
RELATÓRIO SOBRE O LANÇAMENTO DO PROCESO NCSA EM 
S. TOMÉ E PRINCIPE 
 
 
 
1. Breve historial  
 
O Processo NCSA foi iniciado em 2003 com a elaboração do projecto que abarcou os 
meses de Maio á Outubro. A actividade da elaboração deste, foi suportado por um 
projecto sob o código STP/03/G41. 
A aprovação e validação do prodoc do projecto tiveram lugar num seminário realizado 
no dia 6 de Outubro de 2003 onde participaram 53 intervenientes, provenientes de todo 
canto de país e de diversos sectores da vida nacional envolvidos na problemática do 
ambiente. 
O Documento elaborado em 2003 foi submetido ao Governo para a assinatura e 
consequentemente determinar a data do arranque do processo. Este documento, após 
varias conversações entre o PNUD e o Governo, só foi assinado por estas duas 
entidades após 2 anos da sua elaboração ( dia 27 de Setembro de 2005.)  
 
2. Lançamento do processo NCSA 
 
2.1. Demarches administrativos de gestão 
 
No dia 18 de Janeiro de 2006 foi eleito o Coordenador do Projecto para a 
implementação do NCSA, internamente denominado Assistente Técnico. Na Mesma 
data criou-se o Núcleo Executivo do projecto (NEP) com a seguinte constituição: 
 

• Director do Gabinete de Ambiente 
• Director do Centro de Investigação Agronómica ( CIAT) 
• Ponto Focal Operacional do GEF 
• Ponto Focal da Convenção para Mudanças Climáticas 
• Ponto Focal da Convenção para Biodiversidade 
• Ponto Focal da Convenção para a Desertificação 
• Representante da ONG 

 
 
Após a criação destes órgãos de coordenação na data acima indicada, a implementação 
só teve o seu verdadeiro inicio com a disponibilização do fundo para o tal, o que só foi 
possível em Junho do mesmo ano. 
 
2.2.Seminários de arranque do processo 
 
Nos dias 26 de Junho e 4 de Julho foram realizados dois seminários cujo objectivo era 
sensibilizar as partes intervenientes sobre a importância do projecto, o papel dos 
mesmos durante a implementação do projecto e esclarecimento sobre a metodologia 
para a elaboração do NCSA. Nestes seminários foram apresentados os seguintes temas: 

• STP e a Convenção sobre Mudanças Climáticas 
• STP e a Convenção sobre Biodiversidade 



• STP e a Convenção sobre Diversidade 
• NCSA- Importância, objectivos e output 
• Metodologia para a elaboração dos documentos do projecto 

Estes temas se encontram em ficheiros anexo ao relatório. 
Participaram elementos das seguintes instituições: 

• Ministério das Industrias  
• Ministério e Direcção do Ambiente 
• Ministério da Agricultura 
• Representantes das ONGs ligadas a questões de ambiente 
• Representantes do Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica ( CIAT) 
• Direcção das Florestas do Ministério da Agricultura 
• Representantes da Escola de formação dos Agricultores ( CATAP) 
• Representantes do Programa nacional de apoio a pequena agricultura familiar e 

pescas ( PNAPAF) 
• Representantes de vários projectos de desenvolvimento rural 
• Representantes do Sector de produção de Energia ( EMAE) 
• Representantes de Ensino secundário e superior ( ISP e Liceu Nacional) 
• Representantes de Gabinete de Petróleo 
• Representantes do ECOFAC 
• Representantes de Ministério de Infra-estruturas / Sector de Construção Civil e 

Urbanização 
• Representantes das Forças Armadas ( FARSTP) 
• Representantes da Direcção de Turismo 
• Núcleos locais de Ambiente 

 
2.3. Resultados alcançados 
 
Através deste seminário foi possível informar os intervenientes acima referidos sobre o 
papel que os mesmos irai desempenhar neste processo. Como prova de cumprimento 
dos objectivos preconizados com o seminário, foi registada uma grande participação nos 
debates sobre os temas apresentados o que originou o alargamento do seminário para 
dois dias. Os seminários ultrapassaram as nossas expectativas. 
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