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Anexo 1 - Termos de Referência 

 

AVALIAÇÃO CONJUNTA  
PROGRAMA INDICATIVO DE COOPERAÇÃO PORTUGAL – SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE  
2012-2015 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O Programa Indicativo de Cooperação (PIC) é, desde 1999, o quadro de referência estratégica 

que visa definir as relações de cooperação entre Portugal e cada um dos seus principais 

parceiros em desenvolvimento.  

No caso de São Tomé e Príncipe, o PIC em vigor abrange um período de quatro anos (2012-

2015). Foi assinado em Lisboa, a 27 de novembro de 2013. O PIC tem um envelope financeiro 

de 43,5 M€ e estabelece como eixos prioritários de cooperação: I) a Boa Governação, 

Participação e Democracia (8%) e II) o Desenvolvimento Sustentável e a Luta contra a Pobreza 

(92%). 

Do Eixo I - Boa Governação, Participação e Democracia – faz parte a consolidação do Estado de 

direito, em particular através do desenvolvimento das capacidades de intervenção técnica dos 

departamentos governamentais, designadamente ao nível das finanças públicas, defesa e 

segurança. No Eixo II - Desenvolvimento Sustentável e a Luta contra a Pobreza – destacam-se os 

projetos na área da educação, saúde e desenvolvimento sociocomunitário, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento humano e económico de São Tomé e Príncipe e para a 

melhoria das condições de vida da sua população. 

Ao nível estratégico, o PIC privilegia a continuidade das linhas mestras dos anteriores 

programas tendo por base as vantagens comparativas de Portugal no quadro do 

relacionamento bilateral com São Tomé e Príncipe e as necessidades/prioridades de 

desenvolvimento são-tomenses. Nesta linha, identifica como grandes prioridades a Educação e 

a Saúde. Para além das áreas de continuidade, o PIC inclui a possibilidade de introduzir 

temáticas inovadoras/apoiar novas áreas (Capacitação científica e tecnológica e 

Empreendedorismo e desenvolvimento empresarial) que apresentem não apenas um elevado 

grau de complementaridade e potenciais sinergias com áreas tradicionais como promovam 

mais alargados benefícios sociais, económicos e ambientais. Ao nível operacional, 
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reconhecendo a existência de um elevado número de atores na implementação da cooperação, 

o PIC refere o reforço dos mecanismos de coordenação e o estabelecimento de critérios de 

concentração mais rigorosos e transparentes na seleção dos parceiros de execução. É 

igualmente equacionada a possibilidade de desconcentração de tarefas para a Embaixada em 

S. Tomé. A gestão do risco, a inclusão da avaliação e auditoria e a comunicação e visibilidade 

são outros aspetos referidos ao nível da inovação operacional.  

São Tomé e Príncipe é um pequeno Estado insular (SIDS) e uma das mais pequenas economias 

africanas. Com uma grande vulnerabilidade e dependência face ao exterior, é classificado como 

PMA. A Estratégia de Redução da Pobreza (2012-2016) tem como objetivos promover a boa 

governação e o crescimento económico sustentável e inclusivo bem como o desenvolvimento 

social.  

Fortemente dependente da ajuda externa, Portugal é o principal doador bilateral, seguindo-se 

nomeadamente a União Europeia, o BM, o BAfD, o Japão e o Brasil. Taiwan é igualmente um 

doador relevante. Em 2010 foi introduzido um novo regime cambial com indexação da dobra 

ao euro, com efeitos ao nível da estabilidade macroeconómica e de redução das taxas de 

inflação, na sequência da assinatura de um Acordo de Cooperação Económica entre Portugal e 

São Tomé e Príncipe, em julho de 2009.  

 

2. OBJETO E FINALIDADE DA AVALIAÇÃO 

O objeto de avaliação é o Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre Portugal e São Tomé 

e Príncipe 2012-2015, tendo por base o período de implementação até ao final do 1º semestre 

de 2015. 

A avaliação tem como finalidade contribuir para a preparação do próximo ciclo de 

programação da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, assim como analisar a 

implementação do PIC e o desempenho da Cooperação Portuguesa no seu contributo para o 

desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, extraindo lições aprendidas e aspetos a melhorar no 

futuro 

 

3. ÂMBITO DA AVALIAÇÃO 

A avaliação do PIC terá dois níveis de análise:  

1. Análise global da orientação estratégica e do processo de programação e 

implementação do PIC definidos no quadro da cooperação para o desenvolvimento com 
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S. Tomé e Príncipe (PIC 2012-2015), com um orçamento indicativo de 43,5 M€, centrado 

em 2 eixos estratégicos de intervenção “Boa Governação, Participação e Democracia” e 

“Desenvolvimento Sustentável e Luta Contra a Pobreza 

2. Análise dos resultados das intervenções mais estruturantes, nomeadamente: 

Cooperação técnico-policial, cooperação técnico-militar, Educação para todos (Escola+), 

Saúde para todos e Proteção social. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO 

A avaliação pretende contribuir para o novo ciclo de programação entre Portugal e São Tomé e 

Príncipe em matéria de cooperação para o desenvolvimento, tendo como objetivos específicos: 

 Analisar os processos de programação, coordenação e acompanhamento do PIC, 

nomeadamente em termos de relevância, alinhamento, harmonização e apropriação, 

numa ótica de resultados globais e sectoriais; 

 Apreciar o nível de implementação do PIC 2012-2015, realçando o desempenho em 

relação à programação, por eixo e por área de implementação;  

 Apreciar os resultados alcançados nas principais áreas de intervenção; 

 Aferir o nível de implementação das recomendações da avaliação ao PIC Portugal – São 

Tomé e Príncipe 2008-2011; 

 Elaborar recomendações que visem uma melhoria na conceção, implementação e 

resultados do novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) para o próximo ciclo de 

programação da Cooperação Portuguesa com este país parceiro. 

 

5. QUESTÕES DA AVALIAÇÃO 

As principais questões da avaliação são: 

Q1. Em que medida o PIC é estrategicamente relevante para as prioridades de 

desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe e para as prioridades da política de cooperação de 

Portugal? 

Q2. Em que medida os instrumentos e modalidades de ajuda permitiram uma resposta 

adequada e flexível às necessidades e capacidades de STP? 

Q3. De que modo os processos de programação, coordenação e acompanhamento do PIC 

permitiram assegurar a harmonização, a apropriação, a responsabilização mútua, a 



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    6 de 92 

 

complementaridade entre intervenções e a gestão centrada nos resultados globais e 

sectoriais? 

Q4. Em que medida a cooperação portuguesa contribuiu para a Boa Governação, Participação 

e Democracia em S. Tomé e Príncipe, nomeadamente para o desenvolvimento das 

capacidades de intervenção técnica dos departamentos governamentais, designadamente 

ao nível das finanças públicas, defesa e segurança?  

Q5. Em que medida a cooperação portuguesa contribuiu para o desenvolvimento sustentável 

do sistema de saúde e a melhoria do perfil nacional de saúde são-tomense através do apoio 

ao sector da saúde? 

Q6. Em que medida a cooperação portuguesa contribuiu para o desenvolvimento sustentável 

do capital humano e do sistema educativo através do apoio ao sector da educação? 

Q7. Em que medida o apoio na área do emprego e proteção social contribuiu para a melhoria 

das condições de vida dos beneficiários e inclusão dos grupos sociais mais vulneráveis? 

 

6. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

A avaliação é desenvolvida conjuntamente com as autoridades santomenses. Deve basear-se 

nos critérios adotados pelo CAD/OCDE para a avaliação da ajuda ao desenvolvimento: 

relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade e impacto. Por se realizar durante o último ano 

de implementação do PIC, a avaliação tem poucas possibilidades de ter um caráter sumativo, 

destacando-se sobretudo o seu caráter formativo e de análise do processo. 

O processo de avaliação será dividido em três fases: (i) a fase documental, de recolha de 

informação relevante em Portugal relativa a este programa; (ii) a segunda fase, de trabalho de 

campo, em que haverá uma deslocação ao terreno (S. Tomé e Príncipe) para se efetuar uma 

análise no local, e (iii) a terceira, e última, de elaboração e apresentação do relatório final.  

A abordagem metodológica a seguir pela Equipa de Avaliação deverá incluir a análise 

documental (incluindo, para além da informação do acompanhamento do PIC e dos 

projetos/programas, trabalhos de investigação, estatísticas, relatórios de progresso, análises, 

avaliações e outros estudos realizados tanto pelos parceiros da cooperação portuguesa como 

por outros atores internacionais) e a realização de entrevistas em Portugal e em São Tomé e 

Príncipe, a observação direta bem como outros métodos de pesquisa que os avaliadores 

considerem adequados tendo por base o objeto de avaliação. 
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A Equipa de Avaliação deverá definir uma matriz de avaliação. Deve ser feita uma distinção 

entre conclusões e recomendações da avaliação, devendo as conclusões basear-se em 

evidências e ser referenciadas. A avaliação deve respeitar as “Normas de Qualidade para a 

Avaliação do Desenvolvimento”, do CAD/OCDE. 

Toda a informação deve ser triangulada e validada e a qualidade dos dados apreciada de forma 

transparente, destacando as lacunas e/ou a qualidade insuficiente da informação que limite a 

apreciação dos resultados. A equipa de avaliação deve consultar um leque abrangente de 

detentores de interesse.  

 

7. REPORTE DA AVALIAÇÃO 

A Equipa de Avaliação deve produzir uma matriz de avaliação que oriente a recolha e 

tratamento da informação e um relatório final. 

A concluir a fase de trabalho de campo, a Equipa de Avaliação realizará uma reunião com os 

detentores de interesse locais mais relevantes, na qual se discutirão os resultados e principais 

conclusões apuradas até aquele momento. 

O relatório final (versões provisória e final) deve seguir o modelo aprovado pelo Camões, IP 

para o efeito. Deve ser discutido em reunião com os detentores de interesse em Lisboa e 

incorporar os respetivos comentários.   

A Equipa de Avaliação deverá ter em consideração as convenções terminológicas do Glossário 

da Avaliação e Gestão Centrada nos Resultados do CAD/OCDE.   

A divulgação do relatório final seguirá as Diretrizes para a Divulgação e Utilização dos 

Resultados da Avaliação. 

 

8. EQUIPA DE AVALIAÇÃO 

A Equipa de Avaliação Conjunta será constituída por 5 elementos: pela parte de Portugal, dois 

elementos do Camões, IP (Gabinete de Avaliação e Auditoria) e pela parte de São Tomé e 

Príncipe, dois elementos do Ministério da Economia e Cooperação Internacional e um 

elemento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. A Equipa de Avaliação 

deverá ter subjacente o Código de Ética da Avaliação, bem como as Normas para Evitar o 

Conflito de Interesses no Processo de Avaliação. 
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9. GESTÃO DA AVALIAÇÃO 

A duração total da avaliação é de 22 semanas, de acordo com o calendário (quadro 1) que 

detalha as fases do processo de avaliação e os respetivos produtos, prazos, responsáveis e 

intervenientes.  

Quadro 1 - Calendário da avaliação 

Fase Produto Prazo Responsável Intervenientes 

1. Trabalho de 
gabinete 

Matriz de Avaliação 
 

8 semanas 
Equipa de 
Avaliação 
conjunta 

Camões, IP 
Ministérios sectoriais 
Outros detentores de 
interesse em Portugal 

2. Trabalho de 
campo 

Reunião para 
apresentação e discussão 
dos resultados 
preliminares, no terreno 

1,5 semanas 
Equipa de 
avaliação 
conjunta 

Embaixada de Portugal em S. 
Tomé 
Detentores de interesse em 
São Tomé e Príncipe 

3. Elaboração 
do relatório 
final 

Versão provisória do 
relatório final 

8 semanas 
Equipa de 
Avaliação 
conjunta 

- 

Reunião para discussão 
da versão provisória do 
relatório final 

2 semanas 
Equipa de 
Avaliação 
conjunta 

Camões, IP 
Embaixada de STP em Lisboa 
Ministérios sectoriais 
Outros detentores de 
interesse em Portugal 

Versão definitiva do 
relatório final 

2,5 semanas 
Equipa de 
avaliação 
conjunta 

- 

 



                                                                                             

 

Anexo 2 - Matriz de Avaliação 

Questões Critérios de apreciação Indicadores Fontes de informação/verificação 

Q1. Em que medida o 
PIC é estrategicamente 
relevante para as 
prioridades de 
desenvolvimento de S. 
Tomé e Príncipe e para 
as prioridades da 
política de cooperação 
de Portugal? 

CA 1.1 – O PIC é estrategicamente 
relevante para os objetivos de STP 
(incluindo os ODM)?  

 % de prioridades nacionais cobertas pelo PIC entre 2012-
2015 

 % de ODM nacionais para os quais o PIC concorre 

 Contribuição relativa de Portugal por sector 
 

 PIC 

 ENRP II 

 Relatório de seguimento da ENRP 

 Relatório sobre ODM 

 PIP 

CA 1.2 – A escolha dos sectores/áreas 
teve em conta as mais-valias de 
Portugal? 

 Elementos do PIC que evidenciam ter tido em consideração 
as mais-valias de Portugal 

 Forma como foram identificados/selecionados os sectores 
de intervenção 

 Perceção dos parceiros de desenvolvimento de STP quanto 
ao papel de Portugal no desenvolvimento de STP 

 PIC 

 Relatórios  

 Entrevistas 

CA 1.3 – O PIC é coerente com o 
Conceito Estratégico, indo além da 
APD? 

 Elementos que evidenciam a coerência com o Conceito 
estratégico da CP 

 Áreas de intervenção inovadoras 

 Estrutura dos Outros fluxos Oficiais com STP 

 Relações comerciais e de investimento 

 Relações culturais 

 PIC 

 Conceito Estratégico CP 

 Outros acordos/parcerias de 
cooperação 

 Relatórios  

 Estatísticas  

 Agenda do CCP 

Q2.Em que medida os 
instrumentos e 
modalidades de ajuda 
permitiram uma 
resposta adequada e 
flexível às 
necessidades e 
capacidades de STP? 

CA 2.1 – A escolha das modalidades 
de ajuda e formas de cooperação foi 
adaptada ao contexto de STP? 

 Modalidades e formas de ajuda previstas e utilizados na 
implementação do PIC 

 Evidência de que as modalidades utilizadas se justificam 
perante as capacidades institucionais (incluindo a 
capacidade financeira) de participar nas intervenções 

 Evidência da justificação das modalidades de ajuda 
escolhidas (considerações de governação, análise 
institucional, Análise de risco, Lições aprendidas, etc.) 

 Perceção dos parceiros locais quanto à efetiva adequação 
das modalidades de ajuda ao contexto de STP 

 Estrutura da APD 

 Acompanhamento do PIC 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento das 
intervenções 

 Entrevistas  
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CA 2.2 – O apoio através das linhas de 
crédito/empréstimos contribuiu para 
a disponibilidade de recursos 
financeiros adicionais relevantes para 
o desenvolvimento de STP? 

 Nível de utilização das linhas de crédito 

 Evidência da utilização das linhas de crédito para as áreas 
identificadas no PIC 

 Evidência da relevância das linhas de crédito para o 
desenvolvimento de STP 

 Perceção das autoridades locais quanto à efetiva 
adequação desta modalidade de ajuda ao contexto de STP 

 PIC 

 Informação/documentos sobre as 
linhas de crédito 

 Entrevistas 

CA 2.3 – O tipo de atores e parcerias 
utilizadas foram adaptados ao 
contexto e às necessidades de 
desenvolvimento de STP? 

 Atores e parcerias utilizadas relativamente ao previsto no 
PIC 

 Evidência de que os atores e parcerias utilizados foram 
acordados com as autoridades STP e tiveram em conta as 
capacidades institucionais 

 Evidência de que os atores e parcerias utilizados foram 
analisados relativamente ao seu mérito no alcançar de 
resultados no desenvolvimento de STP 

 Evidências de que os atores e parcerias utilizados evoluíram 
ao longo do tempo, reflexo das mudanças nas capacidades 
institucionais STP. 

 PIC 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento das 
intervenções 

 Entrevistas 

CA 2.4 – As modalidades de 
cooperação apoiam o diálogo político 
com o Governo santomense e com os 
parceiros de desenvolvimento? 

 Nº de intervenções que incluem reforma de políticas como 
resultado 

 Existência de sinergias estabelecidas entre as diferentes 
modalidades de cooperação e com os parceiros de 
desenvolvimento 

 Nível de apropriação do governo na definição/revisão de 
políticas e estratégias 

 Existência de iniciativas de coordenação e harmonização ao 
nível país (central/regional/local) 

 Apoio de PT para uma maior apropriação e compromisso 
político e burocrático 

 PIC 

 Acompanhamento do PIC 

 Relatórios/atas de reuniões de 
coordenação 

 Entrevistas  

CA 2.5 – As modalidades de ajuda 
utilizadas facilitam a apropriação e o 

 Evidência de uma análise do contributo das modalidades de 
ajuda para os objetivos de desenvolvimento de STP 

 Documentos de projeto 

 Entrevistas  



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    11 de 92 

 

alcançar de resultados sustentáveis?  Evidência da integração das modalidades de ajuda nos 
programas sectoriais 

 Evidência da utilização de modalidades e formas de ajuda 
que têm em conta as necessidades e capacidade de 
absorção e a garantia de implementação atempada 

 Perceções dos detentores de interesse  

 Relatórios de acompanhamento dos 
projetos 

CA 2.6 – As modalidades e formas de 
ajuda responderam à adoção de 
critérios de concentração sectorial, 
privilegiando programas de maior 
dimensão, reduzindo a fragmentação? 

 Evidência de que a CP está enquadrada numa estratégia de 
desenvolvimento institucional coerente 

 Evidência de que a análise institucional é utilizada como 
ferramenta para apreciar as necessidades das organizações 
parceiras em termos de desenvolvimento institucional e de 
capacidade para implementar e absorver a ajuda 

 Evidência de uma diversidade de modalidades de 
financiamento, tendo em conta as necessidades e 
capacidade de absorção e a garantia de implementação 
atempada 

 PIC 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento das 
intervenções 

 Relatórios do PIP 

 Entrevistas 

Q3. De que modo os 
processos de 
programação, 
coordenação e 
acompanhamento do 
PIC permitiram 
assegurar a 
harmonização, a 
apropriação, a 
responsabilização 
mútua, a 
complementaridade 
entre intervenções e a 
gestão centrada nos 
resultados globais e 

CA 3.1 – As intervenções da CP foram 
programadas e implementadas de 
forma harmonizada e coordenada 
entre os diversos atores?  

 Evidência de realização de reuniões de programação (nº de 
reuniões/ano) 

 Evidência de missões conjuntas (nº de missões/ano) e sua 
composição 

 Perceção do Gov. de STP quanto ao processo de 
programação e implementação da CP 

 Perceção dos diversos atores da CP quanto ao processo de 
programação, e implementação da CP 

 Atas de reuniões 

 Relatórios de missão 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com atores CP na sede e 
no terreno 

CA 3.2 – O apoio da CP foi previsível e 
concedido de acordo com o 
programado? 

 Evidência de que o PIC foi implementado de acordo com o 
programado: 
 Taxa de execução financeira, por ano 
 Grau de execução por eixo e área de intervenção 

 APD 

 Relatórios de acompanhamento 

 Entrevistas 

CA 3.3 – O modelo de 
acompanhamento foi eficaz e 
realizado como previsto? 

 Nº de revisões anuais conjuntas do PIC 

 Nº de auditorias externas realizadas  

 Evidência da utilização da gestão do risco no processo de 

 Atas de revisões anuais 

 Documentos de projeto 

 Relatórios dos projetos 
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sectoriais? 
 

acompanhamento do PIC e das intervenções 

 Evidência da existência de um sistema de A&A ao nível 
projeto, sector e país 

 Evidência da incorporação de lições aprendidas ao nível 
projeto, sector e país 

 Evidência da qualidade do apoio e supervisão fornecido 
pelo Camões, IP aos serviços no terreno 

 Relatórios de avaliação  

 Relatórios de auditoria 

 Quadro de pessoal do Camões, IP 

 Entrevistas com atores CP na sede e 
no terreno 

CA 3.4 – Os serviços na Embaixada em 
S. Tomé têm o pessoal e as 
competências necessárias para um 
acompanhamento eficaz? 

 A Embaixada de PT dispõe dos recursos humanos e 
financeiros adequados para gerir a CP no terreno 

 A Embaixada participa com regularidade nas principais 
reuniões/fora nacionais e sectoriais. 

 Quadro de pessoal da Embaixada 

 Entrevista com Embaixada 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 3.5 – A CP contribuiu para uma 
maior harmonização, apropriação e 
coordenação da ajuda externa a STP? 

 Mecanismos/Nº de reuniões e participantes para coordenar 
e harmonizar os doadores 

 Perceção dos participantes 

 Aumento da apropriação do Governo na definição/revisão 
de políticas e estratégias 

 Apoio de PT para uma maior apropriação e compromisso 
político e burocrático 

 Documentos de projeto 

 Atas de reuniões 

 Relatórios de missão 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com atores CP na sede e 
no terreno 

 Entrevistas com outros doadores 

CA 3.6 – As questões de género foram 
claramente incluídas na programação 
e implementação do PIC? 

 Nº e % de intervenções que incluem a medição de 
resultados (outputs e outcomes) de género 

 % de APD com marcador de género 

 Perceção dos representantes da sociedade civil em STP 
quanto ao apoio da CP à igualdade de género  

 Evidência de mudanças no terreno nos sectores/áreas em 
que a CP apoiou o género 

 Base de dados da APD 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento  

 Entrevistas com atores CP 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

Q4. Em que medida a 
cooperação 
portuguesa contribuiu 
para a Boa 
Governação, 
Participação e 

CA 4.1 – O Acordo de Cooperação 

Económica (permitindo apoiar a 
intenção das autoridades 
santomenses de optarem por um 
regime cambial assente no euro 

 Evolução dos indicadores macroeconómicos antes de 
depois do acordo da paridade da dobra ao euro 

 Evidência do fortalecimento das capacidades nacionais 
através da CP que ajudou a diversificar a economia 

 Evolução da estrutura sectorial da economia antes e depois 
do acordo de paridade 

 Estatísticas nacionais 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com atores CP 
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Democracia em S. 
Tomé e Príncipe, 
nomeadamente para o 
desenvolvimento das 
capacidades de 
intervenção técnica 
dos departamentos 
governamentais, 
designadamente nas 
áreas das finanças 
públicas, justiça, 
defesa e segurança? 

como âncora fixa da dobra 
santomense) contribuiu para a 

estabilização macroeconómica, 
ajudou a diversificar a economia e a 
promover a boa governação? 

CA 4.2 – O apoio na área das finanças 
públicas contribuiu para o reforço do 
enquadramento legal, aumento da 
transparência e responsabilização e 
melhoria da gestão dos recursos 
públicos? 

 Nº de documentos legais revistos/aprovados no âmbito do 
apoio na área das finanças 

 Nº de ações de formação e formandos capacitados por área 
de capacitação 

 Mudanças na transparência e responsabilização 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio na 
área das finanças públicas 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento 

 Legislação aprovada 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com atores CP  

CA 4.3 – O apoio na área do 
desenvolvimento dos serviços legais e 
judiciários contribuiu para modernizar 
e qualificar o sector da justiça 
apoiando nas reformas legais? 

 Nº de documentos legais revistos/aprovados no âmbito do 
apoio aos serviços legais e judiciários 

 Nº de ações de formação e formandos capacitados, por 
área de capacitação 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio aos 
serviços legais e judiciários 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento 

 Legislação aprovada 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com as 
entidades/serviços beneficiários 

 Entrevistas com atores CP 

CA 4.4 – O apoio na área técnico-
militar contribuiu para o reforço na 
área militar e da segurança externa? 

 Evidência do reforço da capacidade das forças armadas 

 Evidência do reforço da segurança e estabilidade regional e 
internacional 

 Evidência do reforço dos laços nas áreas da segurança e 
desenvolvimento na CPLP 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio na 
área militar 

 Nº de ações de formação e formandos capacitados, por 
área de capacitação 

 Nº de documentos legais revistos/aprovados  

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento 

 Legislação aprovada 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com as 
entidades/serviços beneficiários 

 Entrevistas com atores CP 

CA 4.5 – O apoio na área técnico-
policial contribuiu para o reforço na 

 Nº de ações de formação e formandos capacitados, por 
área de capacitação 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento 
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área da segurança interna?  Nº de documentos legais revistos/aprovados  

 Evidência do reforço das condições de estabilidade interna, 
autonomia das instituições políticas, da segurança das 
populações e da consolidação do primado dos valores 
essenciais da democracia e do Estado de direito: 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio à 
PNSTP 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio ao 
SME 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio ao 
Serviço de Bombeiros e Proteção civil 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio à 
DGAI 

 Nº de processos eleitorais apoiados 

 Nº de documentos legais revistos/aprovados no âmbito do 
apoio aos processos eleitorais 

 Perceção dos beneficiários quanto à eficácia do apoio na 
área das eleições 

 Legislação aprovada 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com as 
entidades/serviços beneficiários 

 Entrevistas com atores CP 

CA 4.6 – A CP contribuiu para o 
desenvolvimento de capacidades de 
outras instituições da Administração 
central? 
 

 Nº de intervenções que apoiam o desenvolvimento de 
capacidades 

 Evidência de áreas da administração do Estado em que 
houve melhorias resultantes do apoio da CP 

 Nº de intervenções que apoiam o desenvolvimento de 
capacidades de instituições da Administração central 

 Evidência de áreas da administração do Estado em que 
houve melhorias resultantes do apoio da CP 

 Evidência de resultados obtidos no desenvolvimento de 
capacidades (produtos e efeitos: nº de ações, Nº de 
instituições capacitadas, nº de técnicos capacitados, nº de 
documentos/reformas realizadas na sequência do apoio) 

 Documentos de projeto 

 Matriz de acompanhamento do PIC 

 Relatórios nacionais sobre reformas 
na Administração pública 

 Legislação aprovada 

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevistas com atores CP 

CA 4.7 – O apoio através das  Nº e natureza das intervenções da sociedade civil apoiadas  Documentos de projeto 
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organizações da sociedade civil 
complementou o apoio à Boa 
Governação, Participação e 
Democracia em S. Tomé e Príncipe? 
 

na área da boa governação, participação e democracia 

 Evidência de complementaridade do apoio 
 Entrevistas com ONGD portuguesas 

 Entrevista com FONG 

Q5. Em que medida a 
cooperação 
portuguesa contribuiu 
para o 
desenvolvimento 
sustentável do sistema 
de saúde e a melhoria 
do perfil nacional de 
saúde são-tomense 
através do apoio ao 
sector da saúde? 

CA 5.1 – O apoio ao sector da saúde 
contribuiu para a melhoria do sistema 
de saúde santomense? 

 Evidência de alterações na prestação de serviços de saúde – 
serviços disponíveis – evolução por ano e por distrito 

 Evolução do perfil de saúde 

 Evidência de alterações na qualidade da prestação dos 
serviços – perceção dos beneficiários 

 Alterações na prestação de serviços de saúde – serviços 
disponíveis – evolução por ano e por região 

 Alterações na qualidade da prestação dos serviços – 
perceção dos beneficiários 

 Evolução do perfil de saúde – antes e depois 

 Estatísticas nacionais no sector da 
saúde 

 ENRP II e respetivos relatórios de 
seguimento 

 Relatórios/estatísticas 
internacionais 

 Relatórios de acompanhamento do 
SpT 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 5.2 – O apoio ao sector da saúde 
reflete a evolução das prioridades e 
necessidades nacionais em termos de 
saúde? 

 Existência de planos, programas, estudos nacionais, que 
referem e descrevem as prioridades de STP na saúde 

 Evidência de que o apoio de PT reflete/ responde às 
prioridades e necessidades nacionais 

 Evidência do envolvimento das autoridades de saúde 
(central, regional e local) na conceção, execução e gestão 
dos projetos 

 Evidência da crescente capacidade das autoridades locais 
de saúde 

 Evidência de reformulação e implementação de 
Planos/Políticas de saúde  

 Evidência da promoção da participação social na política de 
saúde 

 Documentos do Governo para o 
sector da saúde 

 ENRP e respetivos relatórios de 
seguimento 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios/estatísticas 
internacionais 

 Relatórios de acompanhamento do 
SpT 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 5.3 – O apoio ao sector da saúde 
contribuiu para o fortalecimento das 

 Evidência do apoio aos serviços de saúde local e central 

 Evidência do envolvimento dos atores centrais e locais nas 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios de acompanhamento do 



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    16 de 92 

 

capacidades na área da saúde, quer 
ao nível local, quer central? 
 

intervenções da CP 

 Evidência de aumento das capacidades locais em saúde: 
gestão; prestação de cuidados de saúde 

 Evidência de planos de ação e/ou documentos orientadores 
no sector da saúde 

 Boas práticas 

SpT 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 5.4 - O apoio ao sector da saúde 
contribuiu para o alcançar de maior 
equidade, cobertura, qualidade e 
eficiência nos serviços de saúde 
primários? 

 Evolução em nº do acesso a água potável e latrinas – 
relacionado com a prevenção de doenças 

 Campanhas de educação para a saúde 

 Evidência do aumento da prestação de serviços de saúde 
(em quantidade e qualidade) através de intervenções 
financiadas pela CP em áreas chave:  
 Nº de postos e centros de saúde antes/depois por 

distrito 
 Especialidades cobertas 

 Evidência da melhoria do acesso aos serviços de saúde, em 
particular para os mais pobres (Caué, …) 

 Perceção dos utentes quanto aos serviços públicos de saúde 
(qualidade dos serviços prestados) 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios de acompanhamento do 
SpT 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 5.5 – O apoio ao sector da saúde 
contribuiu para a prestação de 
assistência especializada de cuidados 
secundários e terciários e para 
promover as competências locais 
através de missões de curta duração, 
permitindo soluções mais céleres e 
adequadas para o tratamento de 
doentes no próprio país? 

 Capacidade local instalada: 
 Nº de especialistas locais 
 Evolução de especialidades/consulta/ano 
 Evolução do pessoal especializado nos serviços públicos 

de saúde 
 Nº e diversidade de equipamentos de diagnóstico 

 Nº de evacuados/ano/tipologia 

 Evolução do perfil dos evacuados 

 Montantes despendidos/ano com os evacuados 

 Nº de missões de curta duração/especialidade/ano 

 Nº de consultas por telemedicina 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios de acompanhamento do 
SpT 

 Dados e Relatórios da Junta Médica 
STP (evacuações) 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 5.6 – O apoio da CP tem  Nível de participação dos beneficiários nos processos de  Estrutura de despesa do Ministério 



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    17 de 92 

 

contribuído para a sustentabilidade 
do sistema de saúde? 

tomada de decisões e na implementação das intervenções 

 Estrutura da comparticipação financeira do Governo de STP 

 Apoio continuado (financeiro e não financeiro) do Gov. de 
STP às reformas no sector da saúde 

 Existência de uma estratégia ou medidas de saída 
(dimensão do desenvolvimento de capacidades, 
financiamento, gestão, etc.) 

 Nível de pagamento dos serviços de saúde pelos utentes 
para garantir a sustentabilidade 

 Evidência da participação social na gestão do acesso a água 
potável e a latrinas – relação com a prevenção de doenças 

da Saúde STP e sua evolução 

 PIP 

 Prioridades do Governo para o 
sector da saúde 

 Documento de projeto 

 Relatórios de acompanhamento do 
SpT 

 Entrevistas com atores CP 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

Q6. Em que medida a 
cooperação 
portuguesa contribuiu 
para o 
desenvolvimento 
sustentável do capital 
humano e do sistema 
educativo através do 
apoio ao sector da 
educação? 

CA 6.1 – O apoio ao sector da 
educação reflete a evolução das 
prioridades e necessidades nacionais 
em termos de educação? 

 Existência de planos, programas, estudos nacionais, que 
descrevem as prioridades de STP na educação 

 Nº de intervenções que reflete/ responde às prioridades 
nacionais 

 Documentos nacionais no sector da 
educação 

 PIP 

 ENRP II 

 PIC 

 Base de dados da APD 

 Documentos de projeto 

CA 6.2 – A CP contribuiu para a 
melhoria do ensino secundário de S. 
Tomé e Príncipe? 

 Alterações verificadas no parque escolar (grau de cobertura 
e qualidade das infraestruturas/ equipamentos) 

 Desenvolvimento e adaptação de materiais de ensino na 
sala de aula, incluindo medidas utilizadas para garantir o 
envolvimento dos professores no desenvolvimento dos 
novos materiais didáticos 

 Evidência da reforma ao nível do ensino secundário através 
da adaptação e diversificação dos currículos escolares  

 Evidência do reforço das competências técnicas dos 
professores 

 Evidência de alterações/ melhoria da capacidade de gestão 
e acompanhamento no ensino secundário 

 Evolução das taxas de sucesso no ensino secundário 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios de monitoria do projeto 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 
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 Mecanismos criados para assegurar a supervisão e garantia 
de qualidade no ensino secundário 

 Nº de ações de formação de professores/área/ano e taxas 
de sucesso 

 Nº e % de professores formados/ capacitados 

 Tendência de evolução nos nºs de professores qualificados 
no sistema de ensino secundário 

 Tendências de evolução do rácio alunos/turma 

CA 6.3 – A CP contribuiu para a 
melhoria do ensino superior de STP?  

 Evidência do reforço da capacitação institucional 

 Evidência do apoio à USTP por parte das universidades 
portuguesas  

 Evidência da diversificação de oferta de formação superior  

 Entrevistas com autoridades locais 

 Entrevista com Reitor USTP 

CA 6.4 – A CP apoiou a formação de 
estudantes santomenses através da 
concessão de bolsas de estudo, com 
preferência para o nível de ensino 
pós-graduado? 

 Processo de identificação de prioridades de formação  

 Critérios de seleção de candidatos 

 Nº de bolseiros (internos e externos) por vertente e sua 
evolução 

 Taxa de sucesso por vertente 

 Taxa de retorno a STP 

 Grau de inserção no mercado de trabalho local 

 Estatísticas nacionais 

 Relatórios de acompanhamento  

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com beneficiários 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 6.5 – O apoio ao sector da 
educação contribuiu para promover 
um acesso mais equitativo à 
educação, nomeadamente no ensino 
secundário e superior? 

 Equidade geográfica, de género, socioeconómica no acesso 
à rede de ensino secundário  

 Equidade no acesso às bolsas internas e externas 

 Distribuição, geográfica e por nível de ensino, das bolsas 
internas e externas 

 Relatórios de acompanhamento 

 Dados anuais das bolsas internas 
(Embaixada de PT em STP)  

 Dados anuais das bolsas externas 

 Entrevistas com autoridades locais 
e distritais 

Q7. Em que medida o 
apoio na área da 
formação profissional 
e emprego foi 
adequado e contribuiu 
para a 

CA 7.1 – O apoio à formação 
profissional e emprego reflete as 
necessidades e prioridades do 
mercado de trabalho santomense? 

 Evidência de análise das necessidades nacionais na 
definição do apoio PT 

 Evidência de as prioridades nacionais serem cobertas pelo 
apoio da CP 

 Evolução do apoio da CP à formação profissional 

 Evolução (nº e área) das bolsas de formação profissional 

 Documentos nacionais para os 
sectores Emprego e proteção Social 

 Estatísticas nacionais 

 Base de dados da APD 

 Documentos de projeto 

 Relatórios de acompanhamento  
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empregabilidade no 
mercado de trabalho 
santomense? 
 

 Nível de inserção no mercado de trabalho  Entrevistas com atores em STP 

 Entrevistas com executores 

 Entrevistas com autoridades locais 

CA 7.2 – O apoio ao Centro de 
Formação Profissional de STP (CFP-
STP Budo-Budo) contribui para a 
capacitação do serviço público 
nacional de formação profissional e 
emprego e sua apropriação pelas 
autoridades nacionais? 

 Nível de participação /responsabilidades de STP na gestão 
do Centro de Formação 

 Nível de cofinanciamento do Centro de Formação 

 Evidência da promoção da apropriação da gestão do Centro 
de Formação 

 Evolução do nº de formando e taxa de sucesso 

 Evolução do corpo docente e sua estrutura 

 Evolução da empregabilidade dos formandos 

 Importância relativa do Centro de Formação na formação 
profissional de STP 

 Articulação e complementaridade com outros doadores 

 Entrevistas com Direção CFP Budo-
Budo 

 Entrevista com IEFP PT 

 Entrevistas com representantes das 
entidades empregadoras 

 Dados quantitativos e qualitativos 
produzidos pelo CFP Budo-Budo 

 Relatórios de acompanhamento 
 

CA 7.3 – O apoio da CP contribuiu 
para a qualificação e a 
empregabilidade dos formandos no 
mercado de trabalho santomense?  

 Taxa de conclusão da formação, por tipo de medida ativa 
no CFP-STP Budo Budo 

 Taxa de criação e instalação de micronegócios pelos 
formados no CFP-STP Budo-Budo  

 Taxa de inserção no mercado de trabalho dos formados no 
CFP-STP Budo-Budo e através Bolsas Formação em PT  

 Taxa de retorno de formandos em PT no quadro do POPH 

 Entrevistas com ministérios tutela 

 Entrevista com autoridades locais (C 
Municipais) 

 Dados estatísticos Centro Formação 
Profissional Budo-Budo, POPH, 
Câmaras municipais, Projeto 
Escola+ 

CA 7.4 – A CP teve uma abordagem 
articulada e complementar na área da 
formação profissional e emprego? 

 Evidência da articulação/complementaridade entre as 
várias vertentes apoio CP: formação profissional no CFP 
Budo-Budo, Bolsas de Formação Profissional em Portugal 
(POPH) e no ensino secundário em STP (ensino profissional 
e profissionalmente qualificante) 

 Dados estatísticos Centro Formação 
Profissional Budo-Budo, POPH, 
Câmaras municipais, Projeto 
Escola+ 

Q8. Em que medida o 
apoio na área da 
proteção social 
contribuiu para a 
melhoria das 

CA 8.1 – O apoio à proteção social 
reflete as necessidades e prioridades 
identificadas na política nacional de 
proteção social e evoluiu de apoios 
pontuais para o apoio a um sistema 

 Evidência de análise das necessidades nacionais na 
definição do apoio PT 

 Evidência de as prioridades nacionais serem cobertas pelo 
apoio da CP 

 Evolução do apoio CP na área da rede de proteção social 

 Documentos estratégicos nacionais 

 Documento de política sectorial 

 Evolução APD 

 Documentos de projeto 

 Relatórios acompanhamento 
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condições de vida dos 
beneficiários e a 
inclusão dos grupos 
sociais mais 
vulneráveis? 
 

nacional de proteção social criado e 
gerido por STP? 

 Grau de cobertura do apoio social e áreas cobertas, por 
grupos sociais vulneráveis  

 Medidas adotadas para apoiar os grupos sociais mais 
vulneráveis 

 Evidência de apoio CP ao nível da capacitação institucional? 
(elaboração da Política de Proteção Social; estruturação do 
sistema de segurança social) 

 Análise da capacidade institucional de STP para gerir a Rede 
nacional de proteção social 
 Incremento da coordenação sectorial por parte das 

autoridades STP   
 Evolução da apropriação do sistema de proteção social por 

parte de STP 
 Evolução da contribuição de STP para o sistema de 

proteção social (orçamento – em termos absolutos e 
relativos desde 2011)  

 Peso dos doadores no sector (evolução) 

 Evidência de análise de alternativas de apoio e sua eficácia 
no alcançar dos resultados pretendidos 

 Dados estatísticos sobre a Rede de 
Proteção Social STP (GEP/MSESS) 

 Informação qualitativa de 
caraterização da Rede Proteção 
Social STP 

 Entrevistas com autoridades 
nacionais 

 Visita de terreno e entrevista às 
organizações da sociedade civil STP 
apoiadas pela CP 

CA 8.2 – O apoio à proteção social 
contribuiu para a redução da pobreza 
em STP? 

 Evolução nos níveis de pobreza  

 Mudanças nos níveis de pobreza, por região/distrito 

 Nº e cobertura das parcerias descentralizadas 

 Boas práticas 

 Mecanismos/estratégias de saída  

 Dados estatísticos nacionais 

 Seguimento ODM 

 Entrevistas com autoridades 
nacionais 

 Entrevistas com organizações 
sociedade civil STP integrantes da 
rede nacional de proteção social 

 

 



                                                                                             

 

 
Anexo 3 - Guiões das entrevistas – fase documental 

 

Guião entrevistas semiestruturadas – Lisboa – 11 a 15 janeiro 2016 

 
Reuniões Sectoriais – gerais 
1. Planeamento/programação 

1.1. Qual foi o nível de participação na elaboração/conceção do PIC? 

1.2. Como foram identificadas as intervenções (projetos/ações)? (Saber se houve 

preocupações de alinhamento, apropriação e harmonização) Como garantem que não 

há sobreposição de apoios? 

1.3. Quem aprovou/decidiu a modalidade de apoio? 

1.4. Esta modalidade ajusta-se às necessidades e capacidades de STP? É a mais adequada 

para alcançar os resultados pretendidos? Promove a apropriação e o diálogo com os 

parceiros? 

1.5. Alguma vez foi equacionada a possibilidade de outra modalidade de ajuda? Prós e 

contras? 

1.6. Foram identificados riscos/gestão do risco? 

1.7. Há uma estratégia/plano de comunicação e visibilidade? 

2. Coordenação no quadro do PIC 

2.1 Que mecanismos de coordenação existem? Promovem o diálogo sobre políticas com 

STP? Permitem uma utilização eficaz dos recursos?  

2.2 Foram realizadas reuniões de coordenação com Camões, IP? E com STP? 

2.3 Promoveram a qualidade das intervenções? Promoveram a visibilidade da CP? 

2.4 Principais problemas na coordenação com o Camões, IP, outros atores da CP e/ou STP? 

2.5 Articulação/sinergias com outras intervenções da CP? 

2.6 Articulação/sinergias com outros doadores? Oportunidades? 

3. Implementação e acompanhamento 

3.1 Que intervenções implementam? Quem as financia (Há partilha de custos)? 

3.2 Como foi integrada a promoção da apropriação, transparência e responsabilidade de 

STP, numa lógica de desenvolvimento de capacidades? – nomeadamente a 

responsabilização técnica em todas as fases, o cofinanciamento, acompanhamento e 

avaliação(pág. 10 do PIC)? 

3.3 Os recursos disponíveis (humanos e financeiros) foram suficientes para a 

implementação, gestão e acompanhamento? 

3.4 Como é feito o acompanhamento? Foram realizadas missões ao terreno? E missões 

conjuntas? Há relatórios de execução e/ou de missões? Foi dado conhecimento ao 

Camões, IP? 

3.5 Nas visitas ao terreno, com quem reúnem?  



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    22 de 92 

 

3.6 As intervenções foram reformuladas na sequência do acompanhamento? 

3.7 Foram feitas avaliações e/ou auditorias? 

3.8 Principais constrangimentos na implementação e no alcançar de resultados? 

4. Resultados 

4.1 Os resultados estão a ser alcançados como previsto? Foram 

quantificados/identificados antes do arranque da intervenção? Há indicadores, 

baseline e metas?  

4.2 Há alinhamento com os indicadores sectoriais de STP? 

4.3 Como é apoiado o desenvolvimento de capacidades 

(individuais/organizacionais/institucionais)? 

(questões específicas por sector – ver págs. seguintes) 

5. Apropriação/sustentabilidade 

5.1 Há uma estratégia de saída?  

5.2 Houve/há a haver apropriação da intervenção (financeira, técnica, institucional)? 

5.3 Desafios à sustentabilidade da intervenção 

5.4 Desafios à sustentabilidade (institucional, técnica, financeira)? 

6. Outros aspetos 

6.1 Mais-valias da CP em STP no sector? 

6.2 Questões transversais (género e ambiente) foram tidas em consideração (género - pág. 

10 do PIC)? 

7. Ver Recomendações da avaliação anterior 

 
 

Eixo I - Boa governação, Participação e Democracia   
 
Área das Finanças:  

1 ACE:  

 Que resultados/efeitos/mudanças é possível atribuir ao ACE? Indicadores? 

2 PICATFin:  

 Que resultados/efeitos/mudanças é possível identificar / que mudanças nas finanças 

públicas é possível atribuir ao apoio PT?  

 Houve reforço do enquadramento legal existente? 

 Aumentou a transparência e responsabilização e melhoria da gestão de recursos 

públicos? Que indicadores? 
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3 Linhas de crédito – (50 milhões de euros para ajuda sob a forma de produtos). No PIC 

foram identificados como sectores prioritários os portos, aeroportos e rede de transporte 

de eletricidade. Que resultados? 

 

Justiça - Desenvolvimento dos serviços legais e judiciários  

 Resultados /efeitos/ mudanças na modernização e qualificação do sector da justiça 

na sequência do apoio às reformas legais? Indicadores de resultados? 

 Houve modernização e qualificação do sector da justiça através do apoio nas 

reformas legais? Que reformas foram apoiadas?  

 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas? 

 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais? 

 
Cooperação Técnico-Militar – projeto bandeira: 
 O que distingue a abordagem “projeto bandeira” da abordagem anterior? 

 Resultados/ efeitos/ mudanças em termos da capacitação das forças armadas 

(institucional/técnica/tecnológica)?  

 Contribuiu para a segurança e estabilidade regional e internacional? (indicadores?) 

 Foram reforçados os laços CPLP? (indicadores?)  

 Foi fomentado o desenvolvimento da cooperação bilateral ao nível estratégico, no 

campo da segurança e defesa? (indicadores?) 

 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas?  

 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais? 

 
Cooperação Técnico-Policial:  
 Que resultados/efeitos no reforço das condições de estabilidade interna, de 

autonomia das instituições políticas, da segurança das populações e do Estado de 

direito? (indicadores)?  

 Que resultados do apoio à PNSTP? (indicadores)  

 Que resultados do apoio ao serviço de bombeiros e proteção civil?  

 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas? 

 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais? 

 
Apoio aos processos eleitorais  
 Que apoio dado?  

 Que resultados? 
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Eixo II – Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza 
Programas de continuidade com o PIC anterior: Escola+ (Ensino Secundário); Saúde 
para Todos; Desenvolvimento Comunitário e Luta contra a pobreza   
 
EDUCAÇÃO 

1.1 ESCOLA + - projeto bandeira - atua a vários níveis: adaptação e diversificação dos 

currículos escolares; disponibilização de manuais escolares e criação de um centro de 

recursos e formação; reforço das competências técnicas dos professores e melhoria 

das condições de trabalho; melhoria da capacidade de gestão e melhoria das 

condições do parque escolar 

1.2 O que distingue a abordagem “projeto bandeira” da abordagem anterior? 

1.3 Que mudanças no sistema de ensino secundário? 

1.4  Que efeitos do apoio às reformas ao nível do ensino secundário ao nível da adaptação 

e diversificação dos currículos escolares; do reforço das competências técnicas dos 

professores; da melhoria da capacidade de gestão e acompanhamento e de melhoria 

do parque escolar? 

1.5 Ver Recomendações Avaliação PIC 2008-2011 e da Avaliação Externa ao Escola + 

 
2 BOLSAS DE ESTUDO internas e externas: 

2.1  Efeitos do apoio à formação de estudantes são-tomenses através da concessão de 

bolsas em várias vertentes do ensino (diplomático, militar, policial, judicial, 

universidades portuguesas com preferência para o nível pós-graduado); 

2.2 Áreas estudo correspondem a necessidades e prioridades desenvolvimento STP? 

2.3 Absorção dos bolseiros internos?  

2.4 Retorno dos bolseiros externos e absorção pelos serviços públicos/ mercado 

trabalho/universidade STP?  

2.5 Efeitos multiplicadores? 

 
3 Linha de cofinanciamento - ONG TESE Escolas Solares 

 
SAÚDE 

1 SAÚDE PARA TODOS PROGRAMA INTEGRADO - projeto bandeira -  

1.1 O que distingue a abordagem “projeto bandeira” da abordagem anterior? 

1.2 Contribuir para a melhoria do sistema nacional de saúde são-tomense, através da 

garantia de qualidade na prestação universal e na gestão de um conjunto integrado de 

serviços de saúde;  

1.3 Prestar assistência especializada de cuidados secundários e terciários;  

1.4 Promover as competências locais através de missões de curta duração, permitindo 

soluções mais céleres e adequadas para o tratamento de doentes no próprio país; 

1.5 Melhoria da sustentabilidade técnica e financeira do sistema nacional de saúde  
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2 EVACUAÇÃO DE DOENTES PARA PORTUGAL  

2.1 Gestão do processo de evacuação 

2.2 Resultados/efeitos na diminuição das evacuações sanitárias para Portugal?  

2.3 Evolução do perfil dos evacuados? 

3 Ver Recomendações Avaliação PIC 2008-2011 

 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - Cooperação com o Ministério da Saúde de S. 
Tomé e Príncipe para a formação de enfermeiros 
Projetos da linha cofinanciamento ONG: MdM – HIV/SIDA e Saúde Reprodutiva e Sexual, 
Cadeia de Esperança – doenças cardiovasculares) 
(Nota: Projetos complementares geradores de efeitos nos indicadores de saúde IMVF – Água e 
saneamento básico; Segurança Alimentar)  
 

PROTEÇÃO SOCIAL (vários projetos)  

1 Quais as melhorias nos níveis de acesso das populações em situação de vulnerabilidade 

social a um conjunto de bens e serviços básicos (alimentação, água e saneamento básico, 

saúde/malária, HIV/SIDA, endemias, acolhimento, educação, …) 

2 Projeto de Desenvolvimento de uma Rede de Proteção Social em STP (MSESS/GEP) – 
contempla vários projetos: Santa Casa da Misericórdia; Projeto de desenvolvimento 
integrado no distrito de Lembá; Cáritas STP – Casa dos Pequeninos; ARCAR; Irmãs 
Hospitaleiras em Neves 

 Articulação/envolvimento com a Política e Estratégia Nacional de Proteção Social 
(aprovada em 2014)? 

 Evidência das necessidades e prioridades nacionais a serem cobertas pelo apoio da CP 

 Evidência de análise de alternativas de apoio e sua eficácia no alcançar dos resultados 
pretendidos 

 Evidência de apoio ao nível da capacidade institucional para desenvolver um sistema 
nacional de proteção social. PT apoiou a elaboração da Política? 

 Evolução do apoio CP na área social:  
.1 Grau de cobertura e áreas cobertas (idosos, crianças, mulheres, etc.) 
.2 Medidas adotadas para apoiar os grupos mais vulneráveis 

 Contributo para a evolução nos níveis de pobreza e resiliência nacional e individual 

 
 
Área Intervenção 3 - Empreendedorismo e Desenvolvimento Empresarial 
 
1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1.1 Centro Formação Profissional Budo-Budo (IEFP PT) – efeitos da promoção a 

qualificação profissional, o autoemprego e a constituição de iniciativas empresariais, 

através de duas vertentes, formação profissional e inserção na vida ativa.  

(contempla também uma vertente de capacitação institucional do próprio Centro 
Budo-Budo? Ministério do Trabalho?) 
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1.2 Apoio à frequência de Cursos de Formação Profissional em estabelecimentos de 

ensino portugueses (financiamento POPH) (IGFSS)- Bolsas? Quem beneficia?  

1.2.1 Critérios/processo de seleção – quem seleciona e como? 

1.2.2 Que entidades têm acesso – ex. C. Municipais? 

1.3 Complementaridade na abordagem à formação profissional  

1.4 Resultados/Efeitos no retorno e inserção dos alunos formados na vida ativa em STP  

1.5 Recomendações Avaliação PIC 2008-2011 

 
(Nota: Linha cofinanciamento ONG – ACEP – projeto sobre economia criativa em STP, GB, CV) 
 
 

Área Intervenção 2 – Ciência e Tecnologia  
 
1 COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

1.1  Reforçar a capacidade institucional 

1.2 Promover ações de mitigação, incluindo redução de emissões de desflorestação, 

adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologia. (projetos Fundo Português 

de Carbono) 

 

2 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

2.1  Implementar um sistema organizado de gestão e valorização comunitária de resíduos 

sólidos urbanos, pelo estímulo e reforço das capacidades dos diversos atores (Projeto 

ONG TESE, UCCLA, C.M. Maia, …)  

 
Reuniões com Camões, I.P. 
 

DSC 

1. Evolução desde o PIC 2008-20111. Que mudanças? 

2. Principais pontos fortes/mais-valias da CP em STP 

3. Principais fragilidades/constrangimentos da CP em STP 

4. Desafios e oportunidades da CP em STP 

 

DPC - Planeamento 

1. Como foi elaborado o PIC? 

2. O documento do PIC apresenta como inovação operacional, entre outros, o tipo de atores 

e parcerias e os mecanismos de coordenação/desconcentração.  

2.1 Como foram escolhidos os atores e as parcerias?  

2.2 Que responsabilidades foram desconcentradas para Embaixada em STP? (pág.22 PIC)? 

3. Como foi acompanhada/monitorizada a implementação do PIC? (pág. 22 do PIC) 

3.1 Refere a realização de revisões anuais conjuntas. Tiveram lugar? Há relatórios? 
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3.2 Também refere uma Matriz de intervenção de dois tipos: indicadores globais de 

avaliação do PIC (válidos e aplicáveis aos eixos prioritários definidos) e indicadores 

específicos relativamente às áreas de intervenção). Essa matriz foi elaborada? Como 

foi sendo preenchida? 

3.3 Houve missões ao terreno? Com que objetivos? Há relatórios? Missões conjuntas? 

3.4 Principais constrangimentos na implementação do PIC? 

3.5 Os recursos disponíveis (humanos e financeiros) foram suficientes para o 

acompanhamento/ monitorização do PIC? 

3.6  Que mecanismos estabelecidos para o acompanhamento das questões transversais? 

4. Quem decidiu as modalidades de ajuda e quais foram utilizadas? (documento PIC (pág. 5)  

4.1 Estas modalidades ajustam-se às necessidades e capacidades de STP? São as mais 

adequadas para alcançar os resultados pretendidos? Promovem a apropriação e o 

diálogo com os parceiros? 

4.2 Alguma vez foram equacionadas outras modalidades de ajuda? (Ex- apoio ao 

orçamento) Prós e contras? 

4.3 Como é feita a articulação/complementaridade das diferentes modalidades de ajuda 

(bilateral/multilateral e apoio através da sociedade civil, incluindo as linhas de 

cofinanciamento)?  

5. Financiamento do PIC – pág. 5 prevê a diversificação das fontes de financiamento e a 

alavancagem de recursos … através de abordagens multilaterais e de cooperação 

triangular. Na prática isto aconteceu?  

6. O PIC (e os projetos) foi complementar e coordenado com os esforços de outros 

doadores internacionais em STP? Como é/foi assegurada a complementaridade, 

harmonização e coordenação? 

7. Outro aspeto inovador referido no documento do PIC é a gestão do risco (pág. 23-24). 

Como foi operacionalizada? 

8. O PIC atribui um papel relevante à comunicação estratégica (diplomacia pública) (pág. 25) 

e define um plano de comunicação e visibilidade. Como foi implementado? Por quem?  

9. Coordenação da CP  

9.1. Que mecanismos de coordenação existiram? Promoveram o diálogo sobre políticas 

com STP? Permitiram uma utilização eficaz dos recursos? 

9.2. Realizadas reuniões de coordenação com ministérios sectoriais? Com outros atores da 

CP? 

9.3. Principais problemas na coordenação com os atores da CP e com STP? 

9.4. Desafios e Oportunidades de melhoria no planeamento e programação? 

DAB - Bilateral 
1. Implementação e acompanhamento 

1.1. Que intervenções acompanham? Como surgiram? Quem as implementa? 

1.2. Como é feito o acompanhamento? Que divisão de tarefas entre a sede e o terreno 

(gestor/Embaixada?) 

1.3. Foram realizadas missões ao terreno? Há relatórios? 

1.4. Há relatórios de execução por parte dos gestores? Com que periodicidade?  
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1.5. Nas visitas ao terreno, com quem reúnem?  

1.6. As intervenções foram reformuladas na sequência do acompanhamento? 

1.7. Foram feitas avaliações e/ou auditorias? 

1.8. Os recursos disponíveis (humanos e financeiros) foram suficientes para a 

implementação, gestão e acompanhamento? 

1.9. Principais constrangimentos na implementação? 

Bolsas – principais resultados, constrangimentos. A política de bolsas é adequada? 
Principais desafios e oportunidades de melhoria 

2. Resultados 

2.1 Os resultados estão a ser alcançados como previsto? Foram 

quantificados/identificados antes do arranque da intervenção? Há indicadores, 

baseline e metas?  

2.2 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais 

(género e ambiente)? 

2.3 Há alinhamento com os indicadores sectoriais de STP? 

2.4 Desafios e oportunidades de melhoria? 

3. Coordenação 

3.1 Foram realizadas reuniões de coordenação com os outros atores sectoriais? E com 

STP?  

3.2 Promoveram a qualidade das intervenções? Promoveram a visibilidade da CP? 

3.3 Principais problemas na coordenação da CP e/ou com STP? 

3.4 Articulação/sinergias com outros doadores? 

4. Apropriação/sustentabilidade 

4.1 Há uma estratégia de saída?  

4.2 Houve/está a haver apropriação da intervenção (financeira, organizacional/ 

institucional)? 

5. Outros aspetos 

6.1 Principais mais-valias das intervenções bilaterais da CP em STP? 

6.2 Principais desafios e oportunidades de melhoria?  

7 Ver Recomendações da avaliação anterior 

DASC – linha de cofinanciamento de intervenções da sociedade civil 
1. Seleção dos projetos 

1.1 Como foram/são selecionadas as intervenções a apoiar? 

1.2 Como é garantido o alinhamento com as prioridades de STP? 
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1.3 Como é garantida o alinhamento e a complementaridade com as prioridades da CP 

em geral e do PIC em particular? Como são evitadas sobreposições/duplicações? 

2. Coordenação 

2.1 Que mecanismos de coordenação existem? Transversal/sectorial? 

2.2 Foram realizadas reuniões? Com quem? 

2.3 Articulação/sinergias com outras intervenções da CP? 

2.4 Articulação/sinergias com outros doadores? 

3. Implementação e acompanhamento 

3.1 Como é feito o acompanhamento? Quais os objetivos? – numa ótica de resultados ou 

de execução? 

3.2 Foram realizadas missões ao terreno? Há relatórios? 

3.3 Nas visitas ao terreno, com quem reúnem?  

3.4 As intervenções foram reformuladas na sequência do acompanhamento? 

3.5 Há relatórios de execução? Quem os elabora? 

3.6 Foram feitas avaliações e/ou auditorias? 

3.7 Principais constrangimentos no apoio às OSC? 

4. Resultados 

4.1 Os resultados estão a ser alcançados como previsto?  

4.2 Quais as principais vantagens da utilização desta modalidade de apoio? 

4.3 Quais os principais constrangimentos desta modalidade?  

4.4 Foram quantificados/identificados antes do arranque da intervenção? Há 

indicadores, baseline e metas?  

4.5 Há alinhamento com os indicadores sectoriais de STP? 

5. Outros aspetos 

5.1 Principais mais-valias das intervenções bilaterais da CP em STP? 

5.2 Principais desafios e/ou oportunidades de melhoria? 

 
Língua e Cultura 

1. Planeamento/identificação das intervenções 

1.1 Como foram/são selecionadas as intervenções apoiadas na área da língua e cultura? 

1.2 Como é garantido o alinhamento com as prioridades de STP? 

1.3 Como é garantida o alinhamento e a complementaridade com as prioridades da CP 

em geral e do PIC em particular? Como são evitadas sobreposições/duplicações? 

2. Coordenação 

2.1 Que mecanismos de coordenação existem? Transversal/sectorial? 

2.2 Foram realizadas reuniões? Com quem? 

2.3 Que articulação/sinergias com outras intervenções da CP nomeadamente no sector 

da educação? 



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    30 de 92 

 

3. Implementação e acompanhamento 

3.1 Quem implementa as intervenções?  

3.2 Como é feito o acompanhamento?  

3.3 Há relatórios? Quem os elabora? Que partilha de responsabilidades entre a sede e o 

terreno (leitor, adido cultural e embaixada)? 

3.4 Foram realizadas missões ao terreno? Há relatórios? 

3.5 Nas visitas ao terreno, com quem reúnem?  

3.6 As intervenções foram reformuladas na sequência do acompanhamento? 

3.7 Foram feitas avaliações e/ou auditorias? 

3.8 Principais constrangimentos no apoio na área da língua e da cultura? 

4. Resultados 

4.1 Que resultados foram previstos? Estão a ser alcançados?  

4.2 Foram quantificados/identificados antes do arranque da intervenção? Há 

indicadores/baseline e metas?  

4.3 Quais as principais vantagens deste apoio? 

4.4 Quais os principais constrangimentos? 

4.5 Desafios/ oportunidades de melhoria? 
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Anexo 4 - Calendário das reuniões de trabalho de gabinete  

Lisboa – 11 a 15 e 19 de janeiro 2016 
Hora\Dia 11-01 12-01 13-01 14-01 15-01 19-01 
9:30 – 
10:30 

Reunião 
inicial da 
Equipa de 
Avaliação 

MSESS e 
IEFP  

DSLC  

IMVF 
(saúde + 
educação) 

Ambiente 
(UCCLA) 

 

10:30 – 
11:30 

M. Defesa 
Nacional 

ONG saúde 
(MDM) 

 

12:00-13:00 

DSC – DASC 
(12:00H) 

 

  

13:00 – 
14:00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
 

14:30-15:30 

DSC + DPC 

DGS/M. 
Saúde 

M. Finanças M. Justiça 
 ONGD: 

Tese e 
MdM 15:30-16:00 ONGD 

capacitação da 
sociedade civil 
(ACEP, Leigos, 
OIKOS) 

16:00-17:00 

DSC - DAB MAI/DGAI 

M. Educação  

 

17:00-18:00 

DSC clima 
(Carmo 
Fernandes) + 
APA 

Reunião da 
equipa para 
preparação da 
fase seguinte 

 

 
 



                                                                                             

 

Anexo 5 - Calendário das reuniões de trabalho de campo  

15 16 17 18 19 20/21 22 23 24 25 

15-02 16-02 17-02 18-02 19-02  22-02 23-02 24-02 25-02 

11:00 - 
Ministério da 
Economia e 
Coop. 
Internacional 
 
12:00 -
Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros e 
Comunidades 
 

08:00 - Ministério 
da Saúde 
 
11:00 – Adido para 
a Cooperação 
 

08:00 - Coord. 
Projeto PASS 
(Banco 
Mundial 
 
09:00 - 
Ministério da 
Defesa e do 
Mar 
 
10:00 – 
Secretaria 
Geral da 
Assembleia 
Nacional 
 
11:00 -
Ministério da 
Adm. Interna 
Diretor do 
Gabinete 
 

08:00 - Ministério 
das 
Infraestruturas, 
RN e Ambiente 
 
09:00 - Diretora 
do Instituto 
Nacional de 
Estatística,  
 
10:00 - Banco 
Central  
 
11:00 – Coord. da 
Unidade de 
Informação 
Financeira 
 

08:00 - Visita ao 
CFP de Budo-
Budo + Pólo de 
Água-Izé 
 
10:00 - Câmara 
Distrital de 
Cantagalo 
(Santana) 
 
11:30 - 
Laboratório de 
Engenharia Civil 

 

8:00 - FNUAP 
 
8:30 - OMS 
 
9:00 - BAD 
 
10:00 - Câmara 
Distrital de 
Lobata 
(Guadalupe) 
 
10:30 - Centro 
de Saúde 
Lobata 

08:00 - Hospital 
Dr. Ayres de 
Menezes 
 
09:00 - Santa 
Casa da 
Misericórdia 
 
11:00 - Mé-Zóchi 
Visita ao Centro 
de Saúde 
 
11:30 – Câmara 
Distrital de Mé-
Zóchi 

09:00 - Projeto 
Bionergia em 
STP: 
lançamento da 
1.ª pedra 
Cantagalo 
(Comunidade 
Mendes da 
Silva) 
 
11:00 - 
Delegação do 
Ministério da 
Educação, 
Ciência e 
Cultura 
Caué 
(S. João dos 
Angolares) 
 
11:30 - Centro 
de Saúde 
Caué 
(S. João dos 
Angolares) 
 

08:30 - 
Projeto de 
Desenvolv. 
Integrado do 
Distrito de 
Lembá 
(Neves) 
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15 16 17 18 19 20/21 22 23 24 25 
          

14:00 – IMVF 
STP 
 
14:30 - Coord. 
projeto “Saúde 
para Todos” 
 
16:00 - Coord. 
do projeto 
“Escola  
 

14:00 - Ministério 
do Emprego e Ass. 
Sociais 
 
 
15:00 - Ministério 
da Educação, 
Ciência e Cultura  

14:00 - 
Ministério da 
Justiça 
 
15:00 - 
Ministério das 
Finanças e 
Adm. Pública 
 
16:00 – 
Direção do IDF 
+ Escola 
Portuguesa 

14:00 - FONG - 
Federação das 
ONG em STP  
+ ADM Estrela  
+TESE 
 
 
16:00 - PNUD 
 
17:00 - UNICEF 

14:00 - Câmara 
Distrital de Água 
Grande 
(São Tomé) 
 
15:00 - Visita ao 
LEC  
 
15:45 - Brasil 
 
16:30 - Taiwan 
 
17:30 - Oficial de 
Ligação do MAI 
18:15 - 
Coordenador da 
Coop. Téc Militar 

 

14:00 - 
Secretaria dos 
Assuntos 
Sociais 
(Príncipe) 
 
15:00 - Cáritas 
(Casa dos 
Pequeninos)  
 
16:00 - Rede de 
proteção social 
ARCAR 
 
17:00 - Gab. 
Ordenador 
Nacional do 
FED 
 
 

14:00 - Cadeia 
Central – Hi 
Social (Fundo 
Peq. Projetos) 
 
15:00 - 
Universidade de 
São Tomé e 
Príncipe + 
Visita ao Centro 
de Língua 
Portuguesa 
 
16:00 - Centro de 
Formação 
Profissional 
Brasil-STP 
 
17:00 - Comissão 
Nacional de 
Eleições 

15:00 - Visita 
ao Liceu 
Nacional 
 
17:00 - Câmara 
de Comércio  
+ Associação 
Empresarial de 
STP  
+ Organização 
de 
Trabalhadores 
de STP  

14:00 - 
Reunião da 
equipa para 
distribuição 
de tarefas 

 
 



                                                                                             

 

 
Anexo 6 - Guiões das entrevistas – fase de trabalho de campo 

 
Guião entrevistas semiestruturadas – S. Tomé – 14 a 25 fevereiro 2016 

 
MNEC e MECI 
1. Qual foi o nível de participação na elaboração/conceção do PIC? 
2. Como foram identificadas as intervenções (projetos/ações) da CP? (Saber se houve 

preocupações de alinhamento, apropriação e harmonização)  
3. Como é feita a articulação interna (com ministérios sectoriais, com autarquias e com as 

Org. da sociedade civil, etc.) ao nível do planeamento e do acompanhamento macro? 
4. Ponto de situação da UCA (projeto apresentado em dez. 2013)? 
5. Como é feita a coordenação de doadores? Como garantem que não há sobreposição de 

apoios? 
6. Participa nas reuniões de diálogo político com a UE? Utilidade destas reuniões (para que 

servem?) vantagens e constrangimentos 
7. Como é feita a coordenação / articulação com PT? 
8. Mais-valias e constrangimentos da cooperação com PT? 
9. Que desafios e oportunidades de melhoria (áreas de intervenção, modalidades de ajuda, 

mecanismos de coordenação, etc.)? Que alternativas seriam mais eficazes? 
10. Qual o balanço das reuniões sobre o diálogo político com a UE (27 nov. 2012; 9 julho 

2013, 17 fev. 2014)? 
11. Balanço da mesa redonda de doadores (10-11 julho 2013) e reunião de parceiros (dez. 

2013)? 
12. Atualmente, que condições reúne STP para avançar com outras modalidades de ajuda (ex. 

apoio ao orçamento, basket funds, blending, …) 
13. Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

14. E as principais fragilidades? 

 

Reuniões com Ministérios Sectoriais – gerais 

Planeamento/programação sectorial 
1. Qual foi o nível de participação na elaboração/conceção do PIC? 

2. Como foram identificadas as intervenções (projetos/ações) da CP? Como garantem que 

não há sobreposição de apoios? 

3. As intervenções integram-se nas prioridades identificadas pelo Ministério? 

4. Quem decidiu/aprovou a modalidade de apoio? Alguma vez foi equacionada a 

possibilidade de outra modalidade de ajuda? Prós e contras? 

5. O apoio da CP ajusta-se às necessidades e capacidades de STP? É o mais adequado para 

alcançar os resultados pretendidos? Promove a apropriação por parte do Ministério? 

6. Que mecanismos de coordenação existem? Promovem o diálogo sobre políticas com STP? 

Permitem uma utilização eficaz dos recursos? Principais problemas na coordenação com 

PT? 

7. Que outros doadores intervêm na mesma área? As suas modalidades de apoio são mais 

eficazes e adequadas? 
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8. Há sinergias (hipótese de parcerias) entre as intervenções dos vários doadores? Que papel 

para PT? 

9. Quem faz e de que forma é feita a articulação entre doadores no sector? Houve reuniões? 

Foram eficazes? (promovem o diálogo sobre a política sectorial? permitem redefinir 

intervenções? Potenciam sinergias entre intervenções e com outros doadores?) 

10. Participa nas reuniões de diálogo político com a UE? Utilidade destas reuniões (para que 
servem?) vantagens e constrangimentos? 

11. Há comparticipação de STP no financiamento das intervenções (partilha de custos)? A que 

nível? Quais os compromissos assumidos? 

Implementação e acompanhamento 

1. As atividades identificadas nas intervenções são as mais adequadas para se atingirem os 

objetivos? 

2. As atividades realizadas correspondem ao programado? Houve reprogramação – razões? 

que benefícios trouxe essa reprogramação? 

3. Os recursos disponíveis (humanos e financeiros) foram suficientes para a implementação, 

gestão e acompanhamento? 

4. Existem indicadores identificados e metas bem definidas que permitam realizar o 

acompanhamento? Quem fez o acompanhamento? Como? Há relatórios (execução física 

e financeira)? As intervenções foram reformuladas na sequência do acompanhamento? 

5. Que responsabilidades foram atribuídas ao Ministério? (em termos de responsabilização 

técnica, execução, cofinanciamento, acompanhamento e avaliação) 

6. Principais constrangimentos na implementação? 

Resultados 

1. Os resultados estão a ser alcançados como previsto? Há indicadores, baseline e metas? 

Foram quantificados/identificados antes do arranque da intervenção? 

a. Que resultados foram alcançados?  

b. Que resultados não foram alcançados? Razões internas e exteriores à 

intervenção (contexto) que justificam o insucesso? 

c. Quais os resultados mais positivos e seus efeitos (multiplicadores) no sector? 

Que relação com as principais mudanças ocorridas no sector? 

2. Há alinhamento com os indicadores sectoriais de STP? (solicitar dados) 

3. Que resultados ao nível do desenvolvimento de capacidades (individuais/ organizacionais/ 

institucionais)? 

Apropriação/sustentabilidade, e Responsabilização mútua/Prestação de contas  

1. Houve/está a haver apropriação da intervenção (financeira, técnica e institucional)? 
2. Desafios à sustentabilidade do apoio português (institucional, técnica, financeira)? 
3. Houve apresentação regular de relatórios de execução física e financeira que permitiram 

o seguimento dos projetos pelo MECI ou MNEC? 
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Outros aspetos 

1. Mais-valias da CP no sector? 

2. Tem ideia de quais são os principais projetos da CP em STP (visibilidade)? 

3. Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

4. E as principais fragilidades? 

5. Questões transversais (género) foram incluídas na programação e acompanhamento? 

Indicadores Resultados com dados desagregados? 

 
Eixo I - Boa governação, Participação e Democracia   

Área das Finanças:  

1. ACE: 

 Que resultados/efeitos/mudanças é possível atribuir ao ACE? Indicadores? 

2. PICATFin: 

 Que resultados/efeitos/mudanças é possível identificar / que mudanças nas finanças 

públicas é possível atribuir ao apoio PT?  

 Aumentou a transparência e responsabilização e melhoria da gestão de recursos 

públicos? Que indicadores? Que apoio na informatização dos procedimentos? No 

controlo do défice público?  

3. Linhas de crédito – (50 milhões de euros para ajuda sob a forma de produtos).No PIC 

foram identificados como sectores prioritários os portos, aeroportos e rede de transporte 

de eletricidade.  

3.1 O que foi feito? Que resultados/efeitos? 

3.2 Remanescente de 18 M€ já foi utilizado? Onde? 

 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

 

Justiça -Desenvolvimento dos serviços legais e judiciários 

 

1 Ponto de situação quanto à reforma do sistema judicial 

2 Houve reforço do enquadramento legal existente? Que reformas legislativas foram 

apoiadas por PT? 

3 Resultados /efeitos/ mudanças na modernização e qualificação do sector da justiça na 

sequência do apoio PT? Indicadores de resultados? 

4 Notariados – Guiché único, empresa em 7 dias – que apoio de PT? 
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5 Houve modernização e qualificação do sector da justiça através do apoio nas reformas 

legais? Que reformas foram apoiadas?  

6 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas? 

7 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais? 

8 Magistraturas: 

8.1 Atualização de conhecimentos nas áreas penal e civil 

9 Resultados no apoio aos serviços penitenciários: 

9.1 Curso de formação de guardas 

9.2 Ações de formação/sensibilização na área da reinserção 

9.3 Oferta de materiais 

9.4 Apoio técnico na construção de nova prisão 

10 Registos e notariado: 

10.1 Estágios 

10.2 Estudo diagnóstico aos serviços dos registos e notariados 

10.3 Digitalização do acervo documental 

10.4 Plano de reordenamento do sector 

10.5 Formação intensiva de conservadores e notários e na área do registo civil 

10.6 Oferta de legislação: código penal e código do processo penal 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 
Cooperação Técnico-Militar – projeto bandeira 
 Resultados/ efeitos/ mudanças em termos da capacitação das forças armadas 

(institucional/técnica/tecnológica)?  

 Contribuiu para a segurança e estabilidade regional e internacional? (indicadores?) 

 Foram reforçados os laços CPLP? (indicadores?)  

 Foi fomentado o desenvolvimento da cooperação bilateral ao nível estratégico, no 

campo da segurança e defesa? (indicadores?) 

 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas?  

 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais 

(género)? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 
Cooperação Técnico-Policial 
 Que resultados/efeitos no reforço das condições de estabilidade interna, de 

autonomia das instituições políticas, da segurança das populações e do Estado de 

direito? (indicadores)?  

 Que resultados do apoio à PNSTP? (indicadores) - ações de formação e bolsas, taxa 

de retenção dos formandos 
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 Apoio ao serviço de migrações e estrangeiros  

 Que resultados do apoio ao serviço de bombeiros e proteção civil – cursos 

ministrados e material oferecido 

 Documentos legais revistos/aprovados 

 Efeitos do apoio à formação são-tomenses através da concessão de bolsas? 

 Há resultados desagregados que permitam uma análise das questões transversais? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 
Apoio aos processos eleitorais 
 Apoio recebido?  

 Que resultados/efeitos do apoio? 

 Que outros doadores apoiaram os processos eleitorais? 

 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

Outros parceiros/instituições 
Banco Central 
 Que atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Assistência Técnica 

promovido pelo Banco de Portugal? Que resultados? 

 ACE: Que resultados/efeitos/mudanças é possível atribuir ao ACE? Indicadores? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

Parlamento / INE / UIF/RTP África 
 Resultados/efeitos do Programa de Cooperação 2012/2015? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

RTP  
 Resultados/efeitos do Programa de Cooperação 2012/2015? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 
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LEC  
 Resultados/efeitos do Programa de Cooperação 2012/2015? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 Implementação das recomendações da avaliação LABPALOP 

 

FONG 
 Que apoio dado por PT à FONG? 

 Que resultados ao nível do desenvolvimento de capacidades da sociedade civil em STP? 

 Evolução do papel da Sociedade civil santomense nos processos de discussão política?  

 Que articulação interna entre FONG e Governo STP ao nível dos atores da cooperação? 

Que papel para as ONGD? 

 Inclusão das questões de género na cooperação… 

 Que papel e áreas de intervenção para a CP em STP no futuro? 

 Que mais-valias e constrangimentos da CP em STP? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

ONGD 
 Que intervenções no terreno no período 2012-2015? 

 Que articulação com a CP (Embaixada, Camões, Outros atores da CP em STP)? 

 Que articulação com a FONG e o Governo STP (com o sector em causa)? 

 Tem ideia de quais são os principais projetos da CP em STP (visibilidade)? 

 Que papel e áreas de intervenção para a CP em STP no futuro? 

 Que papel /áreas de intervenção para as ONGD em STP? 

 Quais as mais-valias e constrangimentos da CP em STP? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

CÂMARAS MUNICIPAIS 
 Que atividades de cooperação com Portugal (através de geminações e/ou protocolos de 

cooperação? 

 Que resultados? 

 Que mecanismos de articulação (interna e com PT)? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 Quais as mais-valias da CP? 
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Geminações: 

Água Grande Bragança, Lisboa, Maia, Leiria? Loures? 

Caué Amares, Boticas, Matosinhos, Ponta Delgada, Serpa, Vila Nova de Poiares 

Lembá (Neves) Crato, Porto, Santa Marta de Penaguião, Moura 

Lobata Seixal, Sousel, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão 

Mé-Zochi Borba, Guimarães, Sintra, Vagos, Valongo 

Príncipe Aveiro, Benavente, Faro, Lisboa, Marco de Canavezes, Oeiras, Penafiel 

Santana (Cantagalo) Cascais, Oliveira do Hospital, Santo Tirso 

 

 
Reuniões com Embaixada de Portugal 

1. Evolução desde o PIC 2008-2011. Que mudanças? 
2. Principais pontos fortes / mais-valias da CP em STP 
3. Principais fragilidades/constrangimentos da CP em STP 
4. Desafios e oportunidades da CP em STP 
5. Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  
6. E as principais fragilidades? 

 
7. Que envolvimento na elaboração do PIC 2012-2015? 
8. Que mecanismos de articulação/coordenação com as autoridades locais? (Mecanismos 

estabelecidos, regularidade de reuniões, etc.)? Promoveram o diálogo sobre políticas com 
STP? Permitiram uma utilização eficaz dos recursos? 

9. Que mecanismos de coordenação/articulação com o Camões, IP  
10. Que mecanismo de coordenação de outros atores da CP (min sectoriais, ONGD, etc.)? 
11. Que mecanismos de coordenação/articulação com outros doadores? Benefícios do diálogo 

sobre políticas no quadro UE? 
12. Que mecanismos de coordenação dos atores da CP no terreno (OLI, Coordenadores de 

projetos, AC, ONGD, adido militar, …)? Principais problemas/fragilidades na coordenação 
com os atores da CP e com STP (ex. RH disponíveis na Embaixada)? 

13. Que mecanismos de acompanhamento do PIC e das intervenções da CP? Que tipo de 
reporte e a quem? 

14. Como analisam os riscos (fragilidade institucional, rotatividade política, posicionamento 
dos doadores emergentes, restrições financeiras CP; etc.) e incorporam a gestão do risco 
no terreno? (no vosso nível atuação) 

15. Como é tratada a questão da comunicação estratégica/visibilidade (diplomacia pública)?  
16. Que condições reúne atualmente STP para avançar com outras modalidades de ajuda (ex. 

apoio ao orçamento, basket funds, blending, …)? 

 
17. Fundo Pequenos Projetos – balanço e resultados do apoio concedido desde 2012. 

 

 

Área da cultura e desenvolvimento: 
Ponto de situação quanto a apoios 
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Ordenador nacional do FED  
 Que áreas/sectores apoiados pela UE em 2012-2015? Através de que modalidades? 

 Benefícios do diálogo sobre políticas no quadro EU? 

 Que articulação com a CP? 

 Que papel e mais-valias reconhece à CP em STP? 

 Que condições reúne atualmente STP para avançar com outras modalidades de ajuda 
(ex. apoio ao orçamento, basket funds, blending, …) 

 Que abertura para ajuda conjunta (fundos conjuntos (basket funds), apoio ao 
orçamento, cooperação delegada) a STP? 

 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  

 E as principais fragilidades? 

 

Outros doadores 
1 Em que áreas/sectores concedem ajuda a STP? Através de que modalidades?  
2 Que intervenções/projetos conhecem da CP? Como conheceram? 
3 Que articulação com a CP? 
4 Que papel e mais-valias reconhecem à CP em STP? 
5 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam aos parceiros de desenvolvimento 

em STP?  
6 E as principais fragilidades? 
7 Que abertura para ajuda conjunta (cooperação triangular, fundos conjuntos (basket 

funds), apoio ao orçamento, cooperação delegada) a STP? 
8 Atualmente, que condições reúne STP para avançar com outras modalidades de ajuda (ex. 

apoio ao orçamento, basket funds, blending, …) 
9 Quais os principais desafios e oportunidades se colocam ao desenvolvimento de STP?  
10 E as principais fragilidades? 

 

Eixo II – Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza 

EDUCAÇÃO 

Ministério da Educação, Ciência e Cultura 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 Evolução do apoio da cooperação portuguesa ao Ensino Secundário (2012-2015) 

 Grau de integração do Projeto Escola+ no sistema de ensino secundário nacional 

 Grau de articulação/adequação do Projeto Escola+ com os outros níveis ensino (básico 

e superior) 

 Em que áreas o Projeto Escola+ contribui para a melhoria do ensino secundário? Em 

que áreas o Projeto Escola+ teve insucesso? 

 Que capacidades do sistema de ES ao nível central e ao nível local já foram 

melhoradas? E quais ainda necessitam de ser melhoradas?  

 Boas práticas do apoio da cooperação portuguesa 

 Oportunidades de melhoria / questões a corrigir 
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 Se por hipótese o Projeto Escola+ terminasse, o que prosseguiria e o que seria 

descontinuado? O que deve ser feito antes do Projeto Escola+ terminar (estratégia de 

saída)? 

 Sustentabilidade institucional/organizacional/técnica/financeira? 

 Alternativas ao modelo de apoio da cooperação portuguesa – sua eficácia e eficiência 

 Doadores bilaterais e multilaterais no ES – boas práticas 

 Articulação do Projeto Escola+ com outros projetos/intervenções de outros doadores 

 Financiamento de STP no nível Ensino Secundário (dados) 

 Bolsas internas – critérios de seleção? Responsabilidade pelo processo seleção?  

 Vertente Técnico Profissional: articulação, complementaridade ofertas formativas no 

ES e nos Centros de F. Profissional (tutela MECC e tutela MEmprego- Budo-Budo) 

 Tem conhecimento das Bolsas de Formação Profissional em PT (financiamento POPH)? 

Complementaridade com oferta formativa FP existente em STP 

 

ESCOLA +-projeto bandeira 

 Grau de integração do Projeto Escola+ no sistema nacional do ES? 

 Grau de articulação/adequação do Projeto Escola+ com os níveis ensino anterior e 

posterior (básico e superior)? 

 Em que áreas o Projeto Escola+ contribui para a melhoria do ensino secundário? 

(dados quantitativos e qualitativos)? 

 Em que áreas o Projeto Escola+ teve insucesso/falhou? 

 Que capacidades do sistema de ES ao nível central e ao nível local já foram 

melhoradas? E quais ainda necessitam de ser melhoradas? 

 Desafios e oportunidades de melhoria 

 Riscos internos e externos ao projeto 

 Complementaridade/sinergias/articulação com outras intervenções da cooperação 

portuguesa e de outros doadores 

 Vertente Técnico Profissional: existe articulação/ complementaridade entre as ofertas 

formativas no ES e nos CF Profissional (Budo-Budo e CF sob tutela MECC)? 

 Apropriação e Sustentabilidade institucional/organizacional/técnica/financeira do 

Escola+ por parte de STP 

 Estratégia de saída? 

 Alternativas ao modelo de apoio da cooperação portuguesa – sua eficácia e eficiência 

 Outros doadores bilaterais e multilaterais: evolução, modelos de apoio, financiamento 

 

IDF  

 Apoio no âmbito da CP? 

 Nº de alunos e níveis de ensino 

 Papel do IDF no sistema de ensino STP, nomeadamente no Ensino Secundário 

 Articulação com os outros projetos da CP? 
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 Articulação do IDF com o sistema de ensino STP 

 

ENSINO SUPERIOR 

 Evolução do apoio da cooperação portuguesa ao Ensino Superior 

 Contributo das Bolsas de Estudo- Internas e Externas – prioridades de formação 

definidas por STP? Taxa conclusão? Taxa inserção mercado trabalho? Taxa de retorno 

de PT? Retorno do investimento para STP? 

 Bolsas internas – critérios de seleção? Responsabilidade pelo processo seleção?   

 Boas práticas do apoio da cooperação portuguesa no Ensino Superior 

 Oportunidades de melhoria / aspetos a corrigir ou descontinuar 

 Alternativas ao modelo de apoio da cooperação portuguesa – sua eficácia e eficiência 

 Outros doadores bilaterais e multilaterais: evolução, modelos de apoio, financiamento 

 Financiamento de STP no nível Ensino Superior (dados) 

ISP / U-STP 

 Evolução do apoio técnico e financeiro prestado pela CP ao ISP/U-STP  

 Contributo do apoio da cooperação portuguesa ao ISP/U-STP – aspetos positivos e 

constrangimentos; Boas práticas e oportunidades melhoria do apoio CP 

 Principais desafios à atividade U-STP 

 Outros doadores e parceiros: modelos de intervenção? Eficácia no alcançar de 

resultados? 

 Fontes de financiamento da U-STP 

 

PROTEÇÃO SOCIALE EMPREGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Ministério do Emprego e Assuntos Sociais – área da proteção social 
 Fases de desenvolvimento da rede nacional de proteção social (evolução) 

 Nº e cobertura de parcerias descentralizadas  

 População abrangida e efeitos na redução dos níveis de pobreza?  

 Apoio da cooperação portuguesa na área da proteção social – a que níveis?  

 Boas práticas do apoio da CP 

 Apoio da CP tem contribuído para o desenvolvimento da rede nacional de proteção 

social, criada e gerida por STP?E para a criação de um sistema de segurança social 

nacional? 

 Oportunidades de melhoria da cooperação portuguesa no quadro do documento 

Estratégia e Política de Proteção Social 2014?  

 Estratégias de saída do apoio CP?  

 Alternativas ao modelo de apoio da cooperação portuguesa – sua eficácia 

 Outros doadores bilaterais e multilaterais: modelos de apoio, financiamento 

 Financiamento de STP na área Proteção Social (dados) e Segurança Social 
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Ministério do Emprego – área da formação profissional e emprego 

 Mecanismos de coordenação, planeamento e acompanhamento da formação profissional e 

do emprego   

 Financiamento de STP nas áreas FP e Emprego (dados) 

 Evolução do mercado de trabalho santomense (dados) 

 Necessidades formativas do mercado de trabalho (Inquéritos às entidades patronais e 

sindicais; Diagnóstico de necessidades e prioridades formativas orientadas para o mercado 

trabalho)   

 Evolução da oferta formativa pública e privada em STP (universo dos centros de FP em STP, 

ofertas formativas, financiadores desses centros FP)  

 Nível de articulação com o mercado trabalho (estágios integrados; recrutamento, incentivo 

à contratação, etc.) / Inserção dos formandos (inquéritos aos beneficiários/ empregadores? 

dados dos Centros FP) Seguimento pós-formação 

 Modelos de FP: Adequação à realidade STP? Eficácia? Eficiência?  

 FP no estrangeiro (Bolsas de Formação em Escolas Ensino Profissional em PT) – 

coordenação/acompanhamento? Vantagens e desvantagens? 

 Desafios (sistema de certificação, …)  

 Complementaridade com oferta formativa dos centros tutelados pelo Ministério da 

Educação (tutela Centro Politécnico STP / Centro FP Brasil-STP) 

CFP STP Budo-Budo - Direção 

 Nível de participação/responsabilidades de STP na gestão do Centro de Formação 
 Nível de cofinanciamento de STP 
 Mecanismos programação, gestão e acompanhamento da formação profissional 

 Mecanismos de ajustamento da oferta à procura formativa / Relacionamento institucional 

com entidades empregadoras e efeitos ao nível da evolução da oferta formativa 

 Mecanismos de seguimento pós-formação / Inserção no mercado trabalho 

 Importância relativa do Centro de Formação na formação profissional de STP 
 Articulação e complementaridade com CFP apoiados por outros doadores 
 Articulação com outros apoios da CP na área da formação profissional (bolsas de formação 

em PT; Projeto Escola+) 
 Sustentabilidade do CFP STP (liderança institucional, técnica, financeira)  
 Desafios e Oportunidades de melhoria do apoio CP ao Centro Formação Budo-Budo 
 Estratégia de saída do apoio CP? 

 

CFP STP Budo-Budo – Formandos e Empresários 

 Perceção da importância do apoio por parte dos formandos e empresários 

 

ONG STP (S C Misericórdia de STP, Cáritas, ARCAR, CONFHIC Neves) 

 Cobertura (nacional/distrital/local), acesso da população aos serviços sociais prestados 

equidade, género 
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 Evolução do apoio técnico, gestão e financeiro prestado pela CP 

 Principais constrangimentos e desafios à atividade 

 Principais pontos fortes da atividade/ Boas práticas 

 Fontes de financiamento da atividade (incluindo receitas próprias) 

 Capacidade de gestão instalada (RH capacitados, dirigentes e técnicos) 

 Oportunidades de melhoria do apoio da CP 

 Outros doadores e parceiros da atividade – boas práticas 

SAÚDE 
SAÚDE PARA TODOS PROGRAMA INTEGRADO- projeto bandeira 
1. Grau de integração do SpT no sistema nacional de saúde 

2. Grau de articulação do SpT com o Ministério da Saúde STP 

3. Em que áreas o SpT contribui para a melhoria do perfil de saúde de STP? (dados 

quantitativos e qualitativos) – evolução dos cuidados primários de saúde, por distrito 

4. Vertente formação dos profissionais de saúde – que resultados 

5. Em que áreas o SpT teve insucesso/falhou? 

6. Contributos para a melhoria dos cuidados diferenciados de saúde (Hospital central). 

7. Contributo da Telemedicina para: prestação de cuidados diferenciados; formação on job 

dos profissionais saúde? referenciação das evacuações médicas para PT? 

8. Que capacidades do serviço nacional de saúde ao nível local já foram melhoradas? E quais 

ainda necessitam de ser melhoradas? 

9. Desafios e oportunidades de melhoria 

10. Riscos internos e externos ao projeto 

11. Complementaridade/sinergias/articulação com outras intervenções da cooperação 

portuguesa e de outros doadores 

12. Apropriação e sustentabilidade institucional/organizacional/técnica/financeira do SpT por 

parte de STP 

13. Qual a comparticipação de STP no SpT? Quais as fontes de financiamento do serviço 

nacional de saúde? 

14. Estratégia de saída para o SpT? 

15. Alternativas ao modelo de apoio do SpT- sua eficácia e eficiência no sistema nacional de 

saúde de STP? 

 

EVACUAÇÃO DE DOENTES PARA PORTUGAL  
1. Resultados/efeitos do SpT na evolução das evacuações sanitárias para Portugal?  

2. Evolução do perfil dos evacuados? 

3. Gestão do processo de evacuação 

4. Dados evacuações (Junta Médica STP) 
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Direção Geral do Ambiente 
1 Que resultados ao nível do desenvolvimento de capacidades institucionais do Ministério 

(alterações climáticas) e capacidades descentralizadas (projeto resíduos sólidos)? 

2 Apropriação e Sustentabilidade do projeto resíduos sólidos? Replicação em outros 

distritos? 

3 Mais-valias e debilidades da CP nas áreas Alterações Climáticas e Ambiente? 

4 Oportunidades de melhoria da CP no quadro das prioridades de STP para o sector? 

5 Outros doadores bilaterais e multilaterais: financiamento, modelos de apoio – sua eficácia 

e eficiência 
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Anexo 7 - Ponto de situação dos ODM em STP 

ODM Ponto de situação 

ODM 1 - Erradicar a 
pobreza extrema e a 
fome 

Não é possível atingir esse objetivo até 2015.  
Apesar do desempenho económico durante o período de 2001 a 2013, 
com uma taxa de crescimento média de 5%, a perspetiva de se atingir esta 
meta até 2015 é incerta se se mantiver a tendência atual.  
Os principais indicadores de pobreza mantiveram-se elevados, tanto a 
nível nacional, como distrital e da Região Autónoma do Príncipe, entre 
2001 e 2010. Este fenómeno afeta muito mais as mulheres, com uma taxa 
de pobreza de 71,3% contra 63,4 % dos homens (a exceção do Distrito 
Caué, onde se regista muitos homens como mulheres pobres).  
O desemprego manteve-se estável desde 2008 e está em torno (ronda os) 
de 14%. Os jovens com idades entre 15-24 anos são os mais afetados pelo 
desemprego (23%).  
O grande desafio para as autoridades é criar condições para a geração de 
empregos que possam absorver os jovens à procura do primeiro emprego.  

ODM 2 - Alcançar a 
educação primária 
universal 

Este objetivo é alcançado antes do prazo.  
No horizonte de 2015, este objetivo será alcançado graças aos esforços 
que os governos vêm consentindo na última década para tornar o ensino 
primário universal. A taxa de escolarização primária líquida global situava-
se em 99,1% em 2012, a taxa de conclusão no ensino primário em 98% e a 
taxa de alfabetização de jovens de 15 - 24 anos em 90%.  
Além disso, as autoridades devem começar a pensar em outros objetivos 
no sector da educação, tais como a qualidade da educação em todos os 
níveis e da adequação da formação ao mercado de trabalho.  

ODM 3 - Promover a 
igualdade do género e 
capacitar as mulheres 

Dificilmente será atingido em 2015.  
Entretanto, as disparidades entre os sexos reduziram-se sensivelmente no 
âmbito da escolarização primária, mas não evoluíram no ensino 
secundário.  
A igualdade em matéria de alfabetização é quase uma realidade na sua 
totalidade.  
No que se refere ao acesso ao emprego estável, a condição das mulheres 
em relação aos homens melhorou ligeiramente no geral, mesmo assim, há 
muito a ser feito. Além disso, a violação contra as mulheres também 
diminuiu ligeiramente.  
A representação das mulheres no parlamento e no governo também 
evoluiu positivamente, mesmo que elas ainda não estejam devidamente 
representadas.  

ODM 4 - Reduzir a 
mortalidade infantil 

Este objetivo será alcançado em 2015.  
Os esforços despendidos pelas autoridades nacionais e os parceiros 
técnicos e financeiros no sector da saúde vão permitir que esse objetivo 
seja alcançado em 2015. Assim, segundo o IDS 2009, verificou-se que a 
taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos é de 51,6 ‰ em 2009 
e de mortalidade infantil é de 30,2 ‰ em 2012.  

ODM 5 - Melhorar a 
saúde materna 

É alcançado em termos absolutos, pois o país registou apenas uma morte 
materna em 2013.  
Esforços consideráveis têm sido feitos neste domínio. Mas se 
considerarmos a meta do ODM, que é de 17 por 100.000 nascidos vivos 
em 2015, podemos dizer que este objetivo não será alcançado pois, a taxa 
situa-se em 58 por 100.000 em 2013. Ora, dada a pequena dimensão da 
população, a metodologia deve ser revista. Por exemplo, em 2014, o país 
registou uma única morte materna, mas a taxa de mortalidade materna 
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aumentou para 76 por 100.000. A assistência insuficiente do pessoal de 
saúde qualificado e a qualidade da plataforma técnica, especialmente, no 
meio rural assumem-se como fatores críticos.  

ODM 6 - Combater o 
VIH/SIDA, malária e 
outras doenças 

Probabilidade de atingir em 2015 com esforços adicionais.  
A luta contra o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose trouxe resultados 
positivos.  
De acordo com o INE, a prevalência de VIH/SIDA entre as mulheres 
grávidas sofreu uma inversão, passando de 0,5% em 2011 para 0% em 
2012. Entretanto, a prevalência aumentou entre as pessoas de 15-49 anos 
durante o período de 2001 – 2010, de 1% (2001) para 1,5% (2010).  
Os esforços do Governo com o apoio dos seus parceiros de 
desenvolvimento têm ajudado a dominar o paludismo e a tuberculose. O 
número de mortes por malária caiu. Essa mudança na taxa de mortes por 
malária deve-se, em parte, a uma melhoria no uso de mosquiteiros 
tratados com inseticida e à pulverização intra-domiciliar. Verifica-se 
também uma melhoria da assistência às pessoas vivendo com HIV / SIDA. 
O que poderá ter um efeito positivo na luta contra a tuberculose.  

ODM 7 - Assegurar a 
sustentabilidade 
ambiental 

Probabilidade de alcançar em 2015.  
O objetivo das autoridades para proteger a floresta ajudou a reviver as 
campanhas de luta contra o abate de árvores e reduzir a pressão exercida 
sobre o parque vegetal. A proporção de áreas protegidas aumentou 
ligeiramente com os projetos de mudança climática.  
A proporção da população com acesso à água potável tem melhorado 
significativamente (84% em 2012). Além disso, aproximadamente metade 
da população tem acesso a melhores condições de saneamento. Esta 
tendência sugere uma probabilidade de alcançar esse objetivo a partir de 
2015 sob condição de se manterem os esforços atuais em curso.  

ODM 8 - Desenvolver 
uma parceria mundial 
para o desenvolvimento 

Difícil de alcançar.  
A integração regional seria uma opção para São Tomé e Príncipe ser bem-
sucedido na sua inserção na economia global. Essa integração baseia-se 
no pilar da diplomacia, a fim de que o país possa beneficiar-se da sua 
posição geoestratégica.  
O país conseguiu reduzir significativamente a sua dívida externa em 2007. 
Em 2013 o valor do endividamento do país atingia 75,79% do PIB. O 
desafio agora é mantê-la num nível sustentável.  
O telefone móvel está se tornando mais acessível em todos os recantos do 
país e o acesso às TIC, particularmente elevado na cidade de São Tomé, 
fazem com que São Tomé e Príncipe se abra cada vez mais à economia 
global.  

Fonte: STP, 2014. 
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Anexo 8 – APD para STP 2012-2014  

 
Figura 1 – Estrutura da APD a STP (2012-2014) (milhões USD) (doadores CAD/OCDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OCDE-CAD: http://www.oecd.org/dac/stats 

 

 
Figura 2 – Estrutura da APD, por sector e doador (2012-2014) (doadores CAD/OCDE) 

 

Fonte: OCDE-CAD: http://www.oecd.org/dac/stats 
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Matriz de doadores (2012-2014) 
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Alemanha             X           X       

Angola     X           X               

Austrália             X                   

Áustria X                               

Brasil X X X       X   X               

Canadá             X                   

Cuba X                               

Espanha   X     X   X X               X 

EUA       X X   X                   

França X   X X X   X   X               

Grécia         X   X                   

Guiné Equatorial                 X               

Itália         X                       

Japão X     X X   X X         X     X 

Marrocos X                               

Nigéria X               X   X           

Noruega         X                       

Portugal X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reino Unido   X                     
 

      

Rússia X                

Timor-Leste    X     X     X    

Venezuela X                

China /Taiwan X X X     X   X X               
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BAfD / Fundo AfD X X   X X   X                   

BADEA       X       X         X       

Fundo Global   X   X                         

IDA X X   X X               X   X   

GAVI   X                             

GEF             X     X     X       

FAO         X                       

FMI       X                       X 

OFID (OPEC fund)               X         X       

OMS   X               X             

PAM X X   X                       X 

UE  X X   X X     X               X 

UNDP X X X X X                       

UNFPA       X                         

UNICEF X X   X     X X         X       

 
Nota: A França encerrou a sua representação em STP em agosto de 2015. 

         Fonte: http://stats.oecd.org  2012-2014 (acesso em 11/3/2016) e informação recolhida pela equipa de avaliação em STP relativa aos doadores não-CAD. 

 

http://stats.oecd.org/


                                                                                             

 

APD, desembolsos brutos 2012-2014 (milhões USD) 

 
2012 2013 2014 Total % 

Total, todos os doadores 48,599948 52,808705 39,654572 141,0632 100 

  Total, países CAD 29,093502 22,40012 18,804622 70,29824 49,83 

    Austrália 0,109127 0,32245 0,061484 0,493061 0,35 

    Áustria 0,011241 0,011817 0,011571 0,034629 0,02 

    Canadá 0,010735 0,011163 0,047761 0,069659 0,05 

    França 2,238809 2,02603 1,51487 5,779709 4,1 

    Alemanha 0,017677 0,009061 0,002269 0,029007 0,02 

    Grécia 0,026435 .. 0,022123 0,048558 0,03 

    Itália 0,006735 .. .. 0,006735 0 

    Japão 3,003451 2,717431 2,627573 8,348455 5,92 

    Noruega 0,613166 0,246312 0,356219 1,215697 0,86 

    Portugal 22,696295 17,247964 13,274373 53,21863 37,73 

    Espanha 0,167384 0,096602 .. 0,263986 0,19 

    Reino Unido .. .. 0,146195 0,146195 0,1 

    Estados Unidos 0,192445 -0,28871 0,740186 0,643921 0,46 

  Total, Multilateral 19,506447 30,408587 20,849949 70,76498 50,17 

    Fundo Africano de Desenvolvimento [FAfD] 3,038094 6,22469 3,608882 12,87167 9,12 

    Baco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África [BADEA] 0,318473 0,112 0,308137 0,73861 0,52 

    Instituições UE 5,867197 7,806718 6,411599 20,08551 14,24 

    Organização para a Agricultura e Alimentação [FAO] .. 0,026318 .. 0,026318 0,02 

    Global Alliance for Vaccines and Immunization [GAVI] 0,279468 0,316313 0,122016 0,717797 0,51 

    Global Environment Facility [GEF] 0,000375 0,759657 1,787989 2,548021 1,81 

    Fundo Global  0,528779 4,592551 3,95431 9,07564 6,43 

International Development Association [IDA] 
6,059934 6,416517 0,750065 13,22652 9,38 

    FMI (Concessional Trust Funds) 0,569714 1,1248 .. 1,694514 1,2 

    OPEC Fund for International Development [OFID] 0,099835 0,16 0,039765 0,2996 0,21 

    PNUD 0,461311 0,382841 0,622666 1,466818 1,04 

    FNUAP 0,650071 0,55334 0,722709 1,92612 1,37 

    UNICEF 0,668487 0,726303 1,27539 2,67018 1,89 

    PAM 0,189505 0,292953 0,352145 0,834603 0,59 

    OMS 0,775202 0,913587 0,894275 2,583064 1,83 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:29 UTC (GMT) from OECD.Stat 

  

Doadores por sector 

Educação (milhões UDS) 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 8,51515 7,082314 6,636806 22,23427 

Total, países CAD 6,915696 5,353406 6,172884 18,441986 

    Áustria 0,011241 0,011817 0,011571 0,034629 

    França 0,450218 0,322483 0,383048 1,155749 

    Japão 0,133938 0,087486 0,098161 0,319585 

    Portugal 6,320298 4,93162 5,680104 16,932022 

Total, Multilateral 1,599454 1,728908 0,463921 3,792283 

Fundo Africano de Desenvolvimento [FAfD] 0,769935 1,39171 0,009706 2,171351 

    Instituições UE 0,050711 .. .. 0,050711 

International Development Association [IDA] 0,626905 0,094547 0,149117 0,870569 

PNUD 0,000115 0,029975 0,028626 0,058716 

    UNICEF 0,04976 0,022256 0,07575 0,147766 

PAM 0,102027 0,19042 0,200722 0,493169 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b811%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b1312%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b914%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b959%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b963%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/
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Saúde (milhões UDS) 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 5,461494 8,440315 8,014874 21,916683 

Total, países CAD 3,079329 3,166958 3,517962 9,764249 

    Portugal 3,079329 3,166607 3,371767 9,617703 

Espanha .. 0,000351 .. 0,000351 

Reino Unido .. .. 0,146195 0,146195 

Total, Multilateral 2,382165 5,273357 4,496912 12,152434 

Instituições UE 0,330281 0,040666 .. 0,370947 

    Global Alliance for Vaccines and Immunization [GAVI] 

0,279468 0,316313 0,122016 0,717797 

Fundo Global 0,362907 3,907853 3,530112 7,800872 

International Development Association [IDA] 
0,564215 0,085092 .. 0,649307 

    UNICEF 0,127541 0,110085 0,054126 0,291752 

    PAM 0,027121 0,035154 0,073952 0,136227 

OMS  0,690631 0,778195 0,716705 2,185531 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Água e saneamento 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 0,496937 0,878071 0,920468 2,295476 

Total, países CAD 0,081358 0,143965 0,12025 0,345573 

    Japão 0,033817 0,096267 .. 0,130084 

    Portugal 0,047541 0,039732 0,12025 0,207523 

Espanha .. 0,007966 .. 0,007966 

Total, Multilateral 0,415579 0,734106 0,800218 1,949903 

    Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África [BADEA] 0,157025 0,112 0,308137 0,577162 

    Instituições UE 0,123989 0,622106 0,492081 1,238176 

    OPEC Fund for International Development [OFID] 
0,099835 .. .. 0,099835 

    UNICEF 0,03473 .. .. 0,03473 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Governo e Sociedade Civil 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 5,031038 4,944943 1,870901 11,846882 

Total, países CAD 0,673468 0,505993 0,571403 1,750864 

    França 0,073065 0,025218 .. 0,098283 

    Japão 0,005446 0,004037 0,000232 0,009715 

    Portugal 0,594947 0,476738 0,571171 1,642856 

Estados Unidos 0,00001 .. .. 0,00001 

  Total, Multilateral 4,35757 4,43895 1,299498 10,096018 

Fundo Africano de Desenvolvimento [FAfD] 0,41884 0,24515 0,157905 0,821895 

    Instituições UE 0,246705 0,493189 0,484684 1,224578 

International Development Association [IDA] 
3,194952 3,251791 .. 6,446743 

    UNDP  0,461196 0,352866 0,573554 1,387616 

    UNICEF 0,035877 0,028575 0,005884 0,070336 

    WFP .. 0,067379 0,077471 0,14485 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b1311%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b928%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b963%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Outros serviços e infraestruturas sociais 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 1,828131 2,298855 2,440351 6,567337 

Total, países CAD 1,676618 1,422059 2,34369 5,442367 

    França 0,407912 0,36156 0,318297 1,087769 

    Japão 0,018761 .. .. 0,018761 

    Portugal 1,214345 1,031269 1,999289 4,244903 

Estados Unidos 0,0356 0,02923 0,026104 0,090934 

Total, Multilateral 0,151513 0,876796 0,096661 1,12497 

    Instituições UE 0,104568 0,068826 .. 0,173394 

International Development Association [IDA] .. 0,784915 .. 0,784915 

    UNICEF 0,046945 0,023055 0,096661 0,166661 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Serviços e infraestruturas económicas 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 5,782111 5,224623 5,521524 16,528258 

Total, países CAD 0,281193 0,163296 0,416096 0,860585 

Alemanha 0,017677 0,009061 0,002269 0,029007 

    Japão .. 0,016631 .. 0,016631 

    Portugal 0,263516 0,137604 0,413827 0,814947 

Total, Multilateral 5,500918 5,061327 5,105428 15,667673 

    Arab Bank for Economic Development in Africa [BADEA] 0,161448 .. .. 0,161448 

Instituições UE 4,337166 4,375677 4,506189 13,219032 

    Global Environment Facility [GEF] .. .. 0,043822 0,043822 

International Development Association [IDA] 1,002304 0,52565 0,505907 2,033861 

    OPEC Fund for International Development [OFID] 
.. 0,16 0,039765 0,199765 

    UNICEF .. .. 0,009745 0,009745 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Sectores de produção 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 4,176542 7,717449 3,911907 15,805898 

Total, países CAD 1,43787 0,71499 1,184652 3,337512 

    França 0,282231 0,398536 0,189198 0,869965 

    Itália 0,006735 .. .. 0,006735 

    Japão 0,368354 0,053767 0,100874 0,522995 

    Noruega 0,613166 0,246312 0,356219 1,215697 

    Portugal .. 0,001609 0,000609 0,002218 

Espanha 0,167384 0,014766 .. 0,18215 

Estados Unidos .. .. 0,537752 0,537752 

Total, Multilateral 2,738672 7,002459 2,727255 12,468386 

Fundo Africano de Desenvolvimento [FAfD] 1,849319 4,58783 1,964648 8,401797 

Instituições UE 0,378161 0,818481 0,742121 1,938763 

    Food and Agriculture Organisation [FAO] .. 0,026318 .. 0,026318 

International Development Association [IDA] 
0,511192 1,56983 .. 2,081022 

PUND .. .. 0,020486 0,020486 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 
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Multisectores/Transversal 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 0,940132 2,299018 3,920515 7,159665 

Total, países CAD 0,569922 0,99703 0,738268 2,30522 

    Austrália 0,109127 0,32245 0,061484 0,493061 

    Canadá 0,010735 0,011163 0,047761 0,069659 

    França 0,287793 0,209898 0,076809 0,5745 

    Grécia 0,026435 .. 0,022123 0,048558 

    Japão .. .. 0,008942 0,008942 

    Portugal 0,135832 0,448208 0,496701 1,080741 

Espanha .. 0,005311 .. 0,005311 

Estados Unidos .. .. 0,02445 0,02445 

Total, Multilateral 0,37021 1,301989 3,182247 4,854446 

Fundo Africano de Desenvolvimento [FAfD] .. .. 1,476623 1,476623 

    Global Environment Facility [GEF] 0,000375 0,759657 0,71116 1,471192 

    UNICEF 0,369835 0,542332 0,994464 1,906631 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Ajuda programa/commodity aid 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores   13,86189 10,219442 2,523345 26,604677 

Total, países CAD   13,023149 9,094642 2,523345 24,641136 

    Japão   2,443135 2,459243 2,419364 7,321742 

    Portugal   10,580014 6,56744 0,103981 17,251435 

Espanha   .. 0,067959 .. 0,067959 

Total, Multilateral   0,838741 1,1248 .. 1,963541 

Instituições UE   0,20867 .. .. 0,20867 

FMIF (Concessional Trust Funds)    0,569714 1,1248 .. 1,694514 

    WFP   0,060357 .. .. 0,060357 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Ações relacionadas com a dívida 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 0,097675 0,137236 0,263665 0,498576 

Total, países CAD .. 0,041999 0,168624 0,210623 

    Portugal .. 0,041999 0,168624 0,210623 

Total, Multilateral 0,097675 0,095237 0,095041 0,287953 

International Development Association [IDA] 
0,097675 0,095237 0,095041 0,287953 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat  
 

 
Ajuda Humanitária 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 0,003316 0,015292 1,102156 1,120764 

Total, países CAD .. 0,004958 0,006953 0,011911 

    Portugal .. 0,004958 0,006953 0,011911 

Total,Multilateral 0,003316 0,010334 1,095203 1,108853 

    Global Environment Facility [GEF] .. .. 1,033007 1,033007 

OMS  0,003316 0,010334 0,062196 0,075846 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b914%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Custos administrativos 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 1,195347 1,022667 0,880723 3,098737 

Total, países CAD 1,195347 1,022667 0,880723 3,098737 

    França 0,73759 0,708335 0,547518 1,993443 

    Portugal 0,457756 0,314332 0,333205 1,105293 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

 

Não alocado/não específico 2012 2013 2014 Total 

Total, todos os doadores 0,086946 -0,458761 .. -0,371815 

Total, países CAD .. -0,46536 .. -0,46536 

Estados Unidos .. -0,46536 .. -0,46536 

Total, Multilateral 0,086946 0,006599 .. 0,093545 

Instituições UE 0,086946 0,006599 .. 0,093545 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:40 UTC (GMT) from OECD.Stat 

 

http://stats.oecd.org/
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Anexo 9 – Estrutura da APD Portuguesa a STP (2012-2015) 

SECTORES 
  

2012 2013 2014 2015 TOTAL % 

TOTAL 16.710.464 12.959.532 9.958.437 22.610.941 62.239.374 100% 

110 - EDUCAÇÃO 4.658.257 3.714.495 4.316.041 2.727.552 15.416.345 24,87% 

120 - SAÚDE  2.267.145 2.385.089 2.562.046 2.561.462 9.775.742 15,71% 

130 - POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 1.784 64.660 5.997 8.594 81.035 0,13% 

140 – ÁGUA E SANEAMENTO 34.519 29.926 91.373 55.760 211.578 0,34% 

150 – GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 438.858 359.079 434.006 611.878 1.843.821 2,96% 

160 – OUTRAS INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 891.369 776.751 1.519.165 988.808 4.176.093 6,71% 

210 – TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO 106.568 5.101 120.476 106.907 339.052 0,54% 

220 - COMUNICAÇÕES 2.422 3.071 36.763 12.224 54.480 0,09% 

230 – PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA 16.286 18.630 98.814 10.681.890 10.815.620 17,38% 

240 – BANCA E SERVIÇOS FINANCEIROS 66.166 76.349 58.394 61.212 262.121 0,42% 

250 – NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 2.892 493 0 0 3.385 0,01% 

321 – INDÚSTRIA 0 1.212 463 0 1.675 0,00% 

400 - MULTISECTORES/TRANSVERSAIS 101.783 337.591 377.419 672.678 1.489.471 2,39% 

500 – AJUDA PROGRAMA E EM MERCADORIAS 7.784.953 4.946.596 79.010 3.734.418 16.544.977 26,58% 

700 – AJUDA HUMANITÁRIA 0 3.734 5.283 4.305 13.322 0,02% 

910 – CUSTOS ADMINISTRATIVOS DO DOADOR 337.462 236.755 253.187 383.253 1.210.657 1,95% 

Fonte: Camões, I.P./DPC. 

 



                                                                                             

 

Anexo 10 – PIC 2012-2015 – Execução Anual 

Programa Indicativo de Cooperação com São Tomé e Príncipe - 2012 a 2015 

Eixos do PIC / Áreas de Intervenção Execução Anual 

 
2012 2013 2014 2015 Total Geral 

Eixo I - Boa Governação, Participação e Democracia 1.196.286 838.468 948.491 981.367 3.964.612 

Área de Intervenção I - Capacitação Institucional - Governo e Sociedade Civil 469.596 236.023 369.069 370.097 1.444.785 

10101 - Sociedade civil pelo Desenvolvimento: Comunicação, Capacitação e Advocacia 24.367   23.092 20.257 67.716 

10153 - Cooperação na área sindical 8.405 9.321   7.500 25.226 
10416 - Cooperação das Administrações dos Portos de Portugal com as autoridades Portuárias de S. 

Tomé e Príncipe. (Projeto que agrupa as administrações dos portos de Portugal c/ STP)   136     136 

10471 - Projeto de cooperação com São Tomé e Príncipe em matéria de Propriedade Industrial.   1.212 463   1.675 

10681 - Consolidação do estado de direito e da segurança humana       16.028 16.028 

10697 - Missão de Observação Eleitoral a S. Tomé     4.067   4.067 

10739 - PROJETO GLOBAL - Rádio e Televisão     35.821   35.821 
10968 - Fortalecimento da sociedade civil e stakeholders relevantes para a participação na construção 

institucional das políticas de conservação da biodiversidade e partilha de benefícios em São Tomé e 
Príncipe       17.600 17.600 

11028 - Cooperação com São Tomé e Príncipe em matéria de seguros       184 184 
1984 - Reforço da Capacidade Institucional do Laboratório de Engenharia Civil de São Tomé e Príncipe 

(LECSTP) 50.320 15.376 49.686 4.065 119.447 
2806 - Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas (PICATFin) - ON 

BUDGET 81.237     32.000 113.237 

296 - Sustentação da Rede de Ajudas Visuais à Navegação (5) 103.369 4.965 120.476 106.329 335.139 
441 - Cooperação da ANACOM com a AGER - Autoridade Geral de Regulação de STP (Protocolo de 

Cooperação com STP no sector postal e de telecomunicações) 2.422 3.071 942 12.224 18.659 

6385 - Protocolos e Programas de Cooperação com Parlamentos homólogos e atividades desenvolvidas 
pelos Grupos Parlamentares de Amizade. 22.910 25.280 20.590 34.374 103.154 
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7770 - Ações de formação em Administração Pública no INA 5.950       5.950 

8364 - Cooperação com São Tomé e Príncipe na área da Justiça - Fortalecimento do Sistema Judiciário - 
Projeto Global ON BUDGET 09 49.155 16.694 17.825 20.508 104.182 

8636 - ONG ACEP (Associação para a Cooperação entre Povos) - Reforço da Federação das ONG de São 
Tomé e Príncipe e dos recursos de apoio às ONG.   16.179     16.179 

8757 - Programa de Assistência Técnica promovido pelo Banco de Portugal - Projeto Global (em 
substituição dos anteriores 1921, 4330 e 6864 66.166 76.349 58.394 61.028 261.937 

8787 - Capacitação técnica - Gestão de Portos 1.500       1.500 

8843 - Acordo de Cooperação Económica. 4.965 21.200 29.500 38.000 93.665 

9224 - PROJETO GLOBAL - COOPERAÇÃO ESTATÍSTICA COM SÃO TOME E PRINCIPE    1.937     1.937 

9517 - Rumos ao Sul - Promoção do desenvolvimento Comunitário em Porto Alegre 47.131 44.303 8.213   99.647 

9794 - Cooperação da APL, S.A: com os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) 1.699       1.699 

Área de Intervenção II - Segurança e Desenvolvimento 726.690 602.445 579.422 611.270 2.519.827 

297 - Apoio na área das Comunicações Militares (3) 5.497 118.160     123.657 

298 - 3 - Pelotão de Engenharia Militar de Construções (PEMC) 129.751 82.927 68.670 86.977 368.325 

4198 - Treino de Unidades para participação em Operações de Paz e Ajuda Humanitária (1B) 130.584       130.584 

5819 - 1 - Apoio à Estrutura Superior da Defesa e das Forças Armadas de S. Tomé e Príncipe (ESDFASTP) 164.127 95.766 133.475 227.320 620.688 

5898 - Programa de Cooperação Técnico-Policial (CTP) - São Tomé e Príncipe - PROGRAMA GLOBAL  184.477 225.541 300.534 237.630 948.182 

592 - (BOLSAS) PEMPOR - Programa de Ensino Militar em Portugal 93.588 70.169 46.558 46.899 257.214 

6119 - Bolsas Ensino Policial 18.666 9.882 30.185 12.444 71.177 

Eixo II - Desenvolvimento sustentável e Luta contra a Pobreza 13.920.263 10.376.997 6.300.279 20.108.731 50.706.270 

Área de Intervenção I - Educação e Serviços Sociais Básicos 5.810.991 4.903.227 5.574.571 4.996.177 21.351.385 

10017 - Encargos com Rede de Docência (Ensino Superior) 57.394 50.367 58.330 57.984 224.075 

10063 - Reforço Institucional - Apoio aos serviços do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais (MSAS)     4.601   4.601 

10112 - Bolsas Fernão Mendes Pinto   3.500 6.000 3.000 12.500 
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10305 - Apoio à frequência de Cursos de Formação Profissional em estabelecimentos de ensino 
Portugueses (Ao abrigo do Programa Operacional Potencial Humano (POPH)) 997.234 452.207 233.471 66.419 1.749.331 

10338 - Bolsa de Estudo 500       500 

10357 - ONG IMVF - Projeto Descentralizado de Segurança Alimentar em STP - II    79.241 79.010 41.622 199.873 

10423 - Programa de Cooperação entre a Câmara Municipal de Águeda e a Câmara de Mé-Zochi de São 
Tomé e Príncipe   3.202     3.202 

10439 - ONG HELPO - Projeto Nutricional   8.500     8.500 

10457 - PROJETO GLOBAL - COOPERAÇÃO COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE NA ÁREA DO DESPORTO     11.615   11.615 

10551 - Bolsas de Estudo   2.677     2.677 

10645 - Acordo de Cooperação com a Região Autónoma do Príncipe na área do Ensino Secundário   17.822     17.822 

10677 - Financiamento das estruturas externas da Cooperação e Cultura para o Desenvolvimento, do 
Camões, IP, em São Tomé e Príncipe       264.820 264.820 

10703 - PROJETO GLOBAL - PRODUÇÕES APOIADAS PELO ICA - SÃO TOMÉ E PRINCÍPE     1.000   1.000 
10805 - Cooperação Cultural na área das artes e do Espetáculo (Dança, Teatro, Música e Artes 

performativas)     1.560   1.560 

10821 - Cooperação entre AdP (Águas de Portugal) e S. Tomé e Príncipe no sector da água e saneamento.     2.238   2.238 

10915 - Protocolo de Cooperação da Universidade de Aveiro com a Fundação Novo Futuro (STP)     14.400   14.400 

10992 - Missão Solidária com a Associação AJOBAN       290 290 
10997 - Apoio à Associação de Cegos e Amblíopes de São Tomé e Príncipe (ACASTEP): Ensino de Braile e 

Formação Profissional       35.300 35.300 

11035 - ProMeQuaLab - Projeto de Melhoria da Qualidade Laboratorial       27.000 27.000 

11036 - Cooperação do INFARMED na área Farmacêutica, do medicamento e dos produtos de saúde       236 236 

11037 - Apoio nas áreas de neonatologia e cuidados intensivos       8.594 8.594 

11038 - Surto de Exantema Pruriginoso       1.765 1.765 

1464 - Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe 50.472 50.472 50.472 50.472 201.888 

1937 - Hospitalizações - Assistência sanitária em Portugal 2.557 245 628   3.430 

4342 - Bolsas de Formação Avançada de Licenciados 19.005 13.305     32.310 
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4627 - Apoio ao IDF - Instituto Diocesano de Formação João Paulo II  235.473 261.507 272.726 268.836 1.038.542 
5422 - Luta Contra a Pobreza (São Tomé e Príncipe) - Projeto de Desenvolvimento Integrado para o 

Distrito de Lembá 523.748 431.911 1.152.318 648.081 2.756.058 
5516 - ONGD Médicos do Mundo - VIVER POSITIVO - Proj. Apoio HIV SIDA Sensibilização para a 

prevenção do HIV/SIDA 1.784 11.089     12.873 

5951 - Fundo para Pequenos Projetos 13.495 9.864 59.728   83.087 

7405 - ONG IMVF - Rede de Cuidados de Saúde Primários (Saúde para Todos)  962.162 1.050.000 959.494 1.035.404 4.007.060 

775 - Prestação de cuidados médicos em Portugal - evacuação doentes 1.296.496 1.326.344 1.601.924 1.497.057 5.721.821 

8511 - Projeto de Formação ao nível médio e superior 7.200       7.200 

8686 - ONG IMVF - "Escola +" (Educação para todos) - Fundo da Língua Portuguesa (FDLP) 1.093.022 712.550 712.550 733.252 3.251.374 

8691 - Protocolo de Cooperação para a Educação 2.875       2.875 

8700 - Cooperação com o Ministério da Saúde de S. Tomé e Príncipe para a formação de enfermeiros 5.930       5.930 

9012 - Atividades de pesquisa do IICT - S. Tomé e Príncipe 15.348 11.511 11.511   38.370 

9033 - Assistência técnica ao Governo Regional da Ilha do Príncipe para os sectores sociais 3.860       3.860 

9503 - Bolsas de estudo internas (NÍVEL NÃO ESPECIFICADO)  51.300 46.750 60.500 45.650 204.200 

9516 - ONG IMVF - Saúde para Todos - Saúde Sexual e Reprodutiva   15.315     15.315 

9518 - ONG MdM - Saber é Poder   38.256 5.997   44.253 

9681 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Licenciatura 131.944 90.475 86.152 77.319 385.890 

9682 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Mestrado 188.338 92.280 60.845 83.543 425.006 

9683 - Bolsas de Estudo Ensino Público - Doutoramento 33.750 24.883 60.695 47.233 166.561 

9777 - Receção e integração de jovens do Príncipe em cursos profissionais promovidos pela INSIGNARE 9.600 21.600     31.200 

9784 - Criação de Parque Infantil no Distrito de Água Grande 17.109       17.109 

9800 - Espaço Comunitário Ribeira Afonso - ECRA - "CulturSol - Associação Cultural" 3.350 3.500     6.850 
9801 - Projeto de construção de uma sala de internet para os jovens do distrito de Cantagalo - Cidade de 

Santana 14.000       14.000 
9807 - Rede de abastecimento de Água de Lobata a Água Grande 856       856 
9883 - Apoio a Iniciativas Institucionais e da Sociedade Civil (atividades culturais) 900 2.100 2.000 2.300 7.300 

9939 - Centro Cultural Português de São Tomé e Príncipe 71.289 71.754 64.806   207.849 



                                                                                                  
 

MOD19.2 – PR07/V01    62 de 92 

 

Área de Intervenção II - Capacitação Científica e Tecnológica 49.949 186.317 444.443 472.505 1.153.214 

10057 - ONG TESE - Emprego e criação de valor na gestão de resíduos 33.663   58.699 55.760 148.122 

10363 - Capacitação para o Desenvolvimento de Estratégias Baixo Carbono Resilientes   90.190 180.381 72.152 342.723 

10367 - Integração da Adaptação às Mudanças Climáticas no Desenvolvimento - IAMCD   47.571 76.113 47.570 171.254 

10860 - Aproveitamento energético do Biogás em São Tomé e Príncipe     98.814 296.445 395.259 

11022 - Cooperação no domínio do transporte aéreo: Formação e Desenvolvimento de Capacidades       578 578 

8611 - ONG UCCLA - Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos em São Tomé.   29.926 29.926   59.852 

9057 - TESE - Escolas Solares STP  16.286 18.630     34.916 

9584 - Doação de camião de recolha de resíduos sólidos     510   510 

Área de Intervenção III - Empreendedorismo e Desenvolvimento Empresarial 270.370 420.098 281.265 561.808 1.533.541 

10313 - Promoção dos Produtos Locais - Cooperação com S. Tomé e Príncipe 15.420 151.950   266.181 433.551 

10392 - Geminação com o Município de Lobata   7.927     7.927 

810 - Centro de Formação Profissional de São Tomé (Budo Budo) 252.058 259.728 281.265 295.627 1.088.678 

9787 - Encontro Intermunicipal "Águeda Mé-Zochi 2.892 493     3.385 

Área de Intervenção IV - Ajuda sob a Forma de Produtos 7.788.953 4.867.355   14.078.241 26.734.549 
10950 - Empréstimo até 11.9M€ para infraestruturas elétricas  

(concedido diretamente pelo Tesouro)       10.385.445 10.385.445 
8844 - Linha de crédito de 50 MEUR para importações de bens de equipamento e serviços de origem 

portuguesa. 6.156.986 144.982   3.611.259 9.913.227 
9795 - Empréstimo para infraestruturas rodoviárias e elétricas (concedida pelo Tesouro) 1.631.967 4.722.373   81.537 6.435.877 

Transversal 412.624 308.953 321.686 383.253 1.426.516 

1938 - Despesas de Estrutura (custos administrativos) 75.162 72.198 68.499   215.859 
5502 - Custos Administrativos (GAAI; Bairro da Cooperação; Fundo de maneio Embaixada; Missões; 
Técnicos sectoriais; Transporte mercadorias; Apoio ao CCP) 242.178 147.273 171.727 295.920 857.098 
8415 - Custos Administrativos - Encargos com Conselheiros e Adidos para a Cooperação nas 
Embaixadas 95.284 89.482 81.460 87.333 353.559 

Total Geral 15.529.173 11.524.418 7.570.456 21.473.351 56.097.398 

Fonte: Camões, IP / DPC. 
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      Não APD 
 

2012 2013 2014 total 

    573.487 395.366 291.443 1.260.296 

 Projeto  Objetivos 498.325 323.168 222.944 1.044.437 
Apoio na área das Comunicações 
Militares (3) 

Organização dos aspetos administrativos, logísticos e operacionais de guarda costeira. 
Capacitação Técnica nesta área 

5.497 118.160 0 123.657 

3 - Pelotão de Engenharia Militar de 
Construções (PEMC) 

Desenvolver e aplicar em benefício das infraestruturas militares as capacidades de 
intervenção do Pelotão de Engenharia Militar de Construções do Exército de São Tomé e 
Príncipe. 

129.751 82.927 68.670 281.348 

(BOLSAS) PEMPOR - Programa de 
Ensino Militar em Portugal 

Formação nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos de Ensino Militar, nomeadamente a 
frequência de cursos da AM por parte de alunos bolseiros santomenses.  

68.366 26.315 20.799 115.480 

Treino de Unidades para participação 
em Operações de Paz e Ajuda 
Humanitária (1B) 

Apoio à formação e treino de unidades para operações conjuntas de interesse público, ajuda 
humanitária, gestão de crises e de apoio à paz. Apoiar a instrução militar complementar 
através de instrução coletiva e treino operacional às unidades integradas no sistema de forças 
santomense. 

130.584 0 0 130.584 

1 - Apoio à Estrutura Superior da 
Defesa e das Forças Armadas de S. 
Tomé e Príncipe (ESDFASTP) 

Apoio técnico ao Ministério da Defesa e ao Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e 
Príncipe (FASTP); na área da legislação da Defesa Nacional; planeamento e organização das 
FASTP. Apoio técnico ao Comando e ao Estado-Maior do Exército; no desenvolvimento do 
ensino à distância no quadro do Centro de Operações e Formação (COpForm) Apoio ao 
Projeto 2 na formação de Oficiais e Sargentos do Quadro Permanente das FASTP. Apoio 
técnico na capacitação da ESDFASTP para o desenvolvimento de missões de interesse público 
e humanitárias; ao levantamento das necessidades de formação em Portugal no quadro do 
Projeto 6. Apoio técnico ao desenvolvimento de ações no âmbito do Núcleo Nacional do 
Centro de Análise Estratégica (CAE) da CPLP; nas áreas da Cooperação Técnico-Militar não 
inscritas no Programa-Quadro. Identificação de possíveis sinergias com outros países, 
designadamente da CPLP, em articulação com outros Diretores Técnicos, no âmbito dos 
Projetos deste Programa-Quadro. 

164.127 95.766 133.475 393.368 

    75.162 72.198 68.499 215.859 
Despesas de Estrutura (custos 
administrativos) 

Apoio administrativo e logístico das assessorias técnicas, dos projetos e subprojetos e gestão 
dos recursos humanos locais afetos as atividades de apoio ao NAT. 

75.162 72.198 68.499 215.859 

Fonte: Camões, IP / DPC. 



                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

Anexo 10 A - Descritivo da Ação APD 2012 APD 2013 APD 2014 APD 2015 
TOTAL APD 
2012-2015 

Programa de Assistência Técnica promovido pelo 
Banco de Portugal - Projeto Global 

66.166 76.349 58.394 61.028 261.937 € 

Reforço da Capacidade Institucional do 
Laboratório de Engenharia Civil de São Tomé e 
Príncipe (LEC) - Camões DAM, LNEC 

50.320  15.376  49.686  4.065 119.447 € 

Protocolos e Programas de Cooperação com 
Parlamentos homólogos e atividades 
desenvolvidas pelos Grupos Parlamentares de 
Amizade - Assembleia da República 

22.910 25.280 20.590 34.374  103.154€ 

Rádio e Televisão - PROJETO GLOBAL Rádio e 
Televisão de Portugal 

0 0 35.821 0 35.821 € 

Cooperação na área sindical com ONTSTP 
(Organização Nacional dos Trabalhadores de STP) 
e a UGT-STP (União Geral dos Trabalhadores de 
STP) – CEFOSAP Centro de Formação Sindical e 
Aperfeiçoamento Profissional 

8.405 9.321  0 7.500 25.226 € 

Consolidação do Estado de direito e da segurança 
humana – assessoria de alta direção 

0 0 0 16.028  16.028 € 

Cooperação da ANACOM com a AGER – 
Autoridade Geral de Regulação de STP (Protocolo 
de Cooperação com STP no sector postal e de 
telecomunicações) – ICP ANACOM 

2.422  3.071  942  12.224 18.659 € 

Ações de formação em Administração Pública no 
INA- DG Qualificação dos Trabalhadores da 
Administração Pública 

5.950 0 0 0 5.950 € 

Missão de Observação Eleitoral a S. Tomé – 
Secretaria Geral MNE 

0 0 4.067 0 4.067 € 

Cooperação Estatística com STP- PROJECTO 
GLOBAL – INE Portugal 

0 1.937 0 0 1.937 € 

Cooperação da APL, S.A: com os PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa) – 
Administração Porto de Lisboa 

1.699  0  0 0 1.699 € 

Projeto de Cooperação com São Tomé e Príncipe 
em matéria de Propriedade Industrial – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial 

0 1.212 463 0 1.675 € 

Capacitação técnica – Gestão de Portos – 
Administração dos Portos de Douro e Leixões   

1.500   0 0 0 1.500 € 

Cooperação das Administrações dos Portos de 
Portugal com as autoridades Portuárias de S. 
Tomé e Príncipe – Administração do Porto de 
Sines  

0 136  0  136 € 

Cooperação no domínio do transporte aéreo: 
formação e desenvolvimento de capacidades 
(Eixo II) 

0 0 0 578 578 € 

Cooperação em matéria de seguros 0 0 0 184 184 € 

Total 159.372 € 132.682 € 169.963 € 135.981 € 597.998 € 

Fonte: BDCOOP, Camões I.P., DSC/DPC. 
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Descritivo da Ação APD 2012 APD 2013 APD 2014 APD 2015 
TOTAL APD 
2012-2015 

Prestação de cuidados médicos em Portugal - 
evacuação doentes 

1.296.496 1.326.344 1.601.924 1.497.057 5.721.821 

ONG IMVF - Rede de Cuidados de Saúde 
Primários (Saúde para Todos)  

962.162 1.050.000 959.494 1.035.404 4.007.060 

9518 - ONG MdM - Saber é Poder  38.256 5.997  44.253 

ProMeQuaLab - Projeto de Melhoria da 
Qualidade Laboratorial 

   27.000 27.000 

ONG IMVF - Saúde para Todos - Saúde Sexual 
e Reprodutiva 

 15.315   15.315 

ONGD Médicos do Mundo - VIVER POSITIVO - 
Proj. Apoio HIV SIDA Sensibilização para a 
prevenção do HIV/SIDA 

1.784 11.089   12.873 

Apoio nas áreas de neonatologia e cuidados 
intensivos 

   8.594 8.594 

ONG HELPO - Projeto Nutricional  8.500   8.500 

Cooperação com o Ministério da Saúde de S. 
Tomé e Príncipe para a formação de 
enfermeiros 

5.930    5.930 

Reforço Institucional - Apoio aos serviços do 
Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais 
(MSAS) 

  4.601  4.601 

Hospitalizações - Assistência sanitária em 
Portugal 

2.557 245 628  3.430 

Surto de Exantema Pruriginoso    1.765 1.765 

Cooperação do INFARMED na área 
Farmacêutica, do medicamento e dos 
produtos de saúde 

   236 236 

Total 2.268.929 2.449.749 2.572.644 2.570.056 9.861.378 

Fonte: BDCOOP, Camões I.P., DSC/DPC. 
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Anexo 11 – Indicadores das relações económicas e comerciais de STP 

 

 

 

 

 

Fonte: AICEP, 2015 

 

Fonte: AICEP, Ficha de Mercado, 2015. 
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Fonte: AICEP, 2015. 

 

 
Fonte: AICEP, 2015. 

 

 
Fonte: AICEP, 2015. 
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Fonte: AICEP, 2015. 
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Anexo 12 – Donativos privados não APD 

Donativos privados não APD 
 2012 2013 2014 2015 Total € 

 428.224 723.974 425.271 36.333 1.613.802 

ONGD Médicos do Mundo - VIVER POSITIVO - Proj. Apoio 
HIV SIDA Sensibilização para a prevenção do HIV/SIDA 

15.200 0 0 0 15.200 

ONG IMVF - Rede de Cuidados de Saúde Primários (Saúde 
para Todos) 

0 145.000 100.000 0 245.000 

ONG UCCLA - Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos em São 
Tomé 

0 0 29.926 0 29.926 

Financiamento Privado ONG 0 0 2.500 0 2.500 

ONG MdM - Saber é Poder 6.160 0 0 0 6.160 

Espaço Comunitário Ribeira Afonso - ECRA - "CulturSol - 
Associação Cultural" 

0 0 4.000 0 4.000 

ONG FEC - Campanha Presentes Solidários 3.150 2.464 2.960 0 8.574 

ONG ADPM - Projeto Mico-crédito para Mulheres 600 0 0 0 600 

ONG FMS - Cooperação Histórico-Cultural com os países da 
CPLP - S. Tomé e Príncipe 

14.989 19.104 19.911 0 54.004 

ONG AMI - De mãos dadas por Caué: Por uma comunidade 
Saudável 

355.829 219.163 19.713 0 594.705 

ONG AMI - Missão Exploratória ao Distrito de Lembá 1.208 0 0 0 1.208 

ONG AMI - Porto de Partida 0 5.034 21.112 14.211 40.357 

ONG AMI - Apoio ao Lar de Malanza 0 2.426 0 0 2.426 

Curso Integrado de Gestão Bancária (CIGB) 9.014 0 8.756 0 17.770 

Bolsa de Formação para frequência de Licenciatura em 
Gestão Bancária 

5.243 0 2.335 0 7.578 

Diocese de S. Tomé e Príncipe 13.148 56.806 21.700 7.200 98.854 

Ajuda a estudante - bolsas 2.003 4.423 5.820 500 12.746 

Bolsas de Estudo 1.680 1.500 2.200 0 5.380 

Banco de leite em São Tomé e Príncipe 0 0 13.300 4.839 18.139 

ONG ICED - Associação de Mulheres     0 150 150 0 300 

Escola de Verão de Física 0 550 0 0 550 

Bolsas de Estudo 0 156.873 37.000 0 193.873 

FCG - RIQUEB - Reforço Institucional e Qualitativo do Ensino 
Básico 

0 85.700 69.983 0 155.683 

FCG - Bolsas para jovens investigadores na área das ciências 
da saúde e Atribuição de Bolsas para estágios de curta 
duração em Portugal 

0 0 3.679 0 3.679 

Formação de Quadros Superiores  0 22.281 9.754 6.139 38.174 

Cursos de Especialização   0 2.500 0 0 2.500 

FCG - Sem Barreiras 0 0 33.600 0 33.600 

FCG - Apoio à Cardiologia do Hospital Ayres de Menezes 0 0 9.000 0 9.000 

ONG ADOC Associação de Ocupação Permanente - A 
Lusofonia à Distância de um Clique 

0 0 2.688 0 2.688 

ONG EQUIPA D'' ÁFRICA - Missão no Príncipe 0 0 5.184 0 5.184 

GASNova - Grupo de Ação Social - Latitude Zero - 
Comunidade Neves  

0 0 0 1.148 1.148 

GASNova - Grupo de Ação Social - Latitude Zero - 
Comunidade Neves  

0 0 0 2.296 2.296 

Fonte: Camões, I.P./DPC. 
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Anexo 13 – Modalidades e formas de ajuda 

Modalidades de ajuda previstas no PIC 

Apoio a Programas Sectoriais do Parceiro (inclui SWAP) – Contribuições destinadas a apoiar toda uma 
série de planos de desenvolvimento de um sector específico do parceiro. A assistência pode ser 
concedida em dinheiro ou em espécie, com ou sem restrições no uso específico desses fundos, mas com 
a condição que o recetor os utilize para executar um plano de desenvolvimento a favor do sector visado. 
Os princípios do SWAP (Sector Wide Approaches) são geralmente definidos como mecanismos através 
dos quais o governo e os doadores podem apoiar o desenvolvimento de um sector de forma integrada 
através de uma política e um programa de despesas únicos, sob a liderança do governo, com uma gestão 
comum e os procedimentos de notificação e progredindo para a utilização de procedimentos do governo 
para desembolso e conta para todos os fundos. 

Ajuda sob a Forma de Projetos – Um projeto é um conjunto de inputs, atividades e outputs, acordados 
com os países parceiros, para atingir objetivos/resultados específicos dentro de um prazo definido, com 
orçamento e áreas geográficas definidas. Os projetos podem variar significativamente em termos de 
objetivos, complexidade, montantes envolvidos e à sua duração. 

Cooperação Delegada – Este novo enquadramento tem em vista facilitar a aplicação prática do Código 
de Conduta da UE sobre a divisão de trabalho adotados em 15 de julho de 2007, em particular a 
concentração dos doadores num número limitado de sectores em cada país, traduzindo-se no processo 
de divisão do trabalho entre doadores e no quadro do alinhamento com as prioridades dos países 
parceiros. Através desta modalidade, um ou mais doadores podem delegar noutro a sua atuação em 
determinado sector do país recetor, contribuindo financeiramente para essa intervenção. 

Cooperação Triangular – Cooperação em que os doadores, dois ou mais, coordenam as suas atuações 
com vista a uma intervenção conjunta num determinado projeto no país recetor.  

Cooperação Técnica – Ajuda que visa a formação e capacitação dos recursos humanos e o aumento das 
capacidades institucionais com vista à promoção do seu próprio desenvolvimento. Inclui quer os 
donativos a nacionais dos países recetores para receber formação e educação no próprio país ou no 
estrangeiro, quer o pagamento a consultores, peritos e pessoal similar bem como professores e 
administradores que se deslocam aos países recetores. 

 

Formas de ajuda previstas no PIC 

Bolsas de Estudo e Formação – A ajuda financeira que é concedida a estudantes individualmente 
englobando também as contribuições para estagiários.  

Contribuição para ONGD – Fundos públicos canalizados para as atividades de uma ONGD num 
determinado sector. Poderão ser contribuições a projetos específicos da ONGD ou ao funcionamento da 
mesma. 

Contribuição para Organização Multilateral (Bi-Multi) – Cooperação em que os doadores enviam os 
fundos de ajuda para as organizações multilaterais para que estas os utilizem no financiamento dos seus 
próprios projetos.  

Peritos e outra Assistência Técnica – Esta categoria envolve peritos, consultores, professores, 
académicos, investigadores, voluntários e as contribuições que vão para entidades públicas e privadas 
onde se enviam peritos para os países em vias de desenvolvimento. 

Crédito da Ajuda/Empréstimo – Operação pela qual uma instituição financiadora põe uma 
determinada soma à disposição de uma organização mediante o compromisso desta lhe pagar os juros e 
lhe restituir, na data fixada, uma soma equivalente à que lhe foi fornecida. 
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Anexo 14 – Apoio ao sector da saúde 

Quadro 1 - Saúde materna e do recém-nascido 
Indicador Descrição Valor 

Cobertura de cuidados pré-
natais  

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos 
últimos 2 anos que foram atendidas por profissional de saúde 
qualificado durante a última gravidez que resultou em nado-vivo (a) 
pelo menos uma vez por profissional da saúde qualificado  

97.5 

(b) pelo menos quatro vezes por qualquer profissional de saúde 
qualificado   

83.6 

Conteúdo dos cuidados pré-
natais   

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos 
últimos 2 anos a quem mediram a tensão arterial e tiraram amostras 
de urina e sangue para análise durante a última gravidez que teve 
como resultado um nado-vivo   

94.2 

Profissional de saúde 
qualificado no parto 

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos 
últimos 2 anos que foram atendidas por profissional de saúde 
qualificado no mais recente nado-vivo   

92.5 

Partos em estruturas de saúde 
Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado-vivo nos 
últimos 2 anos cujo nado-vivo mais recente nasceu numa estrutura 
de saúde    

91.0 

Fonte: MICS 5, 2014. 
 

Quadro 2 – Indicadores de saúde 

Indicador Descrição VALORES POR ANO 

IDS 2009 MICS 2014 

Taxa de mortalidade materna  
Óbitos maternos por 100.000 
nascimentos vivos. 

158 74 

 
Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Taxa de mortalidade materna (por 100.000 nados vivos) 161 162 161 159 156 

Taxa de mortalidade infantil (%0) 39 38 37 36 35 

Taxa de mortalidade infantil (até aos 5 anos) (%0) 54 52 51 49 47 

Fonte: BM, 2016. 
 

Indicadores 2000 2006 2014 

Taxa da Mortalidade Infantil 71 por 1000 45 por 1000 38 por 1000 

Taxa da Mortalidade Infanto-Juvenil 111 por 1000 66 por 1000 45 por 1000 

 

INDICADOR 
VALORES POR ANO 

2000 2006 2014 

Proporção de crianças com menos de 5 anos que estiveram doentes e 
que tiveram febre durante duas semanas e receberam anti-palúdico 

61,20% 17,00% 1,40% 
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Figura 1 – Saúde reprodutiva - contraceção e necessidades não satisfeitas 

 
 
 

Quadro 3 – Progressos nos ODM relacionados com a Saúde 
Indicador 1990 2009/10 2013 2015 Meta ODM 2015 

ODM 4 – reduzir em 2/3 a mortalidade infantil  

Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 anos) 110  51 35 37 

Taxa de mortalidade infantil (menores de 5 anos) 331  153   

Taxa de mortalidade neonatal 32  19   

Cobertura de imunização (MCV) 71  91  100 

ODM 5 – melhorar a saúde materna 

Taxa de mortalidade materna 410  210 156 102,50 

Partos assistidos por pessoal especializado   81 92,5 100 

Cobertura de cuidados pré-natais (pelo menos 1 visita)   98 97,5 100 

ODM 6 – combater o VIH/SIDA, malária e outras doenças 

Prevalência de VIH nos adultos (15-49 anos)  1,10 0,60   

Nº estimado de morte por malária  447    

Incidência da tuberculose  96 91   

ODM 7 – assegurar a sustentabilidade ambiental 

População que usa fontes de água tratada   97   

População com acesso a saneamento   34   

Fonte: OMS, 2014, SpT, 2015. 
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Anexo 15 – Apoio ao sector da educação 

Sector da Educação – Projetos incluídos no PIC 2012-2015 
 

2012 2013 2014 2015 Total € 

Bolsas de Estudo Internas (Camões IP) 51.300 46.750 60.500 45.650 204.200 

Bolsas de Estudo Ensino Público - Licenciatura (Camões IP) 131.944 90.475 86.152 77.319 385.890 

Bolsas de Estudo Ensino Público - Mestrado (Camões IP) 188.338 92.280 60.845 83.543 425.006 

Bolsas de Estudo Ensino Público - Doutoramento (Camões IP) 33.750 24.883 60.695 47.233 166.561 

Bolsas de Formação Avançada para Licenciados (FCT) 19.005 13.305 0 0 32.310 

Encargos com Rede Docência no Ensino Superior (Camões IP) 57.394 50.367 58.330 57.984 224.075 

Bolsas Fernão Mendes Pinto (Camões IP) 0 3.500 6.000 3.000 12.500 

Projeto Escola + (Educação para Todos)  1.093.022 712.550 712.550 733.252 3.251.374 

Apoio ao IDF-Instituto Diocesano de Formação João Paulo II 235.473 261.507 272.726 268.836 1.038.542 

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe 50.472 50.472 50.472 50.472 201.888 

Atividades de pesquisa do IICT 15.348 11.511 11.511 0 38.370 

Protocolo de Cooperação da Universidade de Aveiro com a 
Fundação Novo Futuro (STP) 

0 0 14.400 0 14.400 

Acordo de Cooperação com a RAP na área do ensino 
secundário – Vila de Rei 

0 17.822 0 0 17.822 

Bolsas de Estudo – Instituto Politécnico de Viana do Castelo 0 2.677 0 0 20677 

Protocolo de Cooperação para a Educação - Odivelas 2.875 0 0 0 2.875 

Projeto de formação ao nível médio e superior -Maia 7.200 0 0 0 7.200 

Bolsa de estudo - Bragança 500 0 0 0 500 

Apoio à frequência de Cursos de Formação Profissionais em 
estabelecimentos ensino portugueses (financiamento POPH) 

997.234 452.207 233.471 66.419 1.749.331 

Receção e integração de jovens do Príncipe em cursos 
profissionais promovidos pela Insignare - Ourém 

9.600 21.600 0 0 31.200 

Apoio à Associação de Cegos e Amblíopes de STP: ensino e 
Braile e formação profissional  

0 0 0 35.300 35.300 

Total 2.893.455 1.851.906 1.627.652 1.469.008 7.842.021 

Fonte: BDCOOP, Camões I.P., DSC/DPC.   

 
Nota: Não foram contabilizados no PIC os seguintes montantes APD no sector da educação: 

 
2012 2013 2014 2015 Total € 

Encargos com estudantes santomenses que frequentam o 
ensino superior em Portugal ao abrigo do regime especial de 
acesso 

1.784.000 1.870.600 2.699.900 1.293.844 7.648.344 

Fonte: BDCOOP, Camões I.P., DSC/DPC.   
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Indicadores do Sistema Educativo (EB e ES), por ano letivo 
 

Fonte: MECF (dados 2008, 2011), IMVF Projeto Escola+ (dados entre os aos letivos 2008/09 e 2014/15). 

(1) Índice de paridade de género (taxa líquida de frequência do ES (ajustada) para meninas dividida pela taxa 
líquida de frequência do ES (ajustada) para rapazes. Fonte: Inquérito aos indicadores Múltiplos MICS5 2014  

  

 2007/08 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 

 ES 

1º 

ES 

2º 

ES 

1º 

ES 

2º 

ES 

1º 

ES 

2º 

ES 

1º 

ES 

2º 

ES 

1º 

ES 

2º 

Taxa bruta de escolarização (%) 67.4 12.2 83 17 83,4 n.d. n.d. 116,6 

Taxa líquida de escolarização (%) 33.0 6.4 n.d. n.d. 56,6 n.d. n.d. 65,5 

Taxa de admissão (%) 44.9 86 n.d. n.d. n.d. 

Taxa de promoção (%) 51.7 56 n.d. n.d. n.d. 

Taxa de repetência (%) 41.8 20 n.d. n.d. n.d. 

Taxa de abandono (%) 6.5 24 n.d. n.d. n.d. 

Taxa de conclusão (%) 15.8 13,0 n.d. n.d. n.d. 

Taxa de sobrevivência (%) 16.8 15.2 n.d. n.d. n.d. 

Rácio alunos/professor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Rácio alunos/turma 86 106? 
MECC 

n.d. n.d. 65 

% alunos inscritos ES na via técnico 
profissional 

n.d. n.d. 3,78 5,39 7,51 

% alunos sexo feminino 51.4 53 n.d. n.d. n.d. 

% docentes com formação académica  20.8 
  MECS 

40 n.d. n.d. 79% 

% docentes com formação académica e 
componente pedagógica 

20.8 
  MECC 

40 n.d. n.d. 49% 

Nº salas 100 109 n.d. n.d. n.d. 

Nº escolas 9 12  16 17 

Nº distritos com oferta ES completo  1+RAP 1+RAP 2+RAP 2+RAP 

Nº alunos matriculados 9432 11322  17914 19820 

Nº professores n.d. n.d. n.d. n.d. 909 

Índice de paridade de género (1)  n.d. n.d. n.d. 1,18 1,20 
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Evolução dos alunos matriculados nos 1º e 2º ciclos do ensino secundário, de 2008/09 a 2014/15  

 

 
Fonte: IMVF, Relatório de Monitoria do Projeto Escola+, 2015 

 

Quadro síntese do Projeto Escola+ fase I e II - Desenvolvimento de Capacidades 
Nível institucional 
(MEC) 

Apoio Legislação:  
Revisão Curricular (DL 27/2010 de2 maio)  
Estatuto da Carreira Docente (DL 5/2011 de 18 abril) 
Estatuto da Inspeção do Ensino Secundário 
Regime de organização e gestão pedagógica e administrativa dos estabelecimentos 
públicos de ensino secundário 
Regulamento de organização e funcionamento dos serviços administrativos dos 
estabelecimentos de ensino 

Nível organizacional 
(escolas) 
 

Gestão e Administração Escolar (equipamentos, formação) 
Parque escolar (reabilitação do liceu nacional e 8 escolas com equipamento 
desportivo e oficinal) 
Equipamentos laboratoriais e oficinais, ferramentas, materiais didáticos; consumíveis 
Textos de apoio para todas as disciplinas ES 
Equipamentos para secretarias escolares 
Centro de recursos educativos e de formação (Ke mese) 
Apoio à organização dos órgãos diretivos das escolas 
Direção de Escola 
Revisão científica às formações específicas 
Direção de turmas; Grupos disciplinares 

Nível individual 
(recursos humanos 
do sistema ensino 
secundário) 

Formação para diretores escolares (administração e gestão escolar) 
Formação de inspetores escolares   
Formação para metodólogos/supervisores pedagógicos   
Formação para os delegados de disciplina (gestão curricular e supervisão pedagógica) 
Formação de professores (complementos de formação, componente pedagógica, 
componentes cientificas em todas as disciplinas; domínio da língua portuguesa) 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008/09

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Distribuição dos alunos matriculados por classe,  
2008/09 a 2014/15 

7ª classe 8ª classe 9ª classe 10ª classe 11ª classe 12ª classe CSPQ



                                                                                                                                                                                                       
 

 

Anexo 16 - Projetos que incluem como meta o género e o empowerment das mulheres 

Year 2012 2013 2014 

Score Principal Significant 
Screened, not 

targeted 

Not 

screened 
Principal Significant 

Screened, not 

targeted 

Not 

screened 
Principal Significant 

Screened, not 

targeted 

Not 

screened 

Donor                           

DAC Members, Total   0,363975 9,435762 21,868136 2,404779 0,291552 10,301586 17,633008 1,98069 0,202533 9,881966 13,667166 1,471371 

Australia   .. 0,099479 0,016356 .. .. 0,169941 0,152508 .. .. 0,052276 0,005178 .. 

Austria   .. .. 0,010717 .. .. .. 0,011817 .. .. .. 0,011751 .. 

  Canada   .. .. 0,010919 .. .. .. 0,011163 .. .. .. 0,045343 .. 

  France   .. 0,374309 0,281142 1,495157 .. 0,249184 0,145993 1,630853 .. 0,308518 0,255186 0,96192 

Germany   .. .. 0,016771 .. .. .. 0,009061 .. .. .. 0,002313 .. 

Greece   .. 0,02619 .. .. .. .. .. .. .. 0,021637 .. .. 

Italy   .. 0,006427 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Japan   .. .. 3,220181 0,47646 .. 0,126416 2,55551 0,035505 .. 0,090221 2,355574 0,016751 

Norway   .. .. 0,602815 .. .. .. 0,246312 .. .. .. 0,335087 .. 

  Portugal   0,235219 6,692803 14,11568 0,433162 0,253315 6,381863 10,298454 0,314332 0,202533 4,873814 7,97046 0,335925 

Spain   .. .. 0,160925 0 .. 0,000351 0,096251 .. .. .. 0 .. 

  United Kingdom   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,156774 

  United States    .. .. 0,18974 .. .. .. -0,28871 .. .. .. 0,75198 .. 

EU Institutions   0,128756 2,236553 3,242887 0 0,038237 3,373831 4,394648 0 .. 4,5355 1,934295 .. 

Data extracted on 11 Mar 2016 17:50 UTC (GMT) from OECD.Stat  

          

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=GENDER&Coords=%5bDONOR%5d.%5b302%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/


                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

Anexo 17 – Apoio ao sector da formação profissional e emprego 

CFP STP - Medidas de Formação Profissional e Inserção na Vida Ativa (2012-2015)  

Aprendizagem 

Profissional 

Grupos-alvo: jovens desempregados ou à procura do 1º emprego, sem qualificações profissionais, 
com idade entre 16-25 anos.  
Duração: 9 meses 
Cursos: diversas áreas de formação 
Qualificação dos jovens em oficinas tradicionais, através da transmissão dos 
saberes/conhecimentos dos profissionais e mestres às novas gerações, mediante o sistema de 
aprender fazendo. 

Estágio Profissional Grupos-alvo: jovens à procura 1º ou novo emprego, com formação básica, secundária ou superior 
Duração: 9 meses 
Estágio em contexto real de trabalho que facilite a inserção na vida ativa e melhore as competências 
profissionais. Dirigido igualmente a empresas ou serviços do sector estruturado da economia, que 
através desta medida, poderão melhorar as condições de competitividade e desenvolvimento e a 
criação de mais um posto de trabalho. 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

Grupos-alvo: ativos empregados na administração pública, em organizações dos parceiros sociais; 
empresas; associações patronais e sindicais; PME; oficinas artesanais. 
Duração: até 3 meses 
Cursos: comportamento organizacional; gestão de equipas; técnicas de atendimento; informática 
avançada. 
Atualização de conhecimentos técnicos e competências profissionais, através da introdução de 
novos métodos ou técnicas de trabalho com o objetivo de elevar o nível de qualificações e 
competências, contribuindo assim para uma maior produtividade e estabilidade do emprego.  

Qualificação Inicial 

 

Grupos-alvo: jovens candidatos 1º emprego e adultos desempregados com idade inferior a 55 anos. 
Duração: 8 meses de formação tecnológica + 2 meses de estágio em contexto de trabalho. 
Cursos: Carpintaria/marcenaria; Instalação e reparação de computadores; Contabilidade e 
auditoria; Ação Educativa; Reparação e Manutenção de equipamento industrial; Técnico 
administrativo e secretariado. 
Aquisição de conhecimentos e de competências profissionais para o exercício de uma determinada 
atividade ou profissão, tendo em vista a inserção na vida ativa, seja por iniciativa própria, ou por 
conta de outrem.  

Qualificação para o 

Emprego 

Grupos-alvo: entidades patronais, grupos de profissionais. 
Formação à medida para satisfazer necessidades de formação objetivas, qualificar trabalhadores no 
âmbito de projetos, processos produtivos e de empresas, que possam promover a criação de um nº 
significativo de empregos. Introduzir novas tecnologias, e novos saberes para melhorar ou 
reconverter processos produtivos, formando os trabalhadores para postos de trabalho concretos. 

ACPE 

Apoio criação de 

pequeno negócio/  

/Módulo de Gestão 

Grupos-alvo: mães-chefes de família; desempregados não estudantes; ‘’proprietários’’ de pequena 
atividade económica ou negócio, beneficiários de ações FP que pretendam criar o próprio emprego. 
Com habilitação mínima 6ª classe e idade entre 25 e 55 anos. 
Duração: 2 meses formação teórica + 3 anos de acompanhamento técnico pelo CFP STP após a 
instalação do projeto de negócio.  
Curso: Instalação e Gestão de Pequenos Negócios 
Apoiar a criação e instalação de pequenos negócios, com a obrigatoriedade de criar entre 1 e 3 
postos de trabalho.  

Fonte: CFP STP  https://sites.google.com/site/cfpstp/medidas-programas-1 (acedido em 2-2-2016) e informação 
disponibilizada na visita de terreno ao CFP-STP em fevereiro de 2016.  

 

https://sites.google.com/site/cfpstp/medidas-programas-1
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Enquadramento dos Bolseiros de Formação Profissional em Portugal (ano letivo 2012/13)  

Consulado de S. Tomé e Príncipe, em Coimbra  125 

Através da Câmara Distrital de Mè-Zochi   100 

Protocolo entre a escola e a Embaixada de S. Tomé e Príncipe em Portugal  39 

Protocolo celebrado entre CM de Manteigas, o colégio e as Câmaras de Água Grande e Caué 33 

Protocolo com São Tomé e Príncipe 32 

Distritos de Lembá e Lobata contactaram a escola para receber alunos 26 

Apoio aos alunos da Câmara de Água Grande 13 

Protocolo entre a escola e o Município de Cantagalo 11 

Ao abrigo de protocolos   10 

Protocolo entre a escola e os municípios 9 

Protocolo de Cooperação da Fundação Portugal/África 5 

Protocolo entre a Associação Diogo de Azambuja e uma Associação de estudantes de STP 5 

Bolsa atribuída pela Câmara Municipal de Ourém, ao abrigo de um protocolo celebrado com o Governo 
Regional do Príncipe e a Insignare (nota: reportado em sede de APD PIC 2012/15– projeto nº 9777) 

4 

Protocolo entre a escola e o Ministério da Educação e Desporto 4 

´´Os alunos inscreveram-se por eles próprios´´ 16 

Sem Informação 124 

Total de bolseiros 556 

Fonte: levantamento realizado pelo Ministério da Educação PT, no ano letivo 2012/2013. 

 

Cursos de Formação Técnico Profissional frequentados em PT – nº bolseiros (ano letivo 2012/13)  

Técnico de Restauração 45 Técnico de Banca e Seguros 8 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 45 Técnico de Design 8 

Técnico de Energias renováveis 44 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

8 

Técnico de Turismo 27 Técnico de Produção Agrária 7 
Técnico de Serviços Jurídicos 26 Técnico de Secretariado 7 
Técnico Auxiliar de Saúde 25 Técnico de Apoio à Infância 6 
Técnico de Eletrotecnia 22 Técnico de Instalações Elétricas 6 

Técnico de Informática de Gestão 21 Técnico de Organização de Eventos 6 
Técnico de Gestão 22 Técnico de Equipamentos Informáticos 5 
Técnico de Gestão do Ambiente  19 Técnico de Gestão Cinegética 3 
Técnico de Viticultura e Enologia 18 Técnico de Mecatrónica 3 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 17 Técnico de Receção 3 
Técnico de Proteção Civil 17 Técnico de Recursos Florestais e Ambientais 3 
Animador sociocultural 14 Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 2 
Técnico de Multimédia 12 Técnico de Apoio Psicossocial 2 
Técnico de Análise Laboratorial 11 Técnico de Comércio 2 
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 11 Técnico de Design Digital 3D 2 

Técnico  Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente 12 Técnico de Design Gráfico 2 

Técnico de Manutenção Industrial 11 Técnico de Apoio Social 1 
Técnico de Comunicação, Marketing, R. Públicas, 
Publicidade  

10 Técnico de Audiovisuais 1 

Técnico de Contabilidade 10 Técnico de Eletrónica 1 

Técnico de Marketing 10 Técnico de Gás 1 
Técnico de Construção Civil 9 Técnico de Vídeo  1 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 9 Ciências e Tecnologias - 12º ano 1 

Fonte: levantamento realizado pelo Ministério da Educação PT, no ano letivo 2012/2013. 
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Escolas de Formação Profissional frequentadas em PT – nº bolseiros (ano letivo 2012/13)  

Escola Profissional Beira Aguieira 40 
INETESE -Instituto de Educação Técnica de 
Seguros (polo de Castelo) 

9 

Colégio Nossa Senhora de Fátima - Manteigas 33 Escola Secundária de Vagos 8 

Escola Profissional de Torredeita - Viseu 32 Escola Profissional de Montemor-o-Velho 7 

Escola Profissional de Desenvolv. Rural de Abrantes 30 Instituto Vaz Serra 7 

EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do Hospital 27 Escola Secundária/3 Afonso Lopes Vieira 6 
Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada 26 EPA Conde de S. Bento 5 
Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz 24 Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte 5 

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa 21 Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 5 

Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal 21 EPRAL - Escola Profissional da Região Alentejo  4 

Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal 21 Escola Profissional do Fundão 4 

ETPC - Escola Técnico Profissional de Cantanhede 21 Escola Secundária de S. João da Talha 4 
EPRIN - Escola Profissional Raiana Unipessoal Lda. 20 Escola Tecnológica e Profissional de Sicó - Sede 4 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó- polo Penela 20 Escola Profissional do Alvito 3 
EPAMG - Sociedade de Ensino Profissional, Lda. 
Marinha Grande 

17 EPADR de Ponte de Lima 2 

Escola Profissional da Nazaré 15 EPO-Escola Profissional de Ourém 2 
Escola Profissional de Vouzela, Lda. 13 Escola Profissional de Hotelaria de Fátima 2 

Escola Profissional de Moura 12 Escola Profissional do Rodo 2 

Escola Tecnológica e Profissional de Sertã 12 Escola Secundária de José Estêvão 2 
Instituto de Almalaguês 12 Escola Secundária de Silves 2 

Escola Profissional da Serra da Estrela 11 
ITAP - Instituto Técnico Artístico Profissional de 
Coimbra 

2 

INTEP-Instituto Tecnológico e Profissional Figueira da 
Foz-Soure 

11 Colégio Cidade de Roda 1 

Escola Secundária Gabriel Pereira 10 Escola Secundária Marquês de Castilho 1 
Escola Profissional Agrícola Quinta da Lajeosa 9 Escola secundária Poeta António Aleixo 1 
Escola Profissional Profitecla - Coimbra 9 Escola Educativo de Souselas 1 

Fonte: levantamento realizado pelo Ministério da Educação PT, no ano letivo 2012/2013. 

 



                                                                                                                                                                                                       
 

 

Anexo 18 – Matriz de Seguimento - Recomendações da Avaliação do PIC STP 2008-2011 

RECOMENDAÇÕES 2012 SEGUIMENTO 2013 AVALIAÇÃO 2016 

À Cooperação Portuguesa 

1. Manter o nível de apoio a S. Tomé e 
Príncipe, reforçando a previsibilidade da 
ajuda ao nível sectorial, tendo em atenção 
a necessidade de respeitar os valores 
inicialmente previstos, o que implica 
repensar o conceito de extra-PIC. 

Os projetos mais importantes, Escola+ e Saúde para Todos, 
mantiveram o apoio. 

Em agosto de 2012, foram enviadas as fichas de projeto de 
acordo com modelo da UCA de modo a apoiar o início da 
UCA. No entanto, por motivos internos santomenses o 
processo ainda não avançou. 

Implementada 

O nível de apoio foi mantido, tendo a execução financeira 
sido superior, em 12.5M€ (+29%) relativamente ao 
envelope financeiro inicial (43,5 M€).  

No projeto bandeira Escola+, o volume de apoio financeiro 
diminuiu entre a 1ª fase (4,5M€) e a 2ª fase (2,5M€)  

A previsibilidade sectorial variou de sector para sector. 
Houve sectores com programas acordados para os vários 
anos do PIC, outros com programas mas desalinhados 
temporalmente do PIC e outros em que as ações foram 
definidas ano a ano ou foram mesmo pontuais sem sequer 
um plano anual.  

Continua a haver extra-PIC que inclui as seguintes 
atividades, dado o seu caráter não programável: i) 
Operações de Dívida; ii) Custos Imputados com 
Estudantes; iii) Atividades classificadas como Ajuda 
Humanitária.  

2. Continuar o esforço de concentração da 
ajuda nos dois eixos (Desenvolvimento 
Sustentável e Boa Governação) e, dentro 
de cada um deles, na Saúde e Educação e 
na Defesa, Segurança Interna, Justiça e 
Finanças Públicas, respetivamente, com 

Esta proposta de concentração sectorial está refletida no 
novo PIC, cujo texto foi aceite pelas autoridades 
santomenses em maio de 2012. No entanto, o PIC ainda 
não foi assinado face à existência de um Governo de 
transição desde novembro de 2012. 

Implementada 

A área de intervenção que absorveu mais recursos foi a 
das linhas de crédito (26.7M€ ou 48% do total). 

Houve uma concentração sectorial nos sectores da saúde, 
educação e proteção social (Eixo II, área de intervenção I, 
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RECOMENDAÇÕES 2012 SEGUIMENTO 2013 AVALIAÇÃO 2016 

abordagens integradas. absorveu 21.2 M€, ou seja, 38% do total). 

Contudo, dentro de cada sector, a par da concentração 
nos “projetos bandeira”, persiste um elevado nº de ações, 
reflexo da natureza singular da CP: capacidade de resposta 
a pedidos dos parceiros. 

3. Reforçar a liderança do IPAD, enquanto 
organismo coordenador da Cooperação 
Portuguesa para o desenvolvimento. 

Na atual legislatura, teve lugar em julho de 2013 uma 
sessão do Fórum da Cooperação para o Cooperação para o 
Desenvolvimento, um mecanismo privilegiado de diálogo 
com os parceiros da sociedade civil e do sector privado. 

No primeiro trimestre de 2013, foi circulada uma Carta de 
MENE sensibilizando os Ministérios sectoriais para a 
importância de solicitar parecer prévio ao Camões, I.P. 
para a prossecução de projetos e ações de Cooperação 
para o Desenvolvimento.  

São promovidas reuniões de coordenação com os 
principais organismos públicos presentes em STP. 

Não implementada 

Durante a implementação do PIC o IPAD foi fundido com o 
Instituto Camões dando origem ao Camões, I.P.  

O Camões, I.P. não conseguiu desempenhar um eficaz 
papel de coordenação da CP. A CIC e o Fórum estiveram 
praticamente inoperacionais durante o período de 
vigência do PIC e, na única vez que reuniram, não trataram 
especificamente da cooperação com STP. 

O parecer prévio, apesar de obrigatório, raramente é 
utilizado pelos ministérios sectoriais.  

Em STP, as limitações de recursos humanos na Embaixada 
dificultou a realização de reuniões regulares com os 
diversos atores da CP. 

4. Melhorar a gestão centrada nos 
resultados (outcomes), com definição de 
indicadores e baseline nas intervenções. 

Com vista a promover uma gestão centralizada nos 
resultados, está a ser elaborada uma Matriz de 
Indicadores que deverá fazer parte do PIC e onde 
constarão, por projeto, pontos de partida, indicadores e 
metas.  

A dificuldade em identificar dados de 
partida/caracterização do sector antes da intervenção não 
tem permitido esta abordagem. Contudo é uma área a 
trabalhar. Assim, relativamente ao projeto ESCOLA+ 
introduzir-se-á esta mudança na segunda fase uma vez 

Não implementada 

Não foi criada a referida Matriz de Indicadores. 

O acompanhamento realizado ao nível de projeto foi 
eminentemente financeiro e de outputs. 

Face à escassez e fraca fiabilidade das estatísticas 
nacionais de educação ao nível do ensino secundário, o 
projeto Escola+ realizou, no arranque da 2ª fase, um 
diagnóstico de caracterização do corpo docente do ensino 
secundário e um estudo sobre a evolução dos alunos 
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RECOMENDAÇÕES 2012 SEGUIMENTO 2013 AVALIAÇÃO 2016 

que foi possível, ao longo do período de implementação, 
recolher um conjunto de dados que caracterizam o 
sistema de ensino secundário. 

entre os anos letivos 2008/2009 e 2014/15, que fornecem 
alguns dados de base rigorosos para a 2ª fase de 
implementação do projeto  

5. Realizar um acompanhamento mais 
estreito e eficaz do contributo da 
Cooperação Portuguesa para os ODM em 
S. Tomé e Príncipe. 

Esta recomendação só será implementada após a criação 
da Matriz de Indicadores.  

A inexistência de dados não permite “medir” este 
impacto. Contudo é uma área a trabalhar. 

Não implementada 

Não foi criada a referida Matriz de Indicadores. 

Não se registaram melhorias no acompanhamento macro 
(PIC). 

6. Melhorar o acompanhamento global do 
PIC tentando encontrar indicadores de 
efeitos adequados à monitorização do 
programa. 

Recomendação só poderá ser implementada após a 
criação da Matriz de Indicadores e após a criação da 
comissão de acompanhamento do PIC, a qual só será 
criada após a assinatura do PIC. 

Ao nível dos PPA é uma área a trabalhar. 

 

Não implementada 

Não foi criada a comissão de acompanhamento do PIC. 

Não foi criada a matriz de indicadores do PIC. Ausência de 
acompanhamento centrado em resultados ao nível macro 
(PIC). 

Ao nível dos PPA, os projetos Saúde para Todos e Escola+ 
têm sistemas de monitoria que incluem. No caso do 
Escola+, a matriz tem indicadores de output 
(maioritariamente) e de outcomes (minoria). 

7. Fomentar, na área da Saúde, a 
apropriação das intervenções; reforçar a 
autonomia de gestão na Ilha do Príncipe e 
consolidar o “Saúde para Todos – 
Especialidades”, no sentido da sua maior 
sustentabilidade. 

- Não implementada 

Apesar dos progressos significativos nos indicadores de 
saúde e de algum contributo para a capacitação dos 
quadros e institucional, ainda que insuficiente, a 
apropriação e a sustentabilidade continuam a constituir os 
principais desafios e o atual modelo de gestão do SpT é 
questionado pelo MS STP. 

8. Rever, no sector da educação, a vertente 
de implementação na Região Autónoma 
do Príncipe do projeto “Escola+”, dadas as 
disfuncionalidades existentes. 

Desde 2001 que é feito acompanhamento regular aos 
professores são-tomenses colocados na Região Autónoma 
do Príncipe. Este acompanhamento foi iniciado no ano em 
que se iniciou a implementação da revisão curricular e 

Implementada 

Constatação de melhorias na implementação do Projeto 
Escola+ na RAP, com a colocação de 2 professores 
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teve como objetivo assegurar a sua correta 
implementação.  

O acompanhamento mantém-se até hoje, e é realizado 
através de missões dinamizadas pelos professores 
cooperantes colocados em S. Tomé no âmbito do projeto. 
A regularidade destas missões permite garantir a 
cobertura em todas as disciplinas e cursos de educação 
profissional. 

No ano letivo 2011/ 2012 o ensino secundário na RAP foi 
reforçado com a colocação do professor cooperante Paulo 
Rodrigues. No ano seguinte, a colocação da professora 
cooperante Joana Latas viria a contribuir mais ainda para o 
reforço do acompanhamento. 

Estes esforços têm procurado responder às necessidades 
específicas ao nível do ensino secundário na Região 
Autónoma do Príncipe, caracterizado por uma situação de 
dupla insularidade. 

cooperantes (Português e Matemática) na RAP Para as 
restantes disciplinas, o acompanhamento é realizado por 
missões periódicas de professores cooperantes colocados 
em S. Tomé.  

Na 2ª fase, em 2014/15, o Escola+ iniciou a colaboração 
nos cursos de bacharelato promovidos pela USTP na RAP, 
tendo em vista aumentar o nº de professores do ensino 
secundário com formação científica nesta região. (dados 
base: no ano letivo 2013/14: dos 60 professores na RAP 
apenas 21 tinham formação científica.  

Também na 2ª fase, iniciaram as visitas de 
acompanhamento e supervisão pedagógica pelo sector 
metodológico. Todavia, comparando a RAP com S. Tomé, 
estas visitas são menos regulares (anuais em vez de 
trimestrais) e ainda não abrangem todas as disciplinas. 
Consequentemente, os efeitos da atividade do sector 
metodológico ainda são reduzidos e aquém das 
necessidades identificadas.     

9. Promover a articulação entre as 
intervenções “Escola+” e formação 
profissional de “Budo-Budo”, na vertente 
profissionalizante. 

Têm vindo a ser mantidos contactos regulares informais 
com o Centro de Formação Profissional do Budo-Budo. 

Não implementada 

Não existem constatações que confirmem uma articulação 
entre as duas intervenções. Ausência de mecanismos de 
articulação/coordenação, reuniões conjuntas, partilha de 
recursos, etc.  

10. Incluir a Gestão de Risco, quer na 
conceção do novo PIC, (com ênfase para a 
análise, planeamento de cenários e uso 
de instrumentos de ajuda especializados), 
quer nas intervenções, como forma de 
aumentar a qualidade da ajuda. As 
intervenções deverão integrar a análise do 

O modelo de PIC apresentado às autoridades santomenses 
já tem alguns aspetos relacionados com a gestão do risco. 
A recomendação só será implementada após assinatura do 
PIC. 

Não implementada 

No documento do PIC há referência à Gestão do Risco mas 
durante a sua implementação não há evidência da sua 
utilização explícita. 

Ao nível dos projetos, a gestão do risco é incluída na 
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risco nos seus documentos de projeto e 
deve ser feita uma gestão desse risco, 
explicitando-a nos relatórios de 
acompanhamento. 

matriz de enquadramento lógico (quando existente) na 
coluna pressupostos, riscos e condicionantes. 

Os relatórios de acompanhamento nem sempre referem a 
gestão do risco. 

11. Fortalecer a articulação com outros 
doadores, nomeadamente nos sectores 
da educação e da saúde.  

Já existe um reforço do diálogo com a estrutura da 
Cooperação Portuguesa em STP. Elaboração conjunta de 
documento e acompanhamento das ações dos outros 
doadores. 

Tem vindo a ser promovida a identificação de parcerias 
com outros doadores a partir do terreno potenciando 
visitas ao país de possíveis parceiros bilaterais e 
multilaterais. 

Parcialmente implementada 

No sector da Saúde, as reuniões da CCM não se realizaram 
regularmente e quando realizadas nem sempre 
envolveram todos os doadores. 

No sector da Educação, não se registaram melhorias na 
articulação com outros doadores. Muito recentemente 
(2015) o Ministério da Educação de STP começa a assumir 
o seu papel e responsabilidade na articulação e 
harmonização entre doadores em alguns dossiers, como é 
o caso concreto, da solicitação do modelo de 
profissionalização em serviço da carreira docente, que 
será construído durante a 2ª fase do Escola+, de modo a 
ser aplicável aos vários níveis de ensino, articulando o 
Escola+ com o programa do BM no ensino primário.   

Temos procurado concretizar este objetivo, mas não o 
conseguimos a 100%. Antes de mais devido a algumas 
particularidades de STP. 

A primeira, prende-se com a circunstância de o segundo 
parceiro de cooperação, logo a seguir a Portugal, ser 
Taiwan, país que não é reconhecido por nós como Estado 
e com o qual não poderão, assim, desenvolver-se relações 
institucionais.   

A segunda, no facto de existirem muito poucas 
Embaixadas em STP, o que dificulta os contactos regulares 
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com os representantes desses Estados. A este respeito 
poderia ser útil que o CICL, através das nossas missões 
nessas capitais, procurasse obter informação sobre os 
respetivos programas de cooperação. Um cruzamento 
mais eficaz das matérias de relevo e da informação entre o 
MNE e o CICL seria igualmente benéfico.  

Vimos adotando uma filosofia de transversalidade na 
cooperação, aproveitando mais-valias e criando sinergias 
com os demais parceiros doadores. Mas outras entidades 
têm também de ser envolvidas. Relembro o caso de uma 
reunião de Ministros de Ambiente, financiada pelo Japão 
no quadro do PNUD, que deveria ter tido lugar em STP. 
Não chegámos a saber se algumas diligências foram ou 
não feitas com vista a transferir a verba de financiamento 
para o corrente ano.  

Destaco a importância de os assuntos terem sempre 
follow-up e de tal follow-up ser dado conhecimento à 
Embaixada, sem exceções.  

Outro exemplo, no quadro do projeto Saúde para Todos - a 
Embaixada envia regularmente elementos sobre o 
trabalho de investigação científica aqui desenvolvido pelas 
equipas médicas portuguesas. Temos também transmitido 
a informação diretamente à delegação da OMS aqui, mas 
a nossa Missão em Genebra deveria igualmente poder 
promover contactos com a sede, passando a informação 
atempadamente. Poderíamos assim conseguir apoios 
financeiros da Organização. Idem para as demais 
Organizações e para outros temas. 

Para melhorar a implementação desta recomendação, 
conto instruir o Adido de Cooperação no sentido de passar 
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a contactar mensalmente os demais doadores 
(nomeadamente em Libreville) e enviar à Secretaria de 
Estado um relatório regular sobre o tema.  

12. Ter em atenção, nos programas de 
formação, as especificidades do país e ser 
mais consentâneos com o contexto de 
fragilidade de S. Tomé e Príncipe. 

A informação relativa a cada atividade tem vindo a ser 
feita em sentido duplo: FSS portuguesas informam sobre 
os conteúdos, materiais necessários e as capacidades 
mínimas de participação dos formandos; o OL informa das 
expectativas e objetivos a alcançar pretendidos, limitações 
logísticas e caracterização dos formandos. Resulta uma 
ação com mais eficácia e eficiência, poupança de tempo 
(mais tempo de formação), melhoria dos resultados, 
melhor interação pessoal entre formador e formandos, 
mais satisfação das entidades destinatárias e maior 
satisfação profissional do formador.  

Parcialmente implementada 

A formação de quadros é tanto mais eficaz quanto: i) as 
instituições nacionais têm uma visão clara dos seus 
objetivos e prioridades, ou seja, ter uma estratégia 
definida e ii) as instituições portuguesas têm um Plano a 
médio prazo, por contraponto a planos anuais ou ações 
casuísticas/pontuais de apoio ao desenvolvimento de 
capacidades.  

A “fuga de cérebros” e a rotação de quadro formados na 
Administração pública foram outros fatores que limitaram 
os resultados nesta área. 

Os peritos do MF continuaram a adequar os programas de 
formação às especificidades do país. As ações de formação 
foram, frequentemente, antecedidas de ações de 
assistência técnica o que permitiu conhecer a realidade 
local e adaptar os conteúdos às especificidades do país. 

Os vários intervenientes no processo de preparação das 
ações (gestor local do Programa e pontos focais dos vários 
serviços do MF), em conjunto com as autoridades 
santomenses, definiram os conteúdos a abordar nas 
formações e procuram disponibilizar legislação e 
informação necessárias à preparação das mesmas. 

 

Às Autoridades Santomenses 
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13. Os Ministérios da Educação e da Saúde de 
S. Tomé e Príncipe devem ter um maior 
envolvimento na aprovação e publicação 
célere da legislação necessária aos 
sectores, condição necessária para a 
sustentabilidade dos projetos. 

(nota: autoridades santomenses não responderam em 
sede de contraditório) 

Parcialmente implementada 

No sector da educação a legislação relevante foi toda 
aprovada, faltando apenas a regulamentação do estatuto 
da Carreira Docente. 

No sector da saúde não houve produção de legislação. 

14. As autoridades santomenses devem 
promover um maior envolvimento e 
articulação com a Cooperação 
Portuguesa, quer na programação quer na 
implementação, para potenciar a 
apropriação e a sustentabilidade dos 
projetos. 

(nota: autoridades santomenses não responderam em 
sede de contraditório) 

Cumpre dizer que o envolvimento das autoridades tem 
vindo a ser mais incisivo. Após a recolha das prioridades 
da parte das autoridades santomenses, a DGAI elabora e 
fundamenta o PAC. No entanto, antes de o remeter ao 
Camões a proposta final, de preferência já com a 
calendarização, é submetida ao parecer do ministro da 
tutela da segurança interna e proteção civil santomense.  

Contudo, deve ficar claro que a expectativa sobre o 
envolvimento das autoridades santomenses deve ser visto 
com cuidado. As limitações logísticas, de experiência, 
capacidade organizativa e na definição de novas áreas de 
formação ou assessoria são enormes. Como exemplo, a 
enorme dificuldade que há em realizar ações de formação 
pedagógica e técnica para formadores. A prudência é um 
fator a ter em conta. 

Não implementada 

A inoperacionalidade da UCA e as dificuldades de 
coordenação dos diversos atores santomenses, a par da 
reduzida articulação entre o MNE/MECI e a CP limitaram a 
apropriação e a sustentabilidade. 

 

15. As autoridades santomenses devem 
operacionalizar a Unidade de 
Coordenação da Ajuda pondo em prática 
o processo de coordenação e 
complementaridade desse apoio, dada a 
importância do apoio externo no quadro 
do orçamento nacional. 

(nota: autoridades santomenses não responderam em 
sede de contraditório) 

A cooperação técnico-policial requer pessoal em 
dedicação exclusiva para acompanhar, coordenar, 
supervisionar e executar. É necessária formação e, para 
tal, é essencial que as autoridades máximas da tutela 

Não implementada 

Continua por operacionalizar a Unidade de Coordenação 
da Ajuda.  
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reconheçam a importância da existência e funcionalidade 
de tal estrutura.  

Pela sua especificidade, coloca-se a questão de realizar 
uma ação de formação/assessoria nesta área, 
independente do PCTP, e assegurada por quadros técnicos 
especializados do Camões, ICL. 

16. As autoridades santomenses devem, no 
mais curto prazo possível, atualizar ou 
elaborar uma nova Estratégia Nacional de 
Redução da Pobreza (ENRP) de modo a 
permitir aos doadores internacionais a 
definição das suas estratégias de 
cooperação. 

As necessidades básicas de formação, organização e 
atuação ainda são a prioridade. A satisfação (insuficiente) 
das necessidades em fardamento e equipamentos na 
segurança pública e proteção civil são constantes e 
praticamente são asseguradas apenas por Portugal.  

Aqui haveria, eventualmente, a realizar uma análise da 
situação, de forma a PT poder depois sensibilizar as 
autoridades para a criação de um grupo de trabalho para 
elaborar uma nova Estratégia Nacional de Redução da 
Pobreza (ENRP) 

Implementada 

A nova estratégia, ENRP II, foi aprovada em 2012, para o 
período 2012-2016. 

17. As autoridades santomenses devem 
continuar a envidar esforços, por 
exemplo, através de abordagens Bi/Multi 
ou outras, no sentido de encontrarem 
financiamentos para a reabilitação e 
construção de escolas secundárias. 

(nota: autoridades santomenses não responderam em 
sede de contraditório) 

Parcialmente implementada 

No período 2012-2015 desenvolvidos esforços pelas 
autoridades santomenses para a obtenção de 
financiamentos destinados à melhoria do parque escolar 
secundário. O Japão concedeu um financiamento de 
800.000 € enquanto Taiwan financiou a construção e 
reabilitação de jardins-de-infância no montante 
aproximado de 400.000 USD durante este período.  

À Cooperação Portuguesa e às Autoridades Santomenses 

18. Promover a harmonização, 
nomeadamente nos sectores da saúde e 
da educação, dada a importância de 

O CICL não tem concedido apoios que se revelem 
coincidentes; tem sido promovida a articulação entre as 
várias ações no terreno. 

Parcialmente implementada 

Não houve reuniões de articulação com outros doadores 
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Portugal enquanto principal doador no sector da saúde. Há apenas contactos informais. 

No sector da saúde houve articulação com Taiwan no 
estudo das parasitoses intestinais. 

Entendo esta recomendação como significando uma ação 
de coordenação transversal por parte da Embaixada, ação 
essa que temos vindo a desenvolver e de que damos conta 
regularmente. 

A título de exemplo, procurámos ligar, desde logo, o 
programa da Gulbenkian para a formação de professores 
do ensino básico com o projeto Escola+, por incluir 
também uma vertente de formação de professores, mas 
relativa ao ensino secundário. O objetivo foi sensibilizar os 
agentes e também o Ministro da Educação para a 
necessidade de se assegurar a uniformidade dos 
procedimentos dado que se trata em rigor da formação de 
professores de um ensino que se pretende uno.  

Além disso, promovo a realização periódica de reuniões de 
ONGD portuguesas que operam em STP, com vista ao 
incremento da interação, conhecendo-se as mais-valias de 
cada uma e estudando-se as possibilidades de 
complementaridade não apenas entre estas organizações, 
mas também com outros atores como o Instituto Marquês 
de Valle Flôr. Igualmente têm lugar encontros com os 
representantes deste Instituto. 

Realizam-se reuniões periódicas com os professores 
portugueses do projeto Escola+ e do IDF, e a Direção do 
projeto Escola+, assim como entre os professores 
portugueses de Língua Portuguesa e a Leitora do Camões. 
Esta Leitora foi por mim incumbida de prestar um maior e 
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mais eficaz apoio ao sector da educação, no que à 
cooperação portuguesa diz respeito. 

Chamo a atenção para a premente necessidade de serem 
harmonizados os procedimentos relativamente à 
intervenção neste país de autarquias portuguesas que 
desenvolvem programas de cooperação autónomos, sem 
que dos mesmos seja dado qualquer conhecimento à 
Embaixada nem a montante nem a jusante. Tal 
harmonização e coordenação terão obviamente de ser 
desenvolvidas a nível do MNE português. Dou 
nomeadamente o exemplo da construção de um centro 
cultural no Príncipe, com financiamento total de uma 
Câmara municipal portuguesa, que acaba por fazer 
concorrência ao nosso Centro Cultural e que não tinha 
qualquer lógica do ponto de vista da cooperação 
portuguesa e dos interesses nacionais neste país.  

Não está obviamente em causa a autonomia das 
autarquias, mas afigura-se imprescindível uma 
coordenação central, sob pena de a imagem de Portugal 
poder ficar beliscada. Neste aspeto, julgamos que um 
papel de coordenação mais interveniente por parte do 
MNE/CICL poderia ser útil.  

Para melhorar a implementação desta recomendação 
conto enviar relatórios regulares com pontos de situação, 
sobretudo nos sectores da educação e saúde. 

19. Reforçar a articulação entre as 
intervenções da Saúde e Educação e os 
Ministérios da Saúde e Educação de S. 
Tomé e Príncipe, respetivamente. 

O reforço da articulação está em curso tanto a partir das 
estruturas coordenadoras na sede como no terreno onde 
a coordenação com as autoridades santomenses exige 
especial atenção. 

Não implementada 

Não houve articulação entre Educação e Saúde. 

Na Saúde, a DGS realizou apenas uma missão a STP no 
final de 2015.  
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Área a reforçar.  Ao nível sectorial, a Saúde continua a carecer de uma 
coordenação sectorial, da responsabilidade do MS STP. 

Ao nível sectorial, a Educação continua a carecer de uma 
coordenação sectorial, da responsabilidade do MECC STP. 

Na Educação, constatou-se melhoria na articulação entre a 
coordenação do projeto Escola+ e o Ministério da 
Educação de STP, nomeadamente através da criação do 
Comité de Acompanhamento do Projeto (em 2014) e da 
Comissão Técnica de Acompanhamento do Projeto (em 
2015). 

20. As autoridades santomenses devem 
reafirmar a Segurança Alimentar como 
uma prioridade para S. Tomé e Príncipe. O 
apoio da Cooperação Portuguesa deverá 
ser equacionado num contexto de 
concentração de ajuda e recursos 
escassos. 

Esta recomendação não está no âmbito das áreas de 
concentração sectorial do PIC. A sua concretização 
dependerá de instruções superiores e dos pedidos das 
autoridades santomenses. 

Apoio à segurança alimentar não foi incluído no PIC. Apoio 
residual através de projetos de ONGD. 

21. Pela importância de que se reveste no 
quadro da Boa Governação e Estado de 
direito, a Cooperação Portuguesa deverá 
repensar com S. Tomé e Príncipe formas 
de dinamizar a cooperação no sector da 
Justiça. 

Foi feita uma análise do sector e do apoio concedido que 
foi partilhado com o M. Justiça tendo em vista uma 
dinamização sustentada da cooperação no sector.  

Não implementada 

Apoio no sector da justiça foi pontual, sem uma 
abordagem estratégica e de médio/longo prazo.  

Restrições orçamentais e de RH em Portugal e indefinição 
quanto a reforma do sector por parte de STP constituíram 
as principais razões. 

22. Melhorar a recolha de informação sobre a 
empregabilidade dos formandos, na 
intervenção de “Budo-Budo”. 

(nota: autoridades santomenses não responderam em 
sede de contraditório) 

Não implementada 

Não foram introduzidas melhorias na recolha de 
informação sobre a empregabilidade dos formandos do 
CFP-STP Budo Budo. 
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Apenas no caso da medida ativa ‘’Apoio à Criação do 
Próprio Emprego’’ (apoia à criação de micronegócios) 
existe uma recolha de dados sobre a trajetória pós-
formação já que a medida prevê um acompanhamento 
técnico do CFP-STP durante os 3 primeiros anos de 
atividade de cada micronegócio instalado. 

23. Refletir sobre o número de áreas a apoiar 
na intervenção “PICATFin”, dados os 
recursos escassos e em função das 
prioridades santomenses. 

O PICATFin 2008-2011 foi desenhado em função das 
prioridades identificadas pelas autoridades santomenses.  

Concordamos com a necessidade de refletir sobre o 
número de áreas a apoiar através deste programa, dados 
os escassos recursos e a necessidade de se concentrar o 
apoio em domínios críticos para o MF-STP. Caso as 
autoridades santomenses venham a manifestar interesse 
na continuação da cooperação na área das finanças 
públicas, o novo PICATFin deverá concentrar-se em tais 
domínios. 

Não houve PICATFin durante a vigência do PIC 2012-2015. 
As atividades realizadas foram as atividades 
remanescentes do PICATFin 2008-2011. 

 


