivíduos com conhecimentos técnicos nas áreas requeridas, tendo 

como atribuições principais elaborar e validar a ENIF.  

Por tudo o que foi dito, a ENIF visa assegurar o acesso de todos os agentes económicos a 

serviços e produtos financeiros de qualidade e a preços acessíveis, promovendo e 

estimulando o empoderamento económico de Todos. Trata-se de uma visão ambiciosa e 

de longo prazo.  

A grande meta desta ENIF é ter 70% da população adulta sãotomense incluída no sector 

financeiro formal até 2025. Esta meta foi definida tomando em consideração algumas 
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vantagens que o país apresenta, nomeadamente a cobertura da rede de telecomunicações, 

a elevada taxa de penetração dos telemóveis entre a população, a reduzida dimensão do 

país e a facilidade de acesso às diversas áreas do território.    

O resultado esperado da ENIF é aumentar de forma gradual e significativa o nível de 

inclusão financeira e, por seu intermédio, o empoderamento económico dos são-

tomenses, particularmente das mulheres e de outros grupos vulneráveis da população, 

através do uso de tecnologias digitais e da promoção de iniciativas sustentáveis.  

II. Diagnóstico da Inclusão financeira em São Tomé e Príncipe  
 

O Índice de Inclusão Financeira em São Tomé e Príncipe, que sinaliza o nível de acesso 

e uso dos produtos e serviços financeiros é de 0,24, o que corresponde ao nível mais baixo 

de inclusão financeira, de acordo com a classificação da AFI. Dos excluídos 

financeiramente 57% são mulheres e 43% são homens, enquanto 40% são do meio rural 

e 60% das zonas urbanas. A Região Autónoma do Príncipe (RAP) está melhor qualificada 

a nível nacional, com 79% da sua população incluída financeiramente, seguida de Água-

Grande, o distrito mais populoso da ilha de São Tomé, com 52%. Os distritos mais 

remotos e pobres – Lembá e Caué – apresentam os níveis mais baixos de Inclusão 

Financeira (19% e 21% respectivamente).  

De facto, o inquérito à Inclusão Financeira apurou que 61% da população adulta não 

possui conta bancária, maioritariamente (78%) por considerar insuficiente o seu 

rendimento. 
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Porém, 98% da população considera importante ter uma conta bancária, sobretudo para 

manter os seus recursos financeiros de forma segura (42%) e para a domiciliação do 

salário (34%).  

Por outro lado, a exclusão financeira também ocorre porque cerca de 85% das 

Microempresas e 63% das Pequenas empresas não estão formalmente constituídas. O 

facto de não estarem formalmente constituídas e, por isso, excluídas do sistema financeiro 

motiva 63% destas empresas a constituir as suas poupanças em casa.    

Serviços Financeiros Digitais  

Os Serviços Financeiros Digitais (SFD) são considerados como um dos meios mais 

eficientes para a penetração dos serviços financeiros no seio da população, graças à sua 

proficuidade e acessibilidade.  

Com 90% de cobertura de rede móvel, o país pode benefiar dos SFD. Não obstante, o 

numerário continua a ter uma predominância significativa (73%) nas transacções 

comerciais, nomeadamente na aquisição de bens alimentares, transporte, água, 

electricidade e comunicação.  

4,3%

7,9%

4,9%

2,3%

1,9%

0,7%

78,1%

Não sabe/Não responde

Outros motivos

Não considera importante

Não tem confiança nos Bancos Comerciais

O custo de manutenção da conta bacária é elevado

Prefere usar conta bancária de outrem

Não tem rendimento que justifique

Motivos para não ter uma conta bancária
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O uso de ferramentas digitais nas transacções é bastante irrisório, tendo em conta que as 

transacções efectuadas em ATM, Cartão de débito e Internet banking são apenas de 17%, 

5% e 1%, respectivamente. Um quadro semelhante verifica-se nas remessas de valores às 

famílias 

As causas da baixa adesão aos serviços de internet banking residem essencialmente no 

elevado custo (21%), na insegurança (16%), na complexidade da plataforma (15%) e no 

acesso à internet (12%).   

Somente 3% das transferências bancárias são feitas através de um SFD (ATM). No sector 

empresarial, o cenário é bastante similar. Apenas 1% dos pagamentos é efectuado a partir 

de suportes digitais (POS). 

Por sua vez, o serviço de internet banking é disponibilizado apenas por três das seis  

instituições bancárias. 

Em suma, o nosso mercado ainda está numa fase muita embrionária, sendo por isso uma 

oportunidade para criação de FinTechs inovadoras através de empresas já instaladas ou 

de start-ups. 

 

 

INCLUSÃO FINANCEIRA DE MULHERES 

5% 3% 3%

16%

73%

Não sabe/ Não
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Outro cheque Conta bancária Numerário

Como paga a acquisiçao de bens e serviços
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O inquérito concluiu que apenas 15% das mulheres em STP possuem contas bancárias, 

correspondendo a um Índice de Inclusão Financeira de 0,18. Esse baixo nível de inclusão 

financeira no seio das mulheres é consequência da (i) falta de rendimento ou baixo 

rendimento; (ii) baixo nível de habilitação literária; (iii) fraca literacia financeira; e (iv) 

elevado nível de informalidade das actividades que desenvolvem. 

Com efeito, 56% dos titulares de negócios próprios são mulheres com baixa habilitação 

literária (57% destas mulheres só têm educação básica).  

Níveis de literacia baixos normalmente conduzem a baixa capacidade de realizar negócios 

de forma eficiente e incrementam a vulnerabilidade económica das mulheres, levando-as 

ao sector informal da economia cujo acesso é mais facilitado.  

Cerca de 82% das MPMEs não estão formalmente constituídas, o que funda barreira no 

acesso a Produtos e Serviços Financeiros. Se considerarmos que as mulheres gerem 61% 

das MPMEs, fica muito evidente a vulnerabilidade económica subjacente às mesmas. 

O inquérito demonstrou que apenas 9% das mulheres considera que os Produtos e 

Serviços Financeiros disponibilizados pelos bancos satisfazem as suas necessidades.  

Ficou evidente no inquérito que, associado ao mais baixo nível de habilitação literária e 

maior preponderância da informalidade, o baixo rendimento é outro factor crítico que 

determina a exclusão financeira das mulheres.  

Por razões culturais, geralmente as mulheres dispõem de menos tempo para despender 

nos bancos, sendo os serviços bancários convencionais (presenciais no balcão) 

predominantes e maioritariamente concentrados na capital do país, o que constitui uma 

barreira adicional à inclusão financeira de mulheres. 

Há ainda outros factores culturais da sociedade, tais como as crenças religiosas, que 

concorrem para explicar a exclusão financeira de mulheres em STP.  

 

Finanças Verdes Inclusivas 
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As mudanças climáticas têm afectado os países e as economias um pouco por todo o 

mundo. De acordo com o relatório sobre INDC (2015)2, São Tomé e Príncipe, apesar de 

constituir um grande reservatório de gases com efeito de estufa, contribuindo para a 

captura de CO2, é um dos países mais afectados pelas mudanças climáticas. A maior 

vulnerabilidade aos efeitos destas mudanças regista-se ao nível das zonas costeiras, das 

florestas e biodiversidade, da agricultura e pecuária, da pesca, dos solos e da energia. 

Com efeito, as mudanças climáticas poderão afectar infraestruturas hoteleiras, 

restaurantes e habitações situadas no litoral. Esta situação poderá pôr em causa o turismo, 

sector que nos últimos anos tem registado grande crescimento, contribuindo para o 

crescimento do PIB em cerca de 14%3 .  

Ao nível da Agricultura, sector que abrange um grande número da população nacional e 

que contribui para o crescimento do PIB em cerca de 26%4 , há que assinalar o impacto 

severo da redução ou variação nos regimes de chuva na produção, uma vez que esta 

constitui um insumo base para a produção agropecuária.  

Relativamente às Pescas, sector que constitui a principal fonte de proteínas do país, o 

aumento das temperaturas e a mudança nos padrões de precipitação têm determinado a 

destruição de habitats, tanto dos recursos pesqueiros como dos próprios pescadores, 

levando à migração de ambos e a uma assinalável redução da produtividade pesqueira.  

Este quadro revela uma degradação ambiental que pode ameaçar o desenvolvimento 

sustentável de STP.  

Com efeito, segundo os resultados do Inquérito à Inclusão Financeira as principais fontes 

de rendimento da população são-tomense são o comércio informal, o apoio de familiares/ 

amigos e outros negócios próprios, sendo que para 50% dos indivíduos com negócio 

próprio este constitui a principal fonte de rendimento. O inquérito constatou, ainda neste 

domínio, que 73% dos negócios próprios têm fluxos de vendas muito instáveis e cerca de 

97% nunca beneficiaram de apoio do Governo ou de outra instituição. 

Quando consideradas as MPMEs, o inquérito apurou uma predominância de relações de 

parentesco nas Microempresas (76%), as quais têm maioritariamente carácter de 

subsistência. 

Quando analisadas as fontes de financiamento das MPMEs, verificou-se que as principais 

são o capital próprio e o autofinanciamento, sendo que, do total de MPMEs que recorrem 

                                                           
2De acordo com http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sao185103.pdf 
3 Dados estatísticos do INE 
4 Dados estatísticos do INE 
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a financiamento bancário, cerca de 89% são Microempresas – de assinalar que o recurso 

a financiamento bancário é mais comum nos sectores do comércio, de alojamento e 

restauração. Os principais obstáculos identificados no acesso ao crédito são o risco 

sectorial e a insuficiência/ inexistência de garantias por parte dos potenciais clientes. 

Outro grande obstáculo é facto de grande parte da população não ter conta bancária 

devido a exigência de depósitos de valores mínimos como condição para abertura duma 

conta, o que torna onerosa para uma população de fraco rendimento. 

De facto, os casos relatados apontam para custos ambientais que superam os ganhos das 

actividades económicas que os geraram, o que suscita a necessidade de colocar essas 

questões nas agendas de políticas públicas. Com efeito, o desenvolvimento sustentável 

não parece ser possível sem as necessárias mudanças no modo de pensar e agir do ser 

humano e, consequentemente, a sua transição para estilos de vida e padrões de produção 

e consumo sustentáveis. Perante este quadro, a adopção de medidas de adaptação e 

mitigação às mudanças climáticas deve ter um amplo espectro de acção, tendo o sector 

financeiro também um importante papel a desempenhar. Os serviços financeiros jogam 

um papel fundamental ao permitirem às populações mais pobres e vulneráveis lidar com 

os prejuízos financeiros decorrentes do impacto das mudanças climáticas. 

Portanto, Finanças Verdes Inclusivas (FVI) podem ser definidas como políticas para 

mitigar ou criar resiliência aos efeitos ambientais, sociais e económicos das mudanças 

climáticas. 

Apresenta-se, neste contexto, uma excelente oportunidade para que, através do sector 

financeiro, se possa apoiar as populações a desenvolverem actividades económicas 

sustentáveis, adaptadas aos seus contextos sociais e que lhes permitam aumentar a 

resiliência às alterações climáticas, contribuindo assim para o bem-estar social.  

 

Empoderamento do Consumidor e Literacia Financeira 

O diagnóstico com base nos dados do Inquérito à Inclusão Financeira do lado da procura 

aponta para a existência de grandes fragilidades neste domínio, aferindo que resta muito 

ainda por fazer. 

O índice de literacia financeira sãotomense que, de acordo com a metodologia de cálculo 

da AFI, engloba o conhecimento, habilidades, atitude e comportamento, confere que 
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apenas 39% da população pode ser considerada com um nível razoável de literacia 

financeira. 

O consumidor informado e conhecedor dos conceitos financeiros fundamentais 

provavelmente, de uma forma mais sensata e racional, fará melhor gestão dos seus 

recursos financeiros, promovendo a sua qualidade de vida e da sociedade em geral. 

Todavia, uma grande parte da população não está familiarizada com conceitos 

relativamente simples como depósito a prazo (63%), descoberto bancário (70%) ou 

internet banking (66%). Igualmente preocupante é o facto de cerca de 67% dos clientes 

que aplicam os seus recursos em produtos de poupança nos bancos desconhecerem as 

taxas de juros e consequentemente o valor a receber no fim da aplicação. É ainda mais 

alta (74%) a percentagem dos que não fazem qualquer análise comparativa entre as taxas 

de juro antes de fazerem as aplicações em produtos de poupança. Por outro lado, 59% dos 

inquiridos não sabe o valor das taxas de juro de empréstimos que paga ao seu banco. 

Quando se trata de clientes sem nenhuma instrução académica o quadro é ainda mais 

dramático – 100% desses clientes não sabe o valor das taxas de juro de empréstimos que 

paga ao seu banco. Por conseguinte, pode-se concluir que o consumidor é parte frágil na 

relação contratual bancária, abrindo portas à actuação abusiva dos bancos. 

A informação é um instrumento de defesa e de protecção que se impõe com a finalidade 

de esclarecer e de educar o consumidor nas suas relações financeiras. No entanto, 

contrariando a opinião dos clientes aferida no Inquérito à Inclusão Financeira do lado da 

oferta, todos os bancos afirmam que as informações sobre as condições, os custos dos 

produtos e serviços que oferecem são transparentes e acessíveis a todos os clientes. Essa 

contradição apela para a necessidade de um realinhamento sobre os conceitos 

“transparência” e “acessibilidade” das informações na ENIF. 

Uma grande parte dos clientes (67%) desconhece as taxas de juro antes de fazer um 

depósito a prazo ou outro produto de poupança. 

Muitos clientes dos bancos (43%) não têm opinião formada sobre o nível de satisfação 

com os produtos e serviços oferecidos pelos bancos. Este indicador varia também em 

função do nível de escolaridade. Assim, a percentagem é mais elevada (65%) quando os 

clientes não têm nenhuma instrução escolar. Outro aspecto importante é que 54% da 

população não sabe a quem recorrer se eventualmente tiver um diferendo com o banco. 

Porém, cerca de 58% dos que têm opinião formada classificam como razoáveis os 
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serviços prestados pelo seu principal banco e 32% consideram-nos mesmo bons. Este é 

mais um sinal de fraca literacia financeira. 

Como vimos acima, a gestão e controlo dos produtos financeiros assegura uma melhor 

gestão orçamental das famílias, e consequentemente menor probabilidade de 

insolvências. Porém, cerca de 34% dos clientes bancários não conhecem com uma 

precisão aceitável o saldo das suas contas bancárias.  Esta insuficiente literacia pode pôr 

em causa a capacidade de assegurar os seus direitos de consumidor. 

Uma revisão sobre os programas educativos das escolas indica que a educação financeira 

disponível nas escolas para crianças e jovens, salvo algumas tentativas esporádicas, é 

quase inexistente. Mesmo nos Media não existem informações sistematizadas para a 

população adulta. E as poucas que surgem pontualmente são insuficientes e não 

estimulam uma mudança na cultura financeira, ajudando a tomar melhores decisões 

financeiras e a entender as vantagens, os direitos e também as obrigações ao usar um 

serviço financeiro. Com efeito, as respostas dos clientes bancários ao já referido inquérito 

à inclusão financeira do lado da procura indicam que apenas 15% dos clientes tomam 

conhecimento da existência de serviços bancários pelos Media. Porém, 42% dos 

entrevistados têm a comunicação social (Rádio e Televisão) como fonte preferencial para 

obtenção de informações sobre os produtos financeiros e apenas 14% dos entrevistados 

preferem as brochuras e folhetos disponíveis nos balcões dos bancos. Em contrapartida, 

no inquérito à inclusão financeira do lado da oferta aferimos que os bancos se dão por 

satisfeitos com a sua política neste domínio. Cerca de 80% dos bancos consideram que a 

publicidade e o marketing fazem parte das suas prioridades. Conclui-se assim sobre a 

necessidade de desenvolver uma solução holística capaz de entrosar os interesses dos 

diferentes stakeholders. 

Por outro lado, o IIF do lado da oferta evidenciou uma enorme dificuldade dos bancos em 

fornecer informações precisas e fiáveis sobre os seus clientes. As fragilidades das 

instituições bancárias nacionais englobam também o desconhecimento do número total 

dos seus clientes, da distribuição por género, por faixa etária e por distritos. Essas 

fragilidades põem em causa a protecção efectiva dos consumidores em STP e também 

diminuem a oportunidade de desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que 

atendam às suas necessidades. Um eventual equacionamento na ENIF do sistema de 

identificação bancária biométrico quiçá possa ser uma solução para a questão em 

referência. 
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Em suma, o diagnóstico afere que os consumidores são-tomenses estão desprotegidos no 

relacionamento com as instituições bancárias, o que constitui um desafio para o aumento 

do uso de serviços financeiros. Com efeito, na sequência do dinamismo que se pretende 

no sector financeiro, este diagnóstico tende a agudizar-se, uma vez que, com o surgimento 

de novos produtos e serviços financeiros, os clientes tendem a estar mais vulneráveis a 

abusos e práticas comerciais agressivas. 

No quadro abaixo, apresentamos as diferentes componentes que caracterizam o nível de 

literacia financeira são-tomense. 

 

Tabela 1:Barómetro de Literacia Financeira  

 conhecimento habilidades atitude  comportamento Total 

Impacto 

económico 

41% n.a. 7% 23% 24% 

Gestão 

orçamental 

39% 67% 47% 39% 48% 

Poupança e 

planificação de 

longo prazo 

49% n.a. n.a. 25% 37% 

Gestão de 

dívidas 

34% 55% 0% 56% 36% 

Confronto dos 

diversos serviços 

financeiros 

71% 0% 38% n.a. 36% 

Protecção de 

direitos pessoais 

n.a. 38% n.a. 80% 59% 

Total 47% 40% 23% 44% 39% 
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III. Estratégia de Inclusão financeira: Áreas prioritárias e 

medidas estratégicas   
O diagnóstico espelhado no capítulo precedente mostra que a inclusão financeira em São 

Tomé e Príncipe ainda enfrenta diversos desafios:  

a. Garantir que todos os são-tomenses adultos tenham acesso a uma gama de 

produtos e serviços financeiros acessíveis e apropriados; 

b. Promover o uso de serviços financeiros utilizando as novas tecnologias 

digitais; 

c. Assegurar que todos os são-tomenses sejam financeiramente alfabetizados 

para aproveitar melhor os produtos e serviços financeiros disponíveis; 

d. Garantir que o aumento da inclusão financeira seja respeitador do meio 

ambiente e seja útil para alcançar o desenvolvimento sustentável, 

promovendo "finanças verdes inclusivas"; e 

e. Garantir produtos e serviços financeiros adequados e acessíveis que 

promovam o empoderamento dos são-tomenses e em especial das mulheres. 

Assim se justifica a necessidade de construir um sistema financeiro mais inclusivo através 

da adopção de uma ENIF, cuja missão consubstancie fornecer um quadro coordenado 

claro, que estimule o avanço da inclusão financeira no país, ultrapassando as barreiras 

prevalentes e explorando oportunidades-chave. 

Com efeito, o cumprimento da visão de São Tomé e Príncipe para a inclusão financeira 

passa por uma boa e clara programação estratégica obedecendo a um roteiro que versa 

sobre quatro pilares fundamentais (áreas prioritárias). Assim, a ENIF é abordada em 

quatro áreas prioritárias a saber, (i) Serviços Financeiros Digitais, (ii) Finanças Verdes 

Inclusivas; (iii) Inclusão Financeiras das Mulheres; e (iv) Empoderamento do 

Consumidor e Literacia Financeira.  Essas áreas prioritárias correspondem às barreiras 

diagnosticadas como principais causas da exclusão financeira.  Os grupos de trabalho que 

incluem os diversos estratos socioeconómicos do país delinearam linhas mestras para 

cada uma das áreas suprarreferidas considerando que também encerram oportunidades 

para a promoção da inclusão financeira incentivando a inovação, o crescimento e a 

criação de empregos, ao mesmo tempo que oferecem proteção responsável aos 

consumidores.  
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Serviços Financeiros Digitais  

A inclusão financeira é uma das soluções mais facilmente disponíveis para a promoção 

do crescimento económico. Um dos pilares de aceleração da inclusão financeira são os 

SFD que definimos como os serviços desenvolvidos, implantados, entregues e acedidos 

por meio de canais digitais. 

Com efeito, a tecnologia pode abrir as portas para a inclusão financeira em algumas das 

comunidades ou grupos sociais. O relacionamento com os bancos por via digital permite 

que pessoas em comunidades distantes abram contas bancárias e as mantenham 

remotamente através de plataformas tecnológicas. 

Por outro lado, a introdução dos SFD nos mercados emergentes como o nosso, 

normalmente segue um caminho diferente dos países desenvolvidos. Assim, pretendemos 

que os prestadores de serviços financeiros não bancários sejam incentivados a oferecer 

serviços electrónicos em zonas ou a estratos sociais da população a que o sector bancário 

tradicional tem mais dificuldades em atingir.  

Considerando a grande infiltração dos telemóveis no país (cerca de 90% da população 

adulta tem telemóvel) e considerando que o país já dispõe de uma base regulatória neste 

domínio, equacionamos na ENIF o incentivo aos serviços de dinheiro móvel - definidos 

como a prestação de serviços financeiros por meio de telemóveis. 

As FinTechs e RegTechs podem constituir soluções transformadoras que visam sobretudo 

as populações de baixa renda e aumentam a oportunidade de fornecimento de serviços 

financeiros de qualidade. A ENIF se propõe impulsionar o aproveitamento do potencial 

que a FinTech inclusiva encerra proporcionando serviços financeiros a um considerável 

número de pessoas, tais como pagamentos, poupanças, seguros e créditos, promovendo 

assim o crescimento económico e o alívio da pobreza. 

O aumento da inclusão financeira também se faz com legislações que imponham a 

obrigatoriedade de pagamentos de serviços públicos por meios digitais. Assim, 

pretendemos que a ENIF dê um significativo impulso à obrigatoriedade de uso das 

tecnologias de informação nos serviços financeiros do Estado. 

A inclusão financeira digital deve ser acompanhada de sistemas de identificação e 

autenticação fidedignos e a capacidade de recolha e análise de dados desagregados, 
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permitindo maior e melhor conhecimento dos utentes e analogamente com sistemas de 

segurança e protecção adequados. 

Em suma, este pilar tem o objectivo estratégico Atingir um nível significativo do uso 

inovador da tecnologia no acesso aos serviços financeiros, promovendo os serviços de 

financiamento digitais para todas as camadas da população de forma segura e com o 

menor risco possível. 

 

III.2. INCLUSÃO FINANCEIRA DE MULHERES 

 

Os dados do último recenseamento geral da população e da habitação asseguram que a 

população sãotomense é constituída maioritariamente por mulheres5. Porém, não obstante 

grandes progressos registados desde a independência do país em 1975 no que concerne à 

emancipação das mulheres, o quadro ainda é bastante sombrio. Com efeito, o 

desemprego, a fraca escolaridade, a exposição aos choques de rendimento enquanto 

chefes de famílias e o consequente alto nível de pobreza grassa mais no seio das mulheres, 

como confere o relatório do IIF. 

Assim, o diagnóstico descrito no capítulo anterior atesta que o ponto crítico da inclusão 

financeira em São Tomé e Príncipe seja a exclusão financeira das mulheres.  O índice de 

inclusão financeira das mulheres é de 0,18. 

Todavia, as mulheres representam um grande potencial para revigorar a economia. Elas 

constituem a grande maioria nas micro e pequenas empresas (compõem 62% do total de 

MPME) e dos operadores do sector informal. 

O aumento da inclusão financeira permitirá melhorar de forma sustentada esta condição 

económica e social da mulher sãotomense requerendo-se para o efeito políticas 

específicas de género, que sejam, de facto, adequadas às necessidades das mulheres. 

Nesta ordem de ideias, a ENIF promove o empoderamento económico das mulheres 

estabelecendo um quadro com diversas facilidades de acesso e uso do sistema financeiro, 

mormente empréstimos, o desenvolvimento de novos produtos sensíveis ao género, como 

                                                           
5 Conforme os dados do INE 
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contas bancárias móveis transaccionais, bem como apoios direcionados para a 

capacitação das microempresárias e outras oportunidades para mulheres empreendedoras. 

Outro objectivo que a estratégia trata de observar é o estabelecimento de um quadro 

regulatório para a criação ao nível do sistema financeiro de dados desagregados por 

género. A existência desses dados fornecerá uma imagem mais precisa dos gaps de género 

existentes, da capacidade de crédito das mulheres e contribuirão para identificar as 

necessidades específicas das mulheres em termos de serviços financeiros. Uma activa 

identificação e remoção dos obstáculos à inclusão financeira das mulheres permitem 

preparar melhor o caminho para diminuir a lacuna de género nesta área. 

A ENIF também atribui enorme importância aos programas (com parcerias público-

privadas) de educação financeira específicos para mulheres, pois pode capacitá-las para 

a tomada de decisões informadas sobre produtos e serviços financeiros. 

Assim pretendemos como objectivo estratégico deste pilar estabelecer objectivos 

explícitos e metas quantitativas transparentes para aumentar a inclusão financeira das 

mulheres para o nível 0,50, permitindo avanços significativos na promoção da igualdade 

de género e no empoderamento económico das mulheres.  

 

Finanças Verdes Inclusivas 

Em países pouco desenvolvidos como o nosso, as mudanças climáticas impõem um alto 

custo às populações mais pobres. De igual modo, o desenvolvimento sustentável não 

parece ser possível sem as necessárias mudanças no modo de pensar e agir da população 

e, consequentemente, a sua transição para estilos de vida e padrões de produção e 

consumo sustentáveis. Por isso, a preocupação com o meio ambiente tem se tornado tema 

central nas agendas dos formuladores de políticas públicas são-tomenses. 

A experiência de outros países mostra que a inclusão financeira é uma das formas mais 

eficazes de construir resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, porque ajuda a 

mitigar os seus efeitos sociais e económicos, além de permitir a adaptação das populações 

afectadas. À vista disso, as Finanças Verdes Inclusivas - definidas como politícas com 

vista a mitigar e construir resiliência aos impactos ambientais, sociais e económicos das 
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mudanças climáticas - constituem uma parte importante da nossa ENIF. Nela elencamos 

medidas de política e regulamentos para mitigar e construir resiliência aos impactos das 

mudanças climáticas.  

Com efeito, neste pilar o objectivo estratégico é facilitar a construção de uma economia 

verde e financeiramente inclusiva em STP.  

  

Empoderamento do Consumidor e Literacia Financeira 

Uma pessoa financeiramente capaz é aquela que possui o conhecimento, habilidades e 

cultura que lhe dão a oportunidade de se informar, tomar decisões responsáveis sobre as 

suas finanças pessoais6 . 

Por conseguinte, alfabetizar o consumidor de serviços e produtos financeiros deverá ser 

hoje uma das maiores preocupações da inclusão financeira. Por isso, neste pilar a ENIF 

equaciona alguns mecanismos adequados de protecção ao consumidor para inspirar mais 

confiança no sistema financeiro. Ou seja, equacionar iniciativas que tenham impacto de 

curto e longo prazos nas capacidades financeiras e no comportamento financeiro dos 

consumidores. 

A fraca literacia financeira é um dos responsáveis pela exclusão financeira determinando 

que o Empoderamento do Consumidor e a Literacia Financeira constitua um dos 

principais pilares da ENIF. 

A literacia financeira é aqui entendida como a habilidade de entender como o dinheiro 

funciona, ou seja, como o multiplicar, administrar e investir. Assim sendo, um bom nível 

de literacia financeira significa familiaridade com conceitos como meta financeira, 

orçamento, investimentos, aposentação, contratos, dentre outros. 

O diagnóstico de literacia financeira em São Tomé e Príncipe indica que a educação 

financeira disponível nas escolas para crianças e jovens, ou mesmo nos Media para a 

população adulta, são insuficientes e não estimulam uma mudança na cultura financeira 

                                                           
6 De acordo AFI, Alliance for Financial Inclusion, Financial Capability Barometer, 2017 
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ajudando a tomar melhores decisões financeiras e a entender as vantagens, os direitos e 

também as obrigações decorrentes da utilização de serviços financeiros.  

A capacitação financeira ensina como melhor gerir o dinheiro e como minimizar os riscos, 

além de outras habilidades em marketing, facilitando a perspicácia nos negócios e 

melhores oportunidades para ter sucesso. 

Por outro lado, como vimos acima no diagnóstico, os consumidores são-tomenses 

sentem-se desprotegidos no relacionamento com as instituições, o que constitui um 

desafio para o aumento do uso de serviços financeiros. Com efeito, ao surgirem novos 

produtos e serviços financeiros os clientes tendem a estar mais vulneráveis a abusos e 

práticas comerciais agressivas. Por isso, tratamos de equacionar alguns mecanismos 

adequados de protecção do consumidor para inspirar mais confiança no sistema 

financeiro. 

 Com este pilar pretendemos atingir o objectivo estratégico elevar a garantia de 

protecção do consumidor financeiramente alfabetizado de 39 para 60%. 

 

IV. Plano de acção  
Em linha com os pilares acima descritos e em estreita colaboração com os Grupos de 

Trabalho elencamos acções consideradas essenciais no âmbito da ENIF para os próximos 

quatro anos. Com efeito, cada pilar tem um objectivo geral e alguns objectivos 

específicos, aos quais correspondem acções, com identificação dos responsáveis e 

corresponsáveis (tanto do sector público como do privado), bem como dos respectivos 

indicadores de seguimento, conforme a tabela que se segue.  
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No Pilar Serviços Financeiros Digitais o objectivo é promover o uso dos FinTech e Regtech para atingir níveis de realização de pelo menos 50 % 

das transacções financeiras por meio de uma solução tecnológica. 

Objectivo específico  Acção              Acção 
prévia 

Entidade            
responsável 

Entidade 
corresponsável 

Nível de 
prioridade 

Período de 
realização 

Indicador de   cumprimento 

Reforçar a capacidade 

institucional do regulador 

dos serviços financeiros 

(BCSTP) 

 

1. Reforço das unidades de 

estrutura responsáveis 

pela supervisão e 

superintendência de 

prestadores de serviços 

financeiros   

2. Reforço da legislação de 

forma a garantir a 

segurança das 

transacções electrónicas  

3. Introdução de novas 

tecnologias   

(infraestrutura, software, 

hardware e serviços) para 

aumentar a eficiência e 

eficácia da supervisão e 

superintendência 

(suptech) 

 

 

Sensibilização e 

engajamento da 

Assembleia Nacional, 

em particular da 

Comissão Parlamentar 

de Assuntos 

Económicos 

 

Revisão do quadro legal 

e regulamentar vigente 

(incluindo os diplomas 

sobre protecção de 

dados), em estreita 

colaboração com a 

Comissão Parlamentar 

de Assuntos 

Económicos  

 

 

Revisão de toda a 

 infraestrutura 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCSTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANPDP 

(A1)7Muito 

Alta 

 

 

 

 

(A2) Muito Alta 

 

 

 

 

(A3)Alta 

2021-2022 

 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

2022-2025 

 

(I18)Quadro de Suptech ( legal, 

tecnológico e recursos humanos) 

criado e implementado 

 

 

Assegurar a 

interoperabilidade 

dos sistemas de 

pagamentos   

4. Desenvolvimento e 

promoção da 

interoperabilidade dos 

sistemas e serviços de 

pagamentos  

5. Digitalização do Sistema 

de Compensação 

Interbancária (SICOI) 

BCSTP/SPAUT Prestadores de 

serviços 

financeiros  

(A4) Muito Alta 

 

 

 

 

(A5) Alta 

2021-2023 

 

 

 

 

2022-2023 

(I2)Número de transacções efectuadas 

com interoperabilidade dos sistemas de 

pagamento 

                                                           
7 A(n) corresponde ao nível de prioridade de cada acção   
8 I(n) corresponde ao indicador de cumprimento dos objectivos 
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Fomentar os 

pagamentos G2P e 

P2G 

 

6. Introdução de módulos 

de pagamentos de 

serviços (água, luz e 

telecomunicações), 

pagamentos ao Estado 

(impostos, taxas, etc) e à 

Segurança Social por via 

de infraestruturas 

tecnológicas  

7. Criação de módulo para 

pagamento de prestações 

sociais de forma 

electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilização dos 

prestadores de serviços 

financeiros  

  

 

 

 

 

 

SPAUT/INIC/DITEI/ 

BCSTP/INSS 

 

Prestadores de 

serviços 

financeiros 

(A6) Muito Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A7) Muito Alta 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

(I3) Percentagem de pagamentos de 

serviços (água, luz e 

telecomunicações) e percentagem de 

pagamentos G2P e P2G por via digital 

 

Desburocratizar o 

acesso a serviços e 

produtos financeiros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. e-Know Your Customer 

(e-KYC)/Digital ID 

9. Implementação do 

sistema electrónico de 

registo de garantias 

 

BCSTP 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Justiça 

 

 

 

 

 

 

Prestadores de 

serviços 

financeiros  

 

 

 

 

BCSTP 

(A8)Alta 

 

(A9)Alta 

 

 

2022-2025 

 

2021-2022 

(I4) e-KYC e identificação digital 

implementados 

 

 

 

(I5) Sistema electrónico de registo de 

garantias 

Fomentar a 

utilização de canais 

alterativos de 

disponibilização de 

serviços financeiros 

 

10. Incentivo à prestação de 

serviços financeiros 

digitais  

 

11. Criação de rede de 

agentes bancários  

 

 

 

BCSTP 

 

 

 

Prestadores de serviços 

financeiros 

Prestadores de 

serviços 

financeiros 

 

 

 

(A10) Muito 

Alta 

 

 

 

(A11)Alta 

2021-2025 

 

 

 

 

2022-2025 

 

(I6) Número de transacções financeiras 

digitais realizadas  

 

(I7) Número de agentes 

bancários(desagregados por género e 

área geográfica)  por 10 000 adultos  
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Articulação das 

acções entre 

reguladores 

 

12. Harmonização de 

regulamentações e 

procedimentos  

Elaboração de 

memorandos de 

entendimento 

 

BCSTP/AGER/ANPDP  (A12)Alta 2022-2023 (I8) Procedimentos harmonizados  

 

  

Políticas de fomento 

de start ups de 

Serviços Financeiros 

Digitais (SFD) 

 

13. Adaptar regulamentações 

existentes e criar novas 

para estimular start ups  

BCSTP/Ministério da 

Juventude e 

Empreendedorismo 

 (A13)Alta 2022-2023 (I9) Regulamentação adoptada 

 

(I10) Número de start-ups no domínio 

de FinTech criadas  

 

 

 

O pilar Inclusão Financeira das Mulheres pretende elevar em quatro anos o índice de inclusão financeira de mulheres de 0,18 para 0,50 

Objectivo específico  Acção         Acção prévia Entidade  responsável Entidade 

corresponsável 

Nível de 

prioridade 

Período de 

realização 

Indicador de   cumprimento 

Garantir a existência 

de produtos e 

serviços financeiros 

adequados e 

acessíveis às 

mulheres 

1. Criação de linhas de 

financiamento específicas para 

mulheres: 

 Fundos de garantia de 

crédito para mulheres   

 Taxas de juro reduzidas 

e acessíveis  

 Outros custos acessíveis   

  

 

 

 

BCSTP/ Instituições 

Financeiras  

 

 

 

  

 

 

 

Ministério das 

Finanças/INPG 

 

 

 

 

(A1) Muito Alta 2022-2025 (I11) Percentagem de mulheres que utilizam 

linhas de financiamento específicas  
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2. Definição e implementação de 

uma quota da carteira de crédito 

das instituições financeiras 

destinada a mulheres  

 BCSTP 

 

Instituições 

Financeiras 

(A2) Muito Alta 2021-2023 (I12) Percentagem de mulheres que possuem 

crédito no sistema financeiro formal (Valor do 

financiamento em% do total das linhas de 

financiamento)  

 

Reforçar os 

mecanismos para a 

poupança formal  

3. Soluções de poupança: Criação de 

produtos inspirados em chiquilá e 

outras formas tradicionais de 

poupança 

 BCSTP/ Instituições 

Financeiras  

 

 

 

Ministério das 

Finanças 

 

 

  

(A3)Alta 2022-2025 (I13) Percentagem de mulheres com poupança no 

sistema formal  

Fomentar o 

empoderamento das 

mulheres 

promovendo o 

crescimento 

inclusivo  

4. Criação de incubadoras de 

negócios para mulheres, com 

enfâse no uso de serviços 

financeiros digitais e em 

actividades relacionadas com 

finanças verdes inclusivas 

Identificar as principais 

necessidades das 

mulheres em termos de 

negócios de forma a 

criar incubadoras 

ajustadas às suas 

necessidades  

INPG /AMEP 

(Associação de 

Mulheres Empresárias)/ 

Associação das Palaiês  

BCSTP, Instituições 

Financeiras 

(A4)Alta 2022-2025 (I14) Número de empresas criadas por mulheres  

5. Simplificação dos procedimentos 

para facilitar a formalização de 

pequenos negócios para mulheres 

 

Mapear o processo 

actual envolvendo as 

mulheres e outras partes 

interessadas  

 

Ministério da 

Justiça/Ministério das 

Finanças 

INPG, Associação 

de Mulheres 

Empresárias, 

AMAGRU, 

Associação das 

Palaiês 

(A5)Alta 2022 (I15) Número de pequenos negócios de mulheres 

formalmente registados  

Melhorar o nível de 

conhecimento sobre 

os clientes para 

melhor satisfazer as 

suas necessidades 

em serviços e 

produtos financeiros  

6. Adopção de um quadro 

regulatório que estabeleça a 

obrigatoriedade de recolha, 

análise e utilização de dados 

desagregados por género 

 

 

 BCSTP Prestadores de 

serviços financeiros  

 

(A6) Muito Alta 2021-2022 (I16) Dados desagregados por género 

 

 

Fomentar a inclusão financeira através da promoção das “finanças verdes” é o objectivo geral deste pilar Finanças Verdes Inclusivas  
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Objectivo 
específico  

Acção              Acção prévia Entidade   
responsável 

Entidade 
corresponsável 

Nível de 
prioridade 

Período de 
realização 

Indicador de   cumprimento 

Assegurar a 

disponibilização de 

serviços e produtos 

financeiros que 

permitam mitigar e 

constituir resiliência 

aos impactos das 

mudanças climáticas  

 

1. Definição e implementação de 

uma quota da carteira de crédito 

das instituições financeiras 

destinada a investimentos que 

concorram para a adaptação e 

mitigação das mudanças 

climáticas 

 

 

 

Sensibilização dos Prestadores 

de Serviços Financeiros  

BCSTP Min. 

Ambiente/Min. 

Agricultura 

(A1) Muito Alta 2021-2023  

 

 

 

 

 

 

(I17) Percentagem de investimentos verdes financiados pelo sector 

financeiro formal   

 

2. Subvenção de taxas de juro para 

financiamento de produtos verdes 

(transformação de produtos e 

resíduos, construção civil, 

artesanato, reflorestação, energia, 

etc) a particulares e micro e 

pequenas empresas (cleantech) 

 

3. Criação de produtos e serviços 

financeiros específicos para 

actividades ambientalmente 

sustentáveis e de adaptação às 

mudanças climáticas (gestão de 

resíduos sólidos, reciclagem, 

agricultura, pescas, florestas, 

pecuária, etc): linhas de crédito, 

fundos de garantia de crédito, 

soluções de poupança e seguros 

 

 

Sensibilização/capacitação 

dos grupos alvo 

Min. Finanças 

(Direcção do 

Planeamento – 

Plano Nacional de 

Adaptação / Plano 

de Implementação 

das NDC) 

BCSTP/Projecto 

TRI 

(A2) Muito Alta 2022-2025 

 

 

Sensibilização dos Prestadores 

de Serviços Financeiros 

Prestadores de 

serviços financeiros   

BCSTP, Projecto 

TRI 

(A3)Alta 2022-2025 

Definir  indicadores 

padronizados de 

mensuração  

4. Adopção do quadro regulatório 

que estabeleça a obrigatoriedade 

 BCSTP  (A4) Muito Alta 2021-2022 (I18) Dados padronizados sobre finanças verdes 
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de recolha, análise e utilização de 

dados relativos às finanças verdes 

Adoptar políticas de 

prevenção de riscos 

climáticos no sector 

financeiro 

5. Adopção do quadro regulatório  

sobre gestão de  riscos climáticos 

no sector financeiro  

 BCSTP/Ministério 

do Ambiente  

 (A5)Alta 2022-2024 (I19) Quadro sobre gestão de  riscos climáticos no sector financeiro 

criado e implementado  

 

 

 

 

 

 

O objectivo geral do Pilar Empoderamento do Consumidor e Literacia Financeira é garantir que todos os são-tomenses tenham níveis de literacia 

financeira suficientes para melhor utilizar os serviços financeiros disponíveis 

Objectivo 
específico  

Acção              Acção 
prévia 

Entidade   
responsável 

Entidade 
corresponsável 

Nível de prioridade Período de realização Indicador de   
cumprimento 

Melhorar a 

compreensão dos 

principais conceitos 

financeiros e 

económicos 

 

1. Integração de educação 

financeira no currículo educativo 

ou em unidades curriculares 

existentes desde o ensino pré-

escolar 

Formação de formadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Educação/BCSTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF 

 

 

 

 

(A1) Muito Alta 2022-2025 (I20) Educação financeira 

integrada nos curricula   
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2. Sensibilização e formação 

estratificada por género e faixa 

etária  

 Programas de rádio e 

televisão 

 Dramatização  

 Desenhos animados  

 Palestras  

3. Criação de espaços interactivos 

no website do Banco Central e 

dos prestadores de serviços 

financeiros com conteúdos 

informativos e formativos 

 

 

Formação dos 

disseminadores 

 

 

BCSTP/Prestadores de 

serviços financeiros  

 

 

 

TVS/RNSTP 

 

(A2) Muito Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A3)Alta 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

(I21) Percentagem de 

população adulta com bom 

nível de compreensão dos 

principais conceitos 

financeiros e económicos  

Melhorar a 

capacidade de 

oferta dos serviços 

e produtos 

financeiros  

4. Capacitação dos prestadores de 

serviços financeiros para garantir 

a acessibilidade das informações 

(estratificadas por níveis de 

escolaridade, género  e outros 

factores socioculturais) aos 

clientes  

 BCSTP Prestadores de 

serviços financeiros  

(A4)Alta 2022-2023 (I22) Percentagem da 

população com bom nível 

de conhecimento sobre os 

serviços e produtos 

financeiros 

5. Criação de um quadro 

regulatório que oriente a  

adequação dos serviços e 

produtos financeiros às 

necessidades dos diferentes 

públicos alvo: mulheres, jovens e 

outros. 

 

 BCSTP INPG/AMEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A5)Alta 2021-2022 (I23) Quadro regulatório 

para adequação dos 

serviços e produtos 

financeiros aos diferentes 

públicos alvo 
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6. Reforço da ética deontológica 

dos prestadores de serviços 

financeiros através da adopção 

de código de conduta 

 BCSTP/Prestadores de 

serviços financeiros 

Ministério da 

Agricultura (TRI) 

(A6) Muito Alta 2021-2023 (I24) Código de conduta 

adoptado 

 

 

 

 

7.  Capacitação dos prestadores de 

serviços financeiros no domínio 

de Finanças Verdes Inclusivas e 

Inclusão Financeira de Mulheres 

 BCSTP/Prestadores de 

serviços financeiros 

Ministério da 

Agricultura(TRI) 

(A7)Alta 2022-2024 (I25) Percentagem de 

população  adulta satisfeita 

com os serviços 

financeiros “verdes” e 

Inclusão Financeira de 

Mulheres 

Elevar a capacidade 

de gestão 

orçamental  dos 

agentes económicos  

8. Criação de aplicativos com 

tutoriais sobre as principais 

operações financeiras nos 

telemóveis   

 

 

 

BCSTP /Prestadores de 

serviços financeiros 

AGER/Operadoras de 

telecomunicações  

(A8) Alta 2022-2024 (I26) Percentagem da 

população adulta com boa 

capacidade de gestão 

orçamental   

Promover os 

hábitos de 

poupança e a 

capacidade de 

gestão de dívida   

9. Sensibilização dos agentes 

económicos sobre os principais 

benefícios da poupança formal 

 Dramatização  

 Programas de rádio e 

televisão 

 Desenhos animados  

 Palestras  

10. Desenho e implementação de 

programas para diversos estratos 

socioeconómicos destinados a 

melhorar  o conhecimento sobre 

a capacidade de endividamento  

 BCSTP  (A9) Muito Alta 

 

 

 

 

 

 

 

(A10) Muito Alta 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

(I27) Percentagem de 

população adulta com  

hábitos de poupança 

formal e boa capacidade 

de gestão de dívida  
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Melhorar a 

capacidade de 

escolha de serviços 

e produtos 

financeiros   

11. Diversificação dos canais de 

publicitação de produtos e 

serviços financeiros com um 

foco particular em grupos 

financeiramente excluídos  

12. Adequação dos conteúdos 

publicitários aos diferentes 

estratos socioeconómicos da 

população  

13. Criação do comparador de 

crédito no sítio do Banco Central 

14. Introdução da Ficha de 

Informação Normalizada (FIN) 

para todos os serviços e produtos 

financeiros  

 Prestadores de serviços 

financeiros 

 

 

Prestadores de serviços 

financeiros 

 

 

BCSTP 

 

 

BCSTP 

 

BCSTP 

 

 

 

BCSTP 

 

 

 

Prestadores de 

serviços financeiros 

 

Prestadores de 

serviços financeiros 

 

(A11) Muito Alta 

 

 

 

 

(A12) Muito Alta 

 

 

(A13) Muito Alta 

 

 

(A14) Muito Alta 

2021-2024 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 2021-2022 

 

 

2022 

 

(I28) Percentagem da 

população adulta com boa 

capacidade de escolha de 

serviços e produtos 

financeiros  

Reforçar a 

protecção dos 

direitos do 

consumidor  

15. Aprimoramento do quadro 

regulatório para serviços 

mínimos financeiros  

16. Criação de um quadro legal e 

regulatório que facilite a 

resolução de diferendos entre os 

prestadores de serviços 

financeiros e os clientes, 

nomeadamente através da 

instituição de uma Provedoria do 

Consumidor de Serviços 

Financeiros  

 

 

 

Sensibilização e 

engajamento da 

Assembleia Nacional, 

em particular da 

Comissão Parlamentar 

de Assuntos Económicos 

 

 

BCSTP 

 

 

 

 

 

 

 

Prestadores de 

serviços financeiros 

 

(A15) Muito Alta 

 

 

 

(A16) Alta 

2021-2022 

 

 

 

2022-2025 

(I29) Quadro legal e 

regulatório de protecção 

dos direitos do consumidor 

criado e implementado  

17. Criação do Mystery shopping 

(Cliente Mistério) 

 

  

 

 

 

 

 

 BCSTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A17)Alta 2022-2023 (I30) Percentagem de 

população adulta satisfeita 

com o atendimento dos 

prestadores de serviços 

financeiros 
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18. Criação de uma janela 

interactiva do consumidor no 

sítio do Banco Central (Regtech) 

19. Programas interactivos de 

esclarecimento (CONSULTÓRIO 

DO CONSUMIDOR) através da 

rádio e televisão  

20. Reforço dos mecanismos de 

validação dos preçários dos 

prestadores de serviços 

financeiros 

  

 

 

 

BCSTP 

 

 

 

 

 

 

 

RNSTP/TVS 

(A18)Alta 

 

 

 

(A19)Alta 

 

 

 

 

(A20)Alta 

2022-2023 

 

 

 

2022-2025 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

(I31) Percentagem de 

população adulta com o 

nível de protecção dos 

direitos do consumidor  
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V. Estrutura de seguimento e avaliação 
 

O seguimento e avaliação da implementação da ENIF será assegurado por uma estrutura 

multidisciplinar, instituída por meio de Decreto Governamental (Decreto n.º 26/2020, de 

Outubro de 2020). A referida estrutura é tutelada por um Conselho Nacional de Inclusão 

Financeira (CNIF), enquanto órgão de orientação para governança e coordenação da 

ENIF, constituído por membros do Governo responsáveis pelas áreas que constituem os 

pilares da Estratégia; secretariada pela unidade técnica responsável pela Inclusão 

Financeira no BCSTP – Gabinete de Inclusão Financeira; e integrada ainda por Grupos 

de Trabalho específicos. 

 

Na prossecução das suas atribuições, a estrutura de seguimento e avaliação deverá, entre 

outras acções: 

a) Colaborar e coordenar com outras estruturas, existentes ou futuras, com vista à 

implementação plena da ENIF; 

b) Estabelecer e divulgar mecanismos e orientações para entidades e estruturas com 

responsabilidades de actuação na implementação da ENIF;   

c) Promover a disseminação de conhecimentos sobre a ENIF e o seu estado de 

implementação;  

d) Rever práticas, políticas e sistemas e identificar oportunidades e ou obstáculos 

críticos para aumentar o nível de Inclusão Financeira e implementar acções 

correctivas adequadas.  

 

Especificamente, o CNIF será responsável pela monitorização e avaliação da 

implementação da ENIF, incluindo o acompanhamento dos avanços em termos de 

Conselho Nacional 
de Inclusão 

Financeira ( CNIF) 

Grupo de Trabalho 
Serviços 

Financeiros Digitais

Grupo de Trabalho 
Finanças  Verde 

Inclusivas

Grupo de Trabalho IF 
Mulheres

Grupo de Trabalho 
Empoderamento 

Consumidor /Literacia 
Financeira

Secretariado  

BCSTP (GIF)
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reformas e a monitorização dos indicadores e resultados alcançados, através de um 

adequado sistema de cascata, implementação e reporte.  

 

Por seu turno, o Secretariado deverá: 

i. assegurar a disponibilidade de dados e informações necessárias ao 

estabelecimento de bases de referência e ao acompanhamento do progresso ao 

abrigo do quadro de Monitorização e Avaliação definido; 

ii. Realizar ou contratar estudos necessários para orientar todos os aspectos 

relacionados com a implementação da ENIF; 

iii. Proceder à recolha de informação, dados e actualizações em termos de 

implementação; 

iv. Elaborar relatórios de progresso trimestrais sobre a implementação da ENIF; 

v. Realizar avaliações de impacto das iniciativas adoptadas; 

vi. Resolver questões técnicas e propor soluções com vista à prossecução dos 

objectivos específicos da ENIF. 

 

Finalmente, neste âmbito, os Grupos de Trabalho terão a responsabilidade de: 

a. Fornecer informação sobre o progresso da implementação e objectivos 

relacionados ao Secretariado, numa base trimestral ou sempre que necessário;   

b. Propor soluções para os desafios específicos; e  

c. Propor alterações e correcções aos Planos de Acção ou objectivos, se necessário. 

 

VI. Indicadores de monitoramento e avaliação da ENIF 
 

A ENIF deve ser objecto de constante monitoramento e avaliação como forma de garantir 

o seu sucesso. Os indicadores de seguimento no quadro abaixo devem servir de suporte a 

todos os interessados, e sobretudo às entidades responsáveis pela implementação das 

acções, no processo de monitoramento do progresso da ENIF.  A cada objectivo 

específico e respectivas acções correspondem um ou mais indicadores de cumprimento, 

indicadores de base (ponto da situação no momento da elaboração da ENIF), a meta a 

atingir com a ENIF, a instituição responsável pela colecta, divulgação da informação e a 

frequência da divulgação.  A revisão a meio percurso da ENIF poderá sustentar uma 

eventual alteração ou adequação das metas definidas. 
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Pilar 
# Indicador de 

cumprimento 

Baseline 

(2019) 

Meta 

(2025) 
Fonte  

Frequência 

de reporte 

 
 

     

Serviços 

Financeiros 

Digitais 

1 Quadro de SupTech ( 

legal, tecnológico e 

recursos humanos) criado 

e implementado 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível  

2 Número de transacções 

efectuadas com 

interoperabilidade dos 

sistemas de pagamento 

n.a. Monitorização  BCSTP/SPAUT Semestral  

3 % de pagamentos de 

serviços (água, luz e 

telecomunicações) e % de 

pagamentos G2P e P2G 

por via digital 

A 

verificar  

80 e 50%, 

respectivamente  

BCSTP (inquérito)  Anual 

4 e-KYC e identificação 

digital implementados 

 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

5 Sistema electrónico de 

registo de garantias 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

6 Número de transacções 

financeiras digitais 

realizadas  

n.a. A definir  BCSTP (inquérito) Anual 

7 Número de agentes 

bancários(desagregados 

por género e área 

geográfica)  por 10 000 

adultos 

Zero A definir  BCSTP (inquérito) Anual 

8 Procedimentos 

harmonizados  

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

9 Regulamentação 

adoptada 

A 

verificar 

Monitorização  BCSTP Assim que 

disponível  

10 Número de start-ups 

criadas no domínio de 

FinTech 

n.a. Monitorização  BCSTP (inquérito) Anual 

Inclusão 

Financeira das 

Mulheres 

11 Percentagem de mulheres 

que utilizam linhas de 

financiamento específicas  

0% Monitorização  BCSTP Trimestral  

12 Percentagem de mulheres 

que possuem crédito no 

sistema financeiro formal 

(Valor do financiamento 

em% do total das linhas 

de financiamento) 

2% 15% BCSTP Trimestral 

13 Percentagem de mulheres 

com poupança no sistema 

formal 

5% 15% BCSTP Trimestral  

14 Número de empresas 

criadas por mulheres 

n.a. Monitorização  BCSTP (inquérito) Anual 

15 Número de pequenos 

negócios de mulheres 

formalmente registados 

n.a. Monitorização  BCSTP (inquérito) Anual 

16 Dados desagregados por 

género 

n.a. Monitorização  BCSTP  Assim que 

disponível 

Finanças Verdes 

Inclusivas 

17 Percentagem de 

investimentos verdes 

financiados pelo sector 

financeiro formal   

0% Monitorização  BCSTP Trimestral  
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18 Dados padronizados 

sobre finanças verdes 

n.a. Monitorização  BCSTP  Assim que 

disponível 

19 Quadro sobre gestão de  

riscos climáticos no 

sector financeiro criado e 

implementado 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderamento 

do Consumidor 

e Literacia 

Financeira 

20 Educação financeira 

integrada nos curricula   

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

21 Percentagem da 

população adulta com 

bom nível9 de 

compreensão dos 

principais conceitos 

financeiros e económicos  

24% 50% BCSTP (inquérito) Anual 

22 Percentagem da 

população com bom nível 
10de conhecimento sobre 

os serviços e produtos 

financeiros 

23% 60% BCSTP (inquérito) Anual 

23 Quadro regulatório para 

adequação dos serviços e 

produtos financeiros aos 

diferentes públicos alvo 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

24 Código de conduta 

adoptado 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

25 Percentagem de 

população  adulta 

satisfeita com os serviços 

financeiros “verdes” e 

Inclusão Financeira de 

Mulheres 

n.a. Monitorização  BCSTP (inquérito) Anual 

26 Percentagem da 

população adulta com 

boa capacidade11 de 

gestão orçamental   

48% 55% BCSTP (inquérito) Anual 

27 Percentagem da 

população adulta com  

hábitos de poupança 

formal e boa capacidade12 

de gestão de dívida 

37% 70% BCSTP (inquérito) Anual 

28 Percentagem da 

população adulta  com 

boa capacidade13 de 

escolha de serviços e 

produtos financeiros 

36% 60% BCSTP (inquérito) Anual 

29 Quadro legal e 

regulatório de protecção 

dos direitos do 

consumidor criado e 

implementado 

n.a. Monitorização BCSTP Assim que 

disponível 

30 Percentagem da 

população adulta 

satisfeita com o 

atendimento dos 

prestadores de serviços 

financeiros 
59% 65% 

BCSTP (inquérito) 

 
Anual 

31 Percentagem da 

população adulta 

satisfeita com o nível de 

                                                           
9 Conforme a Tabela Erro! Apenas o documento principal.:Barómetro de Literacia Financeira 
10 Conforme a Tabela Erro! Apenas o documento principal.:Barómetro de Literacia Financeira 
11 Conforme a Tabela Erro! Apenas o documento principal.:Barómetro de Literacia Financeira 
12 Conforme a Tabela Erro! Apenas o documento principal.:Barómetro de Literacia Financeira 
13 Conforme a Tabela Erro! Apenas o documento principal.:Barómetro de Literacia Financeira 
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protecção dos direitos do 

consumidor 

 

VII. Abordagem e mitigação de riscos  
 

Neste capítulo pretendemos antecipar a existência de alguns obstáculos que possam 

ocorrer, eventualmente, durante a implementação da ENIF e projectamos algumas 

medidas que os possam mitigar, mesmo em face das incertezas.  

 

Riscos Nível de risco Mitigação 

Insuficiente engajamento político 

a diversos níveis necessário para 

fazer avançar a agenda de 

inclusão financeira 

 

Elevado - Promover fóruns anuais com todos 

stakeholders para avaliar a implementação da 

ENIF e os possíveis constrangimentos à 

mesma 

- Promover acções de sensibilização e 

consciencialização dos diversos estratos da 

sociedade para que estes constituam um 

forcing que ajude a colocar a ENIF na 

agenda política ao mais alto nível das 

instituições públicas. 

Fragilidade institucional do 

sistema judicial 

Elevado  

 

Choques económicos 

 

 

Médio 

Sensibilizar os parceiros internacionais           

(instituições financeiras internacionais) para 

ajudarem o país a mitigar os efeitos destes 

choques. 

Restrições fiscais que limitam a 

disponibilidade de recursos 

governamentais para apoiar a 

implementação da ENIF 

Elevado Identificar e envolver potenciais parceiros 

para mobilizar recursos adicionais. 

 

 

 

VIII. Anexo 

                Orçamento 
  


