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1. Identificação do projeto
Título do projecto: Institucionalização de Crédito Rural
Instituição Responsável: Ministério das Finanças e Administração Publica
Localização: Instituição bancária;
Stakeholders: Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Setor Privado, parceiros técnicos e
financeiros, e ONGs,
Grupo Alvo: os produtores do sector agro-pecuário e pesqueiro, transformadores, palaiês, artesãos e
pequenos negócios, outros seguimentos sociais.
2. Descrição do projeto
Justificação:
Depois do desmantelamento das empresas agrícolas, a maior parte da produção agro-pecuária é
proveniente das pequenas e médias explorações familiares agrícolas. Entretanto, esses produtores
confrontam-se com importantes constrangimentos de acesso ao mercado e ao financiamento. Com uma
população estimada em mais de 180.000 habitantes e sujeita a uma insularidade que reduz
consideravelmente a sua capacidade de troca com o exterior, São Tomé e Príncipe enfrenta uma procura
limitada dos produtos agrícolas e uma competição face à importação de produtos alimentares,
particularmente, o arroz que tem vindo a provocar alteração nos hábitos de consumo local.
As acções precedentes e as relativas à intensificação e à diversificação da produção, requerem
financiamentos importantes que não podem ser suportados pelos atores públicos e privados, sem uma
assistência financeira. O nível de rendimento dos atores (os produtores - agro-pecuário e pesqueiro,
transformadores, palaiês artesãos, pequenos negócios) faz com que estes não disponham da possibilidade
monetária para responder às necessidades de investimento internos nas suas actividades. Igualmente,
deve-se considerar que as necessidades individuais em termos de financiamento e a repartição espacial
dos candidatos induzem à encargos importantes de gestão, e face à fraca capacidade de apresentação de
garantias não motiva as instituições clássicas de financiamento.
Uma maior orientação da produção agro-silvo-pastoril e haliêutico, para o mercado, requererá o maior
financiamento, tanto público como privado e intervenções mais elaboradas por parte das instituições
bancárias e de micro-finança. Esta última estando atualmente em fase embrionária, devem ser organizadas
(base legal e regulamentar para sua criação e controle) e apoiadas.
Objectivo geral:
Criação de um ambiente e estruturas de enquadramento muito mais favoráveis para a emergência de uma
indústria viável de micro finança rural e o lançamento de redes de instituições de micro finança.
Objectivos específicos:
Implantação de um quadro jurídico e regulamentar moderno que crie um ambiente favorável a
emergência de redes de Instituições de Micro Finança (IMF) viáveis;
Criação de um fundo de suporte às atividades agropecuárias e áreas afins (garantia do empréstimo com
juros bonificados);
Garantia aos pequenos e médios empreendedores nacionais, o acesso a meios financeiros necessários e
suficientes para as atividades económicas.
Tipo de projecto:
Trata-se de um projecto de desenvolvimento.
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3. Âmbito do programa
Modernização das fileiras agro-pecuárias, transformação e comercialização através de facilidades de
acesso ao crédito e micro-finança.
4. Requisitos
Criação de legislação de micro-finança;
Criação de um Fundo de Garantia;
Criação de um Gabinete Especializado para a análise e aprovação de projectos;
Seguimento da execução de projectos pela estrutura MADR.
5. Expectativas dos Investidores
Quadro jurídico e regulamentar moderno que crie um ambiente favorável a emergência de redes de
instituições de micro finança viáveis implantado;
Fundo de suporte às atividades agropecuárias e áreas afins criado e funcional;
Garantido o acesso a meios financeiros necessários e suficientes para as atividades económicas aos
pequenos e médios empreendedores nacionais.
6. Limitações/ Restrições/Constrangimentos
Ausência de leis e regulamentos de micro-finança;
Ausência de um fundo de garantia de micro-finança;
Falta de informações e de estatísticas fiáveis que permitam a planificação, seguimento e avaliação dos
progressos realizados;
Falta de qualificações dos recursos humanos;
Fraquezas e instabilidades das instituições em geral;
Instabilidades dos responsáveis pela planificação, elaboração, implementação, seguimento e avaliação das
estratégias dos programas de desenvolvimento agrícola e rural.

7. Deliverables

8. Caracterização de Recursos Humanos
Para a execução do projecto será necessário o recrutamento de especialistas em diversas áreas do saber,
nomeadamente, agronomia, economia, sociologia rural, analista de crédito, agro-economia, etc..
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9. Caracterização de outros Recursos
Aquisição do Sistema "MicroBanker para Windows" (MB Win);

10. Planeamento Macro
Inicio: 2016
Fim: 2020
Cronograma das acções:
Designação das actividades
Implementar um sistema adequado de
financiamento do sector rural que combina
a inter-relação entre os bancos clássicos e a
micro-finança;
Instituir um fundo de apoio as actividades
geradoras de rendimentos (garantia de
empréstimo, bónus de juros e subvenção);
Promover acções que garantam o acesso
aos meios financeiros para pequenas e
médias empresas nacionais
Apoiar o desenvolvimento da microfinança
Elaborar um estudo composto por
diferentes intervenientes para descrever a
situação em termos de financiamento rural
em São Tomé e Príncipe, determinar a
necessidade de diferentes produtos e
serviços financeiros para diferentes nichos
(agricultura,
pesca,
pecuária,
transformação, etc.) e especificar em
detalhe os produtos prioritários;

2016

2017

X

X

Ano
2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Análise de riscos e oportunidades
Riscos
Riscos institucionais relacionados com o disfuncionamento das estruturas e a inadequação do quadro
jurídico com suas consequências na planificação estratégicas;
Riscos financeiros resultantes do não cumprimento dos compromissos assumidos pelas partes;
Falta de cultura de pagamento dos empréstimos contraídos;

Medidas de mitigação
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Reforma do sector judicial;
Maior coordenação entre o Governo e os parceiros;
Maior seguimento dos créditos contraídos

Oportunidades:
Procura exponencial dos serviços de micro-finança pelas pequenas e médias empresas e pessoas
singulares;
Existências de bancos comerceiam interessados em micro-finança;

12. Análise de Propriedade Intelectual

13. Métricas e KPI’s do projeto
Principais Indicadores
Número de Publicações
de regulamentação de
Microfinança
Número de instituições
de micro finança criadas

Base line

Meta

1

2

5
Relatórios e inquéritos

0
Número de
beneficiários de
microcréditos
Volume de crédito
concedidos (Milhões de
USD)
Número de publicações
sobre o Fundo de
Desenvolvimento
Agrícola

0

10.000

ND

3,1Milhões USD

0

1

14. Custos
3.100.000 (Três milhões e cem mil dólares americanos)

15. Plano de Comunicação

Fonte de Verificação
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O Ministério utilizará a estrutura vocacionada que dispõe, nomeadamente Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Rural (CADR) e o Gabinete de Assessoria de Imprensa para que a comunicação e o
fenómeno das novas tecnologias de informação divulguem e publicitem todas as actividades inerentes ao
projecto em causa.

16. Observações

