
  

  

 

 

 

 

Administrador desde Julho de 2015. 

Nasceu em 1980. É licenciado em Economia pela Universidade Lusófona, Lisboa, 
Portugal (2004) e obteve o grau de Mestre em Políticas Económicas (M.Sc. in 
Economic Policy) pela Columbia University, New York, USA, 2011.  
 
Gareth Guadalupe assumiu o cargo de Administrador e membro do Conselho de 
Administração do Banco Central de S. Tomé e Príncipe em Julho de 2015.  
 

 
 
Após a conclusão do seu mestrado, foi admitido para um estágio no Fundo Monetário Internacional (FMI), onde 
estagiou no período de 3 meses no Departamento de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI (Goverment 

Finance Statistcs Division), tendo trabalhado com equipa do FMI no projecto de alteração das Estatísticas das 
Finanças Públicas datada de 1986 (GFS 1986) para o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas (Government 

Finance Statistics Manual) que veio a ser publicado no ano de 2014 (GFSM 2014). 
 
Foi eleito em 2014 pelo Fundo Monetário Internacional como perito internacional em matéria de Finanças 
Públicas (IMF Expert for Public Financial Management), tendo neste âmbito sido chamado, por diversas vezes, a 
lecionar em workshops regionais do FMI para os países pertencentes ao Afritac South e os países lusófonos. 
 
Antes de sua nomeação como Administrador do Banco Central, exerceu no período 2009-2015 a função de Chefe 
do Departamento de Gestão de Política Orçamental na Direcção do Orçamento do Ministério das Finanças, onde 
no período de 2014-2015, desempenhou cumulativamente as funções de co-coordenador da Unidade Macro-
Fiscal, tendo liderado o processo de introdução do Quadro Fiscal de Médio Prazo que passou a fazer parte do 
Orçamento Geral de Estado, e liderado também a equipa nacional na introdução do Orçamento Cidadão em S. 
Tomé e Príncipe. 
 
Ingressou na função pública em Novembro de 2004, como técnico da Direcção do Planeamento do então 
Ministério do Plano e Finanças, tendo ascendido em 2006 ao cargo de Chefe de Departamento de Politicas 
Macroeconómicas desta Direcção, função que exerceu até 2009.  
 
No ano de 2009 foi consultor nacional do OECD para S. Tomé e Príncipe, onde produziu o relatório de análise 
macroeconómica do país para a sua publicação no OECD African Economic Outlook Report na sua edição de 2009. 
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