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Prefácio
O Governo de São Tomé e Príncipe solicitou assistência para a elaboração de um plano de acção
devidamente estruturado, contemplando acções coordenadas e definidas por ordem de
prioridade, para o desenvolvimento do sistema financeiro do país. Uma Missão do
Departamento de Finanças e Mercados do Grupo Banco Mundial, financiada pela Iniciativa
FIRST, visitou São Tomé e Príncipe em quatro ocasiões distintas,entre Dezembro de 2014 e
Dezembro de 2015,com o objectivo de apoiar na elaboração do Plano de Acção para o
Desenvolvimento do Sector Financeiro (PADSF). A versão preliminar do PADSF foi objecto de
discussão com o Governo e com o Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) em 13 de
Julho de 2015, ao que se seguiu a realização de um workshop de disseminação que contou com
a participaçãode representantes de todas as instituições públicas e privadas relevantes, assim
como de associações da sociedade civil. O PADSF revisto foi depois discutido com o Governo e
com o Banco Central no quadro de uma missão a São Tomé e Príncipe que decorreude 4 a 8 de
Dezembro de 2015.
O objectivo principal deste relatório é contribuir para o desenvolvimento do sector financeiro
de São Tomé e Príncipe, pondo à disposição do Governo e dos stakeholders do sector privado
um plano de acção nas áreas de política mais importantes para o desenvolvimento do sector
financeiro, particularmente no que toca a esforços no sentido de fortalecer a estabilidade do
sector financeiro, aumentar a inclusão financeira e actualizar a infra-estrutura financeira
existente. Este relatório inclui um plano de acção estruturado, concebido para permitir que as
autoridades implementem reformas e intervenções importantes no sector financeiro, tendo em
vista estabelecer um sector financeiro mais eficiente, estável e inclusivo em São Tomé e
Príncipe, com base num quadro de políticas coerentes.
A pedido da Sra. Governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Maria do Carmo
Silveira, o apoio à elaboração do PADSF centrou-se principalmente em medidas para a melhoria
do quadro legal e regulamentar. Tomando em conta a dimensão do sector bancário nacional, o
plano de acção incidirá prioritariamente sobre reformas no sistema bancário e na infraestrutura financeira. As instituições financeiras não bancárias, tais com seguradoras e fundos de
pensões, são mencionadas, mas não analisadas em detalhe,dado que representam uma parte
relativamente pequena dos activos financeiros.
Para preparar este documento,a equipa de trabalho encontrou-se com o Primeiro-Ministro, o
Ministro das Finanças, a Governadora e quadros superiores do BCSTP, o Ministro da Economia,
o Ministro da Justiça, o fundo de pensões nacional, a administração dos bancos comerciais,
empresas seguradoras e microempresas, Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços,
representantes das instituições de microfinanças, das associações profissionais e da
juventude,e outros parceiros de desenvolvimento. A equipa manifesta a sua gratidão pela
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excelente cooperação por parte de todas as agências e entidades oficiais, pelo apoio logístico
disponibilizado e pelo tempo generosamente dispensado para participar nos trabalhos.1

Sumário Executivo
O Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro (PADSF2017-2019) de São
Tomé e Príncipe centra-se em reformas de política e acções assentes em três áreas principais :
(i) fortalecimento da supervisão do sector financeiro; (ii) aumento da inclusão financeira; e (iii)
melhoria da infra-estrutura financeira. Um dos principais temas que emerge do diagnóstico
realizado para preparação deste documento é a necessidade de actualizar ou definir quadros
legais e regulamentares que permitam a melhor relação entre o sector financeiro e as grandes
prioridades do Governo, que consistem em criar e fortalecer as condições essenciais para o
crescimento, criação de emprego e redução da pobreza em São Tomé e Príncipe.

a. Contexto Geral do Sector Financeiro
O desenvolvimento do sector financeiro de São Tomé e Príncipe compreende-se melhor no
contexto do sector petrolífero e da estrutura do sector bancário. A descoberta de reservas de
petróleo offshore, na década de 2000, teve como consequência um influxo massivo de capital e
a entrada de novos bancos. Entre 2004 e 2008, o investimento directo estrangeiro aumentou
de 3,3 para 41,7 por cento do PIB, e o sector bancário cresceu de forma célere (impulsionado
pela politica de liberalização) de um banco público - o Banco Internacional de São Tomé e
Príncipe (BISTP), agora parcialmente detido por bancos de Portugal e Angola – para integrar
também cinco novos bancos, todos eles instituições subsidiárias de entidades bancárias
internacionais.2 Apesar destas alterações, o BISTP permanece predominantemente público e
1

Este documento foi preparado por uma equipa do Departamento de Finanças e Mercados (GFMDR) do Banco
Mundial, constituída por Julián Casal, Economista e Líder da Equipa Tarefa; Mazen Bouri. Especialista Sénior do
Sector Financeiro e Líder Técnico; Christopher Juan Costain, Especialista Líder do Sector Financeiro; Dorothe
Singer, Economista (DECFP); Elsa Rodriguez, Analista de Operações; Dave Grace, Consultor; Maria Chiara Malaguti,
Consultora; Fabio Tarantini, Consultor e Especialista de Informação de Crédito; Fabio Pragmatica, Consultor;
Adelino Castelo David, Consultor; e Nicolas Smith, Consultor. Este relatório foi preparado sob a orientação de Irina
Astrakhan, Gestora da Práctica Global, GFM01 e beneficiou de comentários e sugestões efectuadas por Yira
Mascaró, Especialista Líder do Sector Financeiro; Cédric Mousset, Especialista Líder do Sector Financeiro; Valeria
Salomão Garcia, Especialista Sénior do Sector Financeiro; Nataliya Mylenko, Especialista Sénior do Sector
Financeiro; Caroline Cerruti, Especialista Sénior do Sector Financeiro; Rafael Barroso, Economista Sénior do País;
Consolate Rusagara, Gestor Sénior do Programa (FIRST); Emiko Todoroki, Especialista Sénior do Sector Financeiro
(FIRST); e Marlon Rolston Rawlins, Especialista do Sector Financeiro (FIRST). traduzido para o Português
porAntónio Manuel Baptista.
2
No início do ano de 2016 estavam em operação sete bancos comerciais.
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domina o mercado com cerca de dois terços do total dos depósitos, metade dos activos e da
rede de agências bancárias e mais de três quartos de todos os depósitos em moeda estrangeira.
O domínio contínuo do BISTP confere-lhe vantagem significativa pelo facto de prestar serviço a
clientes que precisam de divisas para o financiamento de importaçõese tem implicações
importantes na competitividade do mercado.3
Infelizmente, as perspectivas de exploração comercial de petróleo diminuíram nos últimos
anos, o que provocou uma queda significativa do IDE e produziu níveis mais reduzidos, embora
estáveis, de empréstimo e crescimento económico. Estes factores, conjugados com o spread
elevado de taxas de juro e um quadro débil de protecção ao consumidor, fizeram aumentar
para cerca de dobro os créditos malparados nos últimos 5 anos. Devido a estes desafios e
mudanças nas condições económicas, a actividade bancária não é rentável em São Tomé e
Príncipe, excepto para a instituição dominante, o BISTP. Com o sector bancário como um todo a
sofrer perdas desde 2012 e com uma deterioração crescente dos activos, a adequação dos
níveis de capital (que se situa actualmente acima dos limiares de Basileia e dos mínimos
regulamentares em STP) pode começar a decrescer num futuro próximo. Além disso, visto que
os mercados de origem dos bancos proprietários das participações são na sua maioria países
com economias ligadas ao petróleo, os bancos de STP podem não ter possibilidade de se
recapitalizarem, considerando que esses mercados de origem são afectados pelo impacto dos
baixos preços dessa matéria-prima.

b. Fortalecimento da Supervisão do Sector Financeiro
O sector financeiro em São Tomé e Príncipe vive alguma tensão por causa dos desafios que
enfrenta. Essa tensão torna-se evidente pelo facto de o Banco Central de São Tomé e Príncipe
(BCSTP) ter colocado três bancos comerciais sob a sua administração directa desde 2010 devido
ao incumprimento dos requisitos mínimos de capital.
A capacidade do BCSTP de supervisionar o sistema bancário tem melhorado de forma gradual,
mas permanece limitada. As autoridades, reconhecendo os riscos no sector, iniciaram um
ambicioso programa de reformas do quadro legal e regulamentar. Em particular, instituíram
uma nova Lei de Resolução Bancária que estabelece um quadro de acções rápidas de correcção
e resolução de instituições em dificuldades, representando um avanço em relação às
disposições do diploma anterior limitadas às opções de administração e liquidação.
Para enfrentar os desafios existentes à estabilidade e consolidação do sector financeiro e
preparar para eventuais contingências, o PADSF recomenda o prosseguimento de esforços para
a finalização da reforma da legislação base do sector financeiro, o aumento da qualidade e
frequência da supervisão (tanto on-site como off-site), a implementação de um plano de acção
para reduzir o volume de créditos malparados, após a conclusão da avaliação da qualidade dos
3

Os depósitos em moeda estrangeira correspondem a cerca de 40 por cento de todos os depósitos do sistema
bancário.
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activos pelo BCSTP, e o estabelecimento de um comité de estabilidade financeira para
monitorar os riscos no sector e coordenar a tomada de decisões.

c. Aumento da Inclusão Financeira
Embora 48 por cento da população tenha conta poupança, ainda há um espaço significativo
para o aumento do acesso à poupança bancária, e ainda mais para o aumento do acesso ao
crédito. Em São Tomé e Príncipe, apenas 7 por cento das micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) têm um empréstimo bancário, menos de 5 por cento dos adultos são clientes de uma
empresa de financiamento ao consumo e 4,3 por cento têm alguma modalidade de seguro
privado. O acesso limitado a financiamento actua como uma barreira ao desenvolvimento
económico e à redução da pobreza. Os constrangimentos actuais têm a ver com spreads
elevados de taxas de juro, falta de entendimento sobre as necessidades financeiras das MPMEs,
ausência de agências bancárias em cada distrito e escassez de serviços bancários através de
agentes e serviços bancários móveis (mobile money). O aumento do acesso a financiamento
também exige esforços paralelos na protecção ao consumidor; actualmente, o quadro de
protecção aos consumidores aplica-se apenas a clientes bancários e não a organizações de
financiamento ao consumo ou microfinanças, e não existe um método padronizado de
informação ou quadro para monitorizar o sobreendividamento, verificando-se também pouca
interacção entre a supervisão de conduta de mercado e supervisão prudencial.
Para enfrentar estes desafios no âmbito da inclusão financeira e protecção do consumidor, o
PADSF perspectiva: emissão de directrizes sobre serviços bancários móveis; promoção da
intermediação financeira, autorizando que os bancos estabeleçam parcerias com firmas locais
como agentes bancários; colocação das instituições de microfinanças e firmas de financiamento
ao consumo sob a supervisão do Banco Central; implementação de padrões de transparência
de produtos financeiros e taxas de juro; e promoção de um inquérito junto das empresas para
perceber de forma mais profunda quais os constrangimentos de financiamento às MPMEs.

d. Actualização da Infra-estrutura Financeira
A infra-estrutura financeira de São Tomé e Príncipe é insuficiente para enfrentar as
necessidades de uma economia crescente e cada vez mais dinâmica. Os sistemas de
pagamento existentes não permitem ligação a redes internacionais de pagamento (Visa ou
Mastercard, por exemplo) e o BCSTP mantém a única conexão à rede internacional SWIFT. O
BCSTP dispõe também de um registo de todos os empréstimos bancários, embora poucos
bancos mencionem este registo para efeitos de avaliação de decisões de crédito, tendo em
conta as lacunas nas suas informações, nomeadamente as relativas a dados históricos e
periodicidade. De igual modo, o quadro legal para a execução de garantias está desactualizado
e não toma em conta de forma adequada as necessidades de crédito dos mutuários. Não existe
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também um registo electrónico de direitos sobre activos de propriedade móvel ou imóvel ou
uma lei específica sobre transacções com base em garantias.
Para a melhoria do sistema de pagamentos, será necessário implementar um sistema de
pagamentos por cartão totalmente interoperável com ligações internacionais, o que já foi
priorizado pelas autoridades e será apoiado por parceiros multilaterais. A disponibilidade de
informação sobre crédito poderá aumentar se o BCSTP solicitar que o registo contenha dados
históricos sobre os mutuários e forneça uma visão mais consolidada do historial de crédito
destes no relatório de crédito. Para registos de garantias, o PADSF recomenda a implementação
de um registo electrónico de garantias móveis e imóveis com base num quadro legislativo
moderno.

e. Visão Geral do Sector Financeiro
Por último, e relacionado com a discussão anterior sobre garantias, o trabalho de diagnóstico
identificou temas mais amplos relacionados com o quadro judicial para resolver disputas
comerciais e financeiras e com o clima de investimentos em geral em São Tomé e Príncipe. O
processo para que indivíduos e empresas sejam notificados da decisão judicial sobre disputas,
incluindo o de execução e registo de garantias, é desnecessariamente longo e burocrático. Em
linha com a Estratégia de Desenvolvimento do Sector Privado do Governo, será necessário
formar juízes em matéria de técnicas de adjudicação comercial e financeira e agilização do
processo de decisão judicial sobre pequenas queixas. Em última instância, a morosidade no
cumprimento de contratos reduz a vontade das instituições financeiras em conceder crédito e a
disposição dos investidores e empresas para investir na economia.
Outra questão de grande importância é o elevado grau de informalidade na economia de São
Tomé e Príncipe. Embora a redução da informalidade esteja fora do âmbito do PADSF, existe
uma série de medidas que podem contribuir para a melhoria da qualidade das candidaturas a
crédito por parte das MPMEs, considerando que são as principais impulsionadoras de emprego
e crescimento económico. Uma das principais medidas tem a ver com a necessidade de
desenvolver técnicas e normas de auditoria e contabilidade mais consistentes em São Tomé e
Príncipe. Neste contexto, o PADSF recomenda o estabelecimento de uma organização
profissional de contabilidade que apoie as MPMEs na preparação de relatórios contabilisticos e
demonstrações financeiras . O estabelecimento desta organização contribuirá para a criação de
um sistema financeiro mais sólido, estável e inclusivo, e será um importante passo para um
maior acesso a financiamento.

f. Estrutura do PADSF
O PADSF encontra-se estruturado da seguinte forma: A secção I contém uma introdução com a
descrição do contexto do país, desenvolvimentos macroeconómicos recentes e objectivos do
9
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PADSF; a Secção II centra-se no sector financeiro como um todo e avalia a respectiva
estabilidade e solidez, desempenho, liquidez, qualidade dos activos e regime de classificação de
empréstimos, assim como a qualidade da supervisão bancária; a Secção III aborda as reformas
legais e regulamentares em curso, o enquadramento para a execução de garantias com base
em activos e adjudicação nos tribunais; a Secção IV apresenta uma avaliação do estado actual
da inclusão financeira e de protecção do consumidor; a Secção V faz uma avaliação da infraestrutura financeira existente, incluindo o registo de crédito, o quadro para empréstimos com
garantias e os sistemas de pagamento; e a Secção VI conclui com as questões relativas à
implementação e com um quadro de seguimento e avaliação do plano de acção contido no
primeiro anexo. Para facilitar a implementação das recomendações do PADSF, o plano de acção
encontra-se estruturado em torno de três áreasestratégicass: Fortalecimento da Supervisão do
Sector Financeiro (A); Aumento da Inclusão Financeira (B); Actualização da Infra-estrutura
financeira (C); e uma área estratégica mais ampla (D). Todas as recomendações estão
classificadas por prioridade, um calendário correspondente, o estado de implementação, e
destacam a agência governamental correspondente, assim como doadores associados, tanto
actuais como potenciais. A tabela seguinte resume as principais recomendações do PADSF e as
suas prioridades e calendarização.
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Tabela 1: Resumo das Principais Recomendações
Área Estratégica A: Fortalecimento da Supervisão do Sector Financeiro
Nº.
Recomendação
1
Estabelecer um quadro legal e regulamentar coerente, abrangente
e harmonizado para o sector financeiro e actualizar a legislação
quando pertinente; especificamente, finalizar as emendas à Lei do
Banco Central e à Lei de Instituições Financeiras e actualizar as
regras e regulamentos de acordo com a nova Lei. Todas as leis,
regras e regulamentos relevantes devem estar disponíveis nos
portais do Governo.
2 (a)
Aumentar a capacidade de supervisão tanto nas instituições (onsite) como fora delas (off-site) aumentando a frequência e
consistência de análises on-site baseadas no risco e cumprindo um
calendário de visitas mais frequentes aos bancos. Incorporarstaff
adicional no departamento de supervisão bancária.
2 (b)
Aumentar o uso de dados actualmente reunidos acerca do sector
bancário para fundamentar a análise e supervisão. Em particular,
existe a necessidade de uma revisão da qualidade dos activos dos
bancos e da análise das tendências-chave e riscos para o sector, tais
como de estabilidade financeira.
2 (c)
Fazer uma avaliação detalhada do cumprimento, por parte dos
Bancos, dos princípios básicos de Basileia.
2 (d)
Rever as disposições relacionadas com a supervisão bancária alémfronteiras e com a cooperação com entidades dos países de origem
dos bancos de capital estrangeiro.
2 (e)
Rever e alterar os procedimentos de licenciamento dos bancos para
garantir a análise adequada de novos bancos que entrem no país, e
respectivas directrizes e regulamentos.
3 (a)
Fazer uma revisão geral do quadro regulamentar necessário para
implementar a nova Lei de Resolução Bancária, incluindo directrizes
específicas para a resolução de instituições financeiras em
dificuldades.
3 (b)
Fortalecer o quadro regulamentar para acções correctivas céleres,
melhoria do planeamento de contingência e estabelecimento de
mecanismos de coordenação para a gestão de crises.
Área Estratégica B: Aumento da Inclusão Financeira
Nº.
Recomendação
4 (a)
Finalizar a preparação de um projecto de Leide Microfinanças e leis
e regulamentos correspondentes.
4 (b)

4 (c)

5 (a)

Prioridade Estado
Calendário
Alta
Parcialmen 6-12
te iniciada meses

Média

Iniciada

Em curso

Alta

Iniciada

6 meses
iniciais

Média

Não
iniciada
Não
iniciada

12-18
meses
12-18
meses

Baixa

Não
iniciada

12-18
meses

Alta

Parcialmen 1-6 meses
te iniciada

Média

Parcialm
ente
iniciada

Prioridade
Média

Estado
Parcialm
ente
iniciada
Parcialm
ente
iniciada
Não
iniciada

Baixa

Trazer as instituições de microfinanças e instituições de crédito ao Alta
consumo para o âmbito da supervisão prudencial do Banco Central
e garantir que estas participem na central de registo crédito.
Implementar standards de conduta de mercado e protecção ao Média
consumidor para a transparência dos produtos financeiros e taxas
de juro,revendo as ordens conjuntas e outras publicações onde esta
informação é publicada.
Estabelecer directrizes para facilitar serviços bancários móveis Média
como meio de acesso de custo reduzido a serviços financeiros
(inicialmente apenas como meio para pagamentos e poupanças).
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Não
iniciada

6-12
meses

Calendário
12-18
meses
1-6 meses

6-12
meses

6-12
meses
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5 (b)

5 (c)

6 (a)

6 (b)

6 (c)

Alterar o quadro legislativo e regulamentartório, se necessário.
Permitir acesso a serviços financeiros através de agentes bancários
entre as instituições financeiras permitindo que os bancos se
associem a empresas locais como agentes bancários
Promover pagamentos do Governo (G2P) directamente às pessoas
ou outros meios de pagamento em massa e recorrentes através de
contas bancárias, tais como o pagamento de salários da função
pública, como forma de encorajar que os consumidores utilizem
contas bancárias de forma a aumentar a concorrência no sector.
Promover o uso de serviços financeiros digitais para facilitar estes
pagamentos e para aumentar a inclusão financeira.
Conduzir um inquérito às empresas para identificar
constrangimentos de financiamento e assim promover o acesso a
financiamento para MPMEs.
Implementar requisitos regulamentares para que as instituições
credoras possam tomar em conta a capacidade que o devedor tem
de reembolsar assim como as dívidas existentes, nas decisões de
empréstimo.
Rever a funcionalidade dos seguros obrigatórios para automóveis

Área Estratégica C: Actualização da Infra-estrutura Financeira
Nº.
Recomendação
7
Implementar um sistema de pagamentos por cartão interoperável
com ligações internacionais na sequência de um diagnóstico da
infra-estrutura de pagamentos actual.
8 (a)
Melhorar o actual registo de crédito com dados históricos,
informação positiva sobre os clientes, estatísticas de número de
empréstimos e concentração, dados sobre as empresas de crédito
ao consumo e o estado dos empréstimos.
8 (b)
Pesquisar o potencial impacto de tornar as contribuições de dados
obrigatórias para o sistema de informação de crédito através de
discussões com os stakeholders locais e através do estudo do
impacto dessa medida aplicada em outros países.
8 (c)
Implementar um quadro legal abrangente para o relatório de
crédito e informação de crédito (positiva e negativa), que seja
disponibilizado a todas as instituições que fornecem crédito, desde
bancos, instituições de microfinanças, empresas de crédito ao
consumo e empresas de serviçosbásicos (electricidade, água).
9 (a)
Aprovar um quadro legal moderno para transacções com base em
garantias e pôr em funcionamento um sistema electrónico de
registo de garantias.
9 (b)
Promover um registo electrónico de bens móveis e imóveis para
efeitos de garantia, criando uma lei moderna de transacções com
base em garantias.
9 (c)
Formar empresas e instituições financeiras acerca de garantias
adequadas e sobre a Lei de transacções combase em garantias
quando esta for aprovada.
10
No contexto das necessidades de financiamento do Governo,
explorar as possibilidades de desenvolvimento das obrigações
governamentais e aa respectiva ligação à política monetária através
de diálogo com stakeholders governamentais.

12

Média

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada

9-18
meses

Média

Não
iniciada

12-24
meses

Média

Não
iniciada

12-24
meses

Baixa

Não
iniciada

36-60
meses

Prioridade
Alta

Estado
Não
iniciada

Alta

Parcialm
ente
iniciada

6-12
meses

Baixa

Não
iniciada

12-24
meses

Média

Parcialm
ente
iniciada

12-24
meses

Alta

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada

9-18
meses

Baixa

Não
iniciada

12-24
meses

Calendário
6-12
meses
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Área Estratégica D: Sector Financeiro em Geral
Nº.
Recomendação
11 (a) Actualizar o processo de revisãojudicial para transacções comerciais
e financeiras, incluindo execução e registo de garantias.
11 (b) Formar juízes sobre técnicas de adjudicação comercial e financeira.
Harmonizar a adjudicação de pequenos conflitos. Instituir
mecanismos alternativos de resolução de conflitos e arbitragem.
12 (a) Desenvolver uma infra-estrutura sólida de auditoria e contabilidade
assim como respectivos standards, estabelecendo a OTOCA
(organização profissional de contabilidade), criar legislação que
estabeleça standards de auditoria e actualizar o plano
contabilístico.
12 (b) Formação das MPMEs pela OTOCA, em contabilidade e preparação
de relatórios financeiros .
13
Explorar as possibilidades de maior colaboração com países
lusófonos no cumprimento das várias recomendações, incluindo
avaliar a compatibilidade e viabilidade de adopção de leis, práticas
e sistemas eficazes dos países lusófonos.

13

Prioridade
Alta

Estado
Não
iniciada
Não
iniciada

Calendário
6-12
meses
6-12
meses

Média

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada
Não
iniciada

6-12
meses
1-6 meses

Média

Alta
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I. Introdução
a. Contexto do País
1. Localizado a cerca de 350 quilómetros da costa ocidental da África, São Tomé e Príncipe (STP)
é um dos países mais pequenos da África Subsaariana com uma população de 197.900
habitantes. São Tomé e Príncipe é constituído por duas grandes ilhas e quatro ilhéus,
totalizando uma superfície de cerca de 1000 quilómetros quadrados.
2. Com um rendimento per capita de USD $1.811 em 2014, STP é um País de Rendimento
Médio Baixo com um desempenho melhor do que a média da África Subsaariana no Índice de
Desenvolvimento Humano. O país já conseguiu avanços importantes em indicadores sociais,
incluindo a matrícula quase universal na escola primária, uma esperança média de vida de 66
anos e uma taxa de mortalidade infantil inferior a 5 em cada 49 nascimentos.
3. Apesar destes ganhos, São Tomé e Príncipe enfrenta uma série de desafios. Cerca de 62 por
cento da população vive na pobreza, tem um conjunto limitado de recursos, a base de
exportação consiste principalmente de uma única matéria-prima (cacau) e a indústria de
turismo está ainda em desenvolvimento; o país é também fortemente dependente da ajuda
externa, com 80 por cento do orçamento financiado por parceiros de desenvolvimento.
4. Cacau representa cerca de 90 por cento das exportações agrícolas. Como consequência, o
país é vulnerável a choques nos preços das matérias-primas internacionais e às mudanças
climáticas. Os preços mais reduzidos não afectam apenas os agricultores, mas também os
bancos que se relacionam com este sector. Além disso, a capacidade de reembolso da dívida
externa é reduzida devido à queda de preços das matérias-primas, tendo em conta que, neste
cenário, as reservas externas diminuem.
5. A descoberta de reservas de petróleo,na década de 2000,teve como consequência um
influxo massivo de capital e entrada de novas instituições no sector bancário. O Investimento
Directo Estrangeiro aumentou de 3,3 para 41,7 por cento do PIB entre 2004 e 2008, e o sector
bancário cresceu rapidamente (impulsionado pela liberalização do sector) com o número de
participantes no mercado a passar de 1 para 6 bancos durante esse período. Este influxo de
capital contribuiu também para um aumento da inflação que subiu de 13,3 por cento em 2004
para 32 por cento em 2008.
6. Uma vez que as expectativas em relação à exploração de petróleo comercialmente viável
diminuíram, o IDE voltou a decrescer cerca de 8 por cento em 2014. A taxa de crescimento real
do PIB caiu para metade - de 8,2 para 4,5 por cento entre 2008 e 2014 - e o crédito ao sector
privado em relação ao PIB caiu de um pico de 40 por cento em 2010 para 28,3 em 2014.
14
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b. Desenvolvimentos Económicos Recentes
7. A economia cresceu 4,5 por cento em 2014 em linha com a taxa de crescimento da África
Subsaariana de 4,3 por cento. O crescimento lento em mercados avançados, particularmente
na Europa, pode causar maior redução da procura de exportações e turismo, apoio ao
desenvolvimento e investimento.
O crescimento do PIB atingiu em média 5 por cento entre 2001 e 2014, mantendo-se assim
acima das médias da África Subsaariana (4,8 por cento), dos Pequenos Estados na África
Subsaariana (4,3 por cento) e dos Pequenos Estados (3,5 por cento). Desde 2009, o crescimento
do PIB começou a abrandar. Apesar do forte crescimento do PIB e do PIB per capita, cerca de
dois terços da população vivem na pobreza.
Figura 1: Crescimento anual do PIB e do PIB real per capita
Crescimento PIB (anual %)

Crescimento PIB per capita
(anual %)
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Fonte: World Development Indicators

8. A economia de São Tomé e Príncipe é fortemente dependente de serviços, que compõem 66
por cento do PIB, com o remanescente composto por agricultura (22 por cento) e indústria e
manufactura (12 por cento). Em 2012, os serviços corresponderam a 46,9 por cento do
emprego, enquanto a agricultura correspondeu a 26,1 por cento e a indústria a 21,4 por cento
de todos os empregos.4
9. O Investimento Directo Estrangeiro em São Tomé e Príncipe atingiu em média 13,5 por cento
do PIB de 2001 a 2013, mas com oscilações amplas de ano para ano. As descobertas de
petróleo offshore levaram o IDE até 41,7 por cento do PIB em 2008, nível que reduziu para 1,9
por cento em 2013 uma vez que o investimento no sector do petróleo retrocedeu. As
tendências de IDA em países da África Subsaariana, nos pequenos estados na África
4

Actualmente não existe um inquérito às empresas ou outra fonte fiável sobre o número de MPMEs e os
respectivos desafios no acesso a financiamento em STP.
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Subsaariana e nos pequenos estados em geral, têm sido bastante mais consistentes do que em
STP. A inflação é historicamente elevada em STP, tendo atingido em média 22,9 por cento de
2007 a 2009. No entanto, desde a assinada do acordo de paridade cambial fixa em relação ao
Euro, a inflação tem registado uma queda ano após ano até que atingiu o mínimo histórico de 4
por cento em 2015. O diferencial de inflação entre STP e a Zona Euro tem produzido uma
apreciação da taxa de câmbio real. No entanto, esse facto não tem tido impacto significativo na
competitividade externa de STP dado que a base de exportação é estreita e concentrada em
matérias-primas e em nichos de mercado.
Figura 2: Fluxos de IDE e Inflação
Fluxos Líquidos de IDE (% PIB)

Inflação - Preços Consumidores
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Fonte: World Development Indicators

10. A economia de São Tomé e Príncipe não é apenas vulnerável a influxos ou saídas massivas
de IDE e a flutuações associadas às perspectivas de exploração petrólífera, mas também se
encontra fortemente exposta às mudanças nos preços das matérias-primas em geral,
particularmente do cacau e do petróleo. Conforme mencionado, a principal base de exportação
de STP é o cacau, significando que mudanças significativas no preço do cacau podem ter
implicações significativas para o país. Em termos de exposição a flutuações nos preços do
petróleo, a principal questão é que os mercados de origem dos bancos que operam em STP e
dos que têm participações no BISTP, são economias baseadas no petróleo. Como resultado, as
alterações no preço do petróleo (ver gráfico abaixo) podem ter consequências significativas nos
fluxos líquidos de IDE. Por exemplo, quando o preço do petróleo caiu durante a recessão global
de 2008 (ver gráfico abaixo), o IDE caiu a pique. Esta exposição é particularmente preocupante,
tendo em conta que os bancos comerciais controlam 98 por cento dos activos do sector
financeiro.
11. As remessas para São Tomé e Príncipe têm aumentado significativamente nos últimos anos.
Em 2009, as remessas representavam pouco mais do que 1 por cento do PIB e atingiram um
pico de 8,7 por cento em 2013. Como resultado, a taxa média de remessas de 2,6 por cento do
PIB em STP, durante o período entre 2001 e 2014 ultrapassou a média comparável da África
Subsaariana (situada em 2,4 por cento). Em termos agregados, São Tomé e Príncipe recebeu
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USD $ 26,8 milhões em remessas internacionais em 2014, equivalente a 8,1 por cento do PIB.
Embora seja um valor pequeno em termos agregados, tendo em conta o seu crescimento e se
forem geridas de forma adequada, as remessas poderão contribuir para o aumentoda inclusão
financeira, estimulando a procura de contas poupança ou o aumento dos recursos-base das
empresas, como é o caso em países como Cabo Verde ou Marrocos.
Figura 3: Preço do Petróleo

Fonte: NASDAQ

Figura 4: Remessas Recebidas
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Fonte: Banco Mundial.

12. Tendo em conta estes desafios, o Governo de São Tomé e Príncipe aprovou o segundo
documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (PRSP-II) em Julho de 2012. O PRSP-II
é o sucessor da anterior estratégia de desenvolvimento do Governo, PRSP-I, e reitera o
compromisso de promover a redução sustentável da pobreza através de um crescimento de
17
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base ampla. O PRSP-II centra-se em quatro áreas-chave: 1) promover a boa governação e a
reforma do sector público; 2) apoiar o desenvolvimento sustentável e estender os serviços
sociais básicos; 3) desenvolver o capital humano e o fornecimento de serviços sociais; e 4)
fortalecer a coesão e protecção social. Os esforços do PRSP-II têm continuidade na agenda
ampla de reformas do Governo, denominada «Documento de Estratégia Nacional 2015-2018»
(DEN). O DEN tem objectivos idênticos aos do PRSP-II.
13. Reconhecendo os desafios específicos do desenvolvimento do sector financeiro, o Governo
de São Tomé e Príncipe pediu assistência do Banco Mundial e da Iniciativa FIRST para a
elaboração de um plano de acção devidamente estruturado com acções coordenadas e
estabelecidas por ordem de prioridade para o desenvolvimento do sector financeiro, em linha
com a agenda de reformas económicas mais ampla contida no PRSP-II. O PADSF estabelece um
plano de acção contemplando as áreas-chave de políticas para o desenvolvimento do sector
financeiro, particularmente o fortalecimento da estabilidade, robustez e inclusão do sector
financeiro.
14. Desenvolver um sistema financeiro nacional eficaz pode ser um desafio para pequenos
países e nações insulares devido a um conjunto de factores próprios do seu contexto, como a
dimensão do sector financeiro. Para ultrapassar estas questões relativas às economias de escala
e outras, alguns países optaram pela criação de ligações regionais, nomeadamente através de
acordos de câmbio e de sistemas de pagamento nacionais. Embora a integração seja um tópico
importante, a sua abordagem não é considerada nesta fase inicial de desenvolvimento do
sector financeiro em São Tomé e Príncipe, mas poderá vir a ser umaárea importante nas fases
subsequentes do desenvolvimento do sector. Nesse sentido, torna-se necessário explorar as
possibilidades de enquadramento de abordagens regionais e lusófonas no desenvolvimento do
sector financeiro, tanto para compatibilizar e viabilizar a adopção de leis e práticas eficazes
como para garantir que as melhores práticas bem como lições aprendidas noutros países sejam
tomadas em consideração no contexto local. Além disso, tendo em conta a dimensão da
cooperação com os países lusófonos, como o Brasil e Portugal, existe também a necessidade de
se avaliar a possibilidade de uma cooperação mais estreita no âmbito da implementação das
recomendações do PADSF.

c. Objectivos do PADSF
15. O objectivo geral do PADSF é estabelecer um quadro para o desenvolvimento do sector
financeiro de São Tomé e Príncipe e por à disposição do Governo e stakeholders do sector
privado um plano de acção claro para dar sequencia às reformas de políticas financeiras. O
resultado esperado é um sistema financeiro mais eficiente, inclusivo e estável na sequência de
uma série de reformas e intervenções implementadas pelo Governo e pelas entidades
responsáveis do sector financeiro com base numa visão de políticas coerente. O objectivo final
é aumentar a contribuição do sector financeiro para a redução da pobreza e promoção da
prosperidade partilhada em São Tomé e Príncipe.
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16. Especificamente, a visão para o desenvolvimento do sector financeiro em São Tomé e
Príncipe é a de um sistema financeiro estável, competitivo e inclusivo que promova o acesso a
serviços financeiros de qualidade, com base na competição saudável entre instituições
financeiras sólidas e capazes de disponibilizar uma gama diversa e apropriada de serviços e
produtos. Um sector financeiro competitivo irá aumentar a oferta de crédito e reduzir os
custos, e um sector financeiro mais inclusivo irá aumentar o acesso a financiamento por parte
de empresas mais pequenas e agregados familiares de baixo rendimento.
17. Um sistema financeiro estável, competitivo e inclusivo é uma pré-condição essencial para o
crescimento de longo prazo. Um sistema financeiro estável é necessário para promover a
confiança dos investidores de longo prazo, o fluxo livre de crédito para o sector privado e fluxos
de IDE sustentáveis para financiar o crescimento de longo prazo. Um mercado competitivo
garante o acesso a serviços financeiros de baixo custo e procurados pelos consumidores, que a
longo prazo podem adaptar-se mais facilmente às inovações do sector. Por outro lado,
aumentar o acesso a crédito é fundamental para garantir que as MPMEs tenham os recursos
necessários para investir, sem os quais o crescimento continuaria a ser altamente susceptível a
flutuações massivas nos fluxos de IDE e de preços das matérias-primas.
18. O PADSF está organizado em torno de quatro temas distintos, que foram discutidos e
identificados com o Governo, com o Banco Central, com os stakeholders do sector privadoe
com representates da sociedade civil, e estão documentados numa série de estudos de
contexto preparados pelo Banco Mundial.5 O primeiro tema apoia um quadro legal e
regulamentar que estabeleça regras e fronteiras claras para os participantes do sector
financeiro, incluindo mecanismos para a entrada e saída. Um quadro legal e regulamentar
moderno contribui para o segundo tema: um sistema financeiro estável e sólido supervisionado
por autoridades competentes e capazes. Isto contribui também para o terceiro tema que é uma
infra-estrutura financeira robusta e eficiente que reduza as assimetrias de informação através
do fornecimento de dados rigorosos em tempo oportuno sobre a utilização de crédito e de
garantias, de forma a permitir uma gestão de risco apropriada na atribuição de crédito. De
forma conjunta, estes três elementos contribuem para o quarto tema de expansão da
qualidade e acessibilidade dos serviços financeiros a indivíduos e empresas de todas as
dimensões, particularmente as MPMEs e agregados familiares de baixo rendimento, conforme
consta na figura seguinte.
Figura 5: Pilares de Base do Plano de Desenvolvimento do Sector Financeiro de São Tomé e
Príncipe.

IV. Inclusão financeira mais ampla

5

III. Infra-estrutura financeira robusta e

A pedido da Governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, o PIDSFeficiente
focou-se em medidas para melhorar
o quadro legal e regulatório relacionado com o sector financeiro. Tendo em conta a dimensão do sector bancário
doméstico, o foco primário do plano de implementação será em reformas no sistema bancário e na infra-estrutura
II. Sistema financeiro são e estável
financeira.

19 I. Quadro legal e regulamentar moderno
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II. Contexto Geral do Sector Financeiro
19. São Tomé e Príncipe é um dos mais pequenos sistemas financeiros independentes do
mundo. Os activos totais do sistema bancário totalizavam 4.700 mil milhões de dobras (USD
214 milhões) em 2015, equivalente a 77 por cento do PIB, um nível substancialmente mais
elevado do que o registado em 2011 (26 por cento do PIB). O sector financeiro é composto por
sete bancos comerciais com 98 por cento dos activos do sector financeiro, duas empresas
seguradoras que se especializam na área de propriedade e seguros contra acidentes e quatro
pequenos fornecedores de crédito ao consumo.
20. Após a independência em 1975 e até 1993, apenas uma instituição, o Banco Nacional de
São Tomé e Príncipe (BNSTP), operava como agência no país no quadro de uma economia
centralizada em que o Estado detinha ou controlava a maioria dos meios de produção. Em
1993, o Governo dividiu o BNSTP em duas entidades, o Banco Central de São Tomé e Príncipe
(BCSTP), responsável por funções reguladoras e monetárias e o Banco Internacional de São
Tomé e Príncipe (BISTP), para a banca comercial.
21. A liberalização do sistema bancário no início da década de 2000 levou à entrada de três
novos bancos em 2004, e a expectativa de exploração de reservas petrolíferas offshore atraiu
mais quatro bancos com sede em países vizinhos como Angola, Camarões e Gabão em 2008. O
Afriland First Bank dos Camarões entrou no mercado em 2003, seguindo-se-lhe o Banco
Equador e o National Investment Bank em 2004, Commercial Bank em 2005, Ecobank em 2007,
Oceanic Bank da Nigéria em 2008 (Energy Bank depois de 2011), Island Bank em 2010 e BGFI do
Gabão em 2012.
22. A rápida expansão do sector bancário revelou ser um desafio para o Banco Central, que não
dispunha de sistemas ou staff para analisar os pedidos de licença e concessão de autorização de
novos bancos, assim como para efectuar uma supervisão efectiva da indústria. A decisão do
Banco Central de colocar três bancos sob sua administração no espaço de uma década depois
de conceder a licença demonstra algumas das debilidades no processo incial de concessão de
autorização e na supervisão subsequente.
23. No entanto, embora tenha aumentado rapidamente o número de bancos que operaram no
sistemanum curto período, este incremento não resultou numa mudança significativa nas
quotas de mercado. O maior Banco, BISTP, domina o mercado com aproximadamente dois
terços do total de depósitos e metade do total de activos. O BISTP detém também a maior rede
de agências e 70 por cento de todos os depósitos em moeda estrangeira, o que lhe confere
uma vantagem distinta no serviço aos clientes que necessitam de moeda estrangeira para
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financiar importações.6Esses factores em conjunto têm implicações importantes na
competitividade do mercado. O BISTP é detido maioritariamente pelo Governo (48 por cento),
seguido pela Caixa Geral de Depósitos de Portugal (27 por cento), e pelo Banco Africano de
Investimentos de Angola (25 por cento). Existem, todavia, discussões sobre as possibilidades de
venda das acções que o Governo detém no BISTP. Todos os restantes bancos são detidos por
estrangeiros (ver: Resumo do Sistema Bancário na tabela abaixo).
Tabela 2: Resumo dos Dados do Sistema Bancário de São Tomé e Príncipe, Dezembro de 2015

# Banco

Activos
(milhõe
s
de
USD)

1 BISTP

107

Percent
agem
de
quota
de
mercad
o (%)
62,7

2
3
4
5

30
17
25
14

8,9
15
2,1
4,4

15
10
218

4,3
2,7
100

Afriland
Equador
Energy
Ecobank

6 BGFI
7 COBSTP
Total
Fonte: BCSTP

Crédit
os em
percen
tagem
de
Activo
s (%)
27,2

Agências

Clientes

Quota
Accionista
Doméstica

Quota
Accionista
Estrangeira

12

50.000

48

42

56,8
55,9
4,1
26,8

2
4
5
1

6.000
11.000
15.000
4.000

5
-

100
95
100
100

12,5
43,3
33,6

1
1
26

80
4.000
90.080

-

100
100

País
de
Origem dos
Accionistas
Estrangeiros
Angola,
Portugal
Camarões
Angola
Gana, Nigéria
Gana,
Nigéria, Costa
do Marfim
Gabão
Camarões

24. O sector começou a consolidar-se em 2014 quando o Energy Bank assumiu o controlo do
Island Bank (ambos detidos primordialmente por accionistas da Nigéria). A maioria dos
participantes e observadores do mercado espera uma maior consolidação ou saídas do
mercado ao longo dos próximos anos devido à baixa dos preços do petróleo, a pequena
dimensão do sector financeiro e à posição financeira de alguns dos bancos estrangeiros.
25. O sistema bancário é altamente concentrado, o que é típico de pequenos sistemas
financeiros e apresenta alguns desafios de natureza única.7 A oferta de serviços financeiros é
frequentemente mais onerosa e limitada em pequenos sistemas financeiros quando comparada
com sistemas financeiros de maior dimensão devido às economias de escala. Dado que diversos
custos relacionados com a oferta de serviços financeiros são essencialmente fixos, um número
menor de transacções e mais reduzido de clientes leva a que as instituições financeiras tenham
mais despesas de operação porque têm que enfrentar uma série de custos, incluindo custos
com a rede de agências, sistemas de computadores e estruturas de governação empresarial
que são em grande medida independentes do número de clientes. De forma similar, os custos
6

Os depósitos em moeda estrangeira correspondem a cerca de 40 por cento de todos os depósitos do sistema
bancário.
7
Ver “Coping with a Small Financial System: Policy Issues for Africa”, Bossone & Honohan, 2003.
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com regulamentação e supervisão de um sistema financeiro e com os sistemas de pagamentos
e outras infra-estruturas financeiras são também em grande medida independentes do número
de instituições que formam o sistema financeiro. Além disso, é frequentemente difícil para
pequenos sistemas financeiros diversificar o risco, o que pode dificultar ainda mais a dimensão
do sistema financeiro em pequenos mercados e contribuir para riscos de estabilidade financeira
(para informação adicional sobre este tópico, ver o anexo sobre pequenos sistemas
financeiros).
Figura 6: Quota de Mercado por Activos, Depósitos e Empréstimos, Outubro de 2015
Activos
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Fonte: BCSTP

26. Em São Tomé e Príncipe o crédito ao sector privado em relação ao PIB caiu de um pico de
40 por cento em 2010 para 28,3 em 2014, em paralelo com uma queda registada em toda a
África Subsaariana (58,3 para 51,7). De forma inversa, de 2010 a 2014 o crédito ao sector
privado em termos de PIB aumentou de 35,6 por cento para 37,7 por cento em pequenos
estados e de 31,6 por cento para 35,5 por cento nos pequenos estados da África Subsaariana.
De 2001 a 2014, o crédito ao sector privado em relação ao PIB atingiu em média 25,6 por cento
em São Tomé e Príncipe, 59,9 por cento na África Subsaariana, 27,3 por cento em pequenos
estados da África Subsaariana e 34,6 em pequenos estados (ver anexo sobre pequenos sistemas
financeiros). Relativamente a uma amostra de países semelhantes, São Tomé e Príncipe tem um
spread elevado entre as taxas de crédito e de depósitos em bancos (13,3 pontos percentuais),
além de um número maior de bancos no mercado.
27. O decréscimo no crédito deve-se a uma confluência de factores que advêm principalmente
da diminuição das perspectivas de exploração petrolifera comercialmente viável, que levou a
uma queda no IDE de uma taxa de 41,7 por cento do PIB em 2008 para 8 por cento em 2014.
Como resultado, a economia registou um decréscimo, com a taxa real de crescimento do PIB a
cair para metade - de 8,2 para 4,5 por cento entre 2008 e 2014. Na mesma altura, a taxa de
crédito malparado (Non Performing Loans - NPLs) aumentou de 15,6 por cento em 2011 para
29,8 por cento em 2015 e as provisões em percentagem do crédito malparado aumentaram de
77 por cento em 2014 para 90 por cento em 2015.
28. A partir de Setembro de 2015, o volume de crédito bruto estava avaliado em 1.900 mil
milhões de dobras (USD 85,6 milhões), o que representa um aumento de 4,8 por cento face a
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2011 quando o crédito bruto era de 1,8 mil milhões de dobras (USD 80,8 milhões). 8 No mesmo
período de tempo, a taxa de créditos malparados aumentou 68 por cento, de 278 mil milhões
de dobras (USD 12,6 milhões) em 2011 para 571 mil milhões de dobras (USD 26 milhões) em
2015.

Figura 7: Crédito Privado em Relação ao PIB e Spreads de Taxas de Juro, Amostra de Países
Spread: Taxas de Crédito - Depósito
(%)
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Fonte: Banco Mundial e FMI (os dados do spread da taxa de juro são de 2013)
Nota: SSA = África Subsaariana; ST = Pequenos Estados; SSA ST= Pequenos Estados da África Subsaariana;
STP = São Tomé e Príncipe

29. Alguns dos sectores-chave que mais contribuem para o crescimento do PIB doméstico
podem potencialmente beneficiar de mais crédito. Não existe actualmente nenhum inquérito
sobre a procura no sector bancário, por isso torna-se difícil a avaliação da procura de produtos
financeiros existentes e futuros. Os sectores tradicionais tais como a construção, com activos
que podem ser utilizados para efeitos de garantia, recebem mais crédito do que sectores como
a agricultura, que recorre a procuras sazonais de crédito e opera em terrenos do Estado.

8

BCSTP

23

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

Milhões de USD

Figura 8: Crédito por Sector (2011-2015)
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30. O mercado de produtos financeiros do Governo iniciou em Janeiro de 2015 com uma
emissão inicial de USD 3 milhões. As obrigações com maturidade de seis meses, adquiridas por
três bancos, rendem 6,2 por cento o que é equivalente a 100-250 pontos base acima dos juros
pagos nas contas poupança. Com esta emissão, o Governo está a tentar criar um mercado
interbancário de produtos comercializáveis que possam servir também como garantia para
créditos de curto prazo.

a. Solvabilidade e Estabilidade
31. O maior banco da economia, o BISTP, apresenta sinais de robustez mas existe o risco
potencialmente elevado de surgimento de dificuldades no sistema bancário, conforme as
evidências nos três bancos que o BCSTP colocou sob a sua administração a partir de 2010.9 Os
dados do final de 2015 demonstram uma combinação de rentabilidade negativa (Retorno sobre
activos: 5,2 por cento negativo, Retorno sobre o capital próprio: 27 por cento negativo), taxa
elevada de créditos malparados (NPL: 29,8 por cento), e declínio do rácio de de adequação de
capital - Capital Adequacy Ratio – CAR; dois bancos têm CARs abaixo do mínimo determinado
de 12 por cento – sendo que estes índices representam riscos importantes para a estabilidade
do sistema bancário. Asituação destes bancos e a forma rápida como entraram no mercado
indicam também a necessidade de revisão dos procedimentos de licenciamento para garantir
que as novas instituições não prejudiquem a estabilidade do sistema financeiro.

9

O BCSTP interveio em três bancos: Banco Comercial em 2010, Banco Island em 2013, e Banco Equador em 2015.
O Banco Nacional de Investimento cessou operações em 2006 e o BCSTP cancelou a respectiva licença devido a
inactividade em 2011. O Banco Energy adquiriu o Banco Oceanic em 2011 com aprovação do BCSTP. O número
significativo de operações de curta duração de novos entrantes no sector bancário de São Tomé e Príncipe levanta
a questão sobre se alguns destes bancos teriam condições apropriadas para entrar no mercado desde o início.
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32. O BCSTP colocou a terceira maior instituição (Banco Equador) sob a sua administração em
Janeiro de 2015 por incumprimento repetido dos requisitos mínimos de capital.10 Este desafio é
manifestamente mais complicado do que a intervenção num dos bancos mais pequenos (Banco
Island) em 2013 quando este não cumpriu com os requisitos de supervisão e o BCSTP organizou
a sua uma venda a um concorrente.11 O BCSTP tentou também aplicar uma decisão a um outro
banco em 2010, mas os accionistas contestaram em tribunal e conseguiram reverter a decisão.
33. A experiência de intervenção nestes três bancos levou o BCSTP a fazer uma reavaliação da
sua autoridade e poderes de intervenção nas instituições financeiras. O BCSTP solicitou
assistência técnica do FMI para elaborar uma nova Lei de Resolução Bancária, que foi
submetida à aprovação do Parlamento.Para além disso, o BCSTP ordenou que os três bancos
aumentassem o seu capital para níveis superiores aos mínimos para se manterem em operação,
até final de Dezembro de 2015 (ver anexo sobre indicadores seleccionados de estabilidade
financeira). Estas questões demonstram também a importância de se elaborar um relatório
anual de estabilidade financeira que inclua uma análise de sobreendividamento.
34. São Tomé e Príncipe enfrenta o desafio de desenvolvimento e regulamentação de um
mercado financeiro que possa servir as necessidades amplas da economia e manter o standard
internacional em termos de amplitude e robustez da regulamentação e supervisão. A expertise
e a produtividade do BCSTP conferem-lhe a capacidade para se revelar um supervisor efectivo
em certas áreas de acordo com os standards internacionais, como por exemplo, na
implementação de um sistema de registo de crédito desenvolvido internamente. O BCSTP tem
também beneficiado da assistência técnica de parceiros credíveis, nomeadamente o FMI, o
Banco de Portugal e o Banco Central do Brasil. Não obstante, a supervisão no local (on-site) das
instituições financeiras é pouco frequente e as acções correctivas e de imposição ocorrem com
atrasos significativos.
35. Os problemas estruturais limitam a amplitude do desenvolvimento do sector financeiro em
São Tomé e Príncipe. A dimensão e vantagem do maior banco (que tem a possibilidade de lidar
com os pagamentos de salários do Governo e acesso a moeda estrangeira e de limitar o crédito
adicional a devedores que não amortizem os seus empréstimos) podem levar a práticas de
mercado ineficientes e a que o mercado seja pouco rentável para concorrentes mais pequenos.
O horizonte de investimentos limitado leva a que entidades,como o fundo de pensões, realizem
investimentos indiscriminados em termos de qualidade, horizonte temporal e exigências de
retorno, reduzindo assim a pressão sobre os participantes no mercado para que tenham um
melhor desempenho.
36. Os requisitos mínimos de capital são 12 por cento dosactivos ponderados pelo risco (riskweighted assets), situam-se acima dos standards internacionais e dos praticados em muitos
países, mas na prática apenas três quartos dos bancos têm sido capazes de alcançar este
10

O Banco Equador detinha cerca de 12,5 do total de depósitos (a segunda maior quota) na altura da intervenção e
os principais depositantes a termo eram a companhia nacional de importação de petróleo e o fundo nacional de
pensões.
11
O Banco Island detinha 1 por cento do total de depósitos na altura da intervenção.
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standard desde 2013 (ver anexo sobre indicadores seleccionados de estabilidade financeira,
2011-2015). O rácio médio de capital para activos ponderados pelo risco do sector bancário foi
de 24,1 por cento em Dezembro de 2015, mas desde então verifica-se uma variabilidade
significativa entre os diferentes bancos.

b. Desempenho
37. O spread de taxas de juro entre o que os bancos cobram por crédito e o que oferecem aos
depositantes é elevado em relação à média da África Subsaariana e de outras pequenas
economias neste espaço, embora esteja a decrescer (ver figura abaixo). O spread de taxa de
juro deverá também ser analisado à luz da elevada taxa de crédito malparado. O custo de
intermediação em São Tomé e Príncipe tem melhorado, particularmente desde que o Governo
começou a implementar um câmbio fixo em relação ao Euro em 2010. No entanto, os spreads
das taxas de juro (12,5 por cento em 2014) continuam a situar-se num nível altoem relação a
grupos de países comparáveis tais como os pequenos estados da África Subsaariana (8,02 por
cento em 2014), os pequenos Estados das Caraíbas (7,1 por cento em 2014), e a média na África
Subsaariana (8,6 por cento em 2012). Em termos do que os consumidores realmente pagam em
juros, os bancos cobram cerca de 23 por cento de taxa de juro sobre os empréstimos12; este
nível elevado limita a disponibilidade das firmas para financiar o crescimento e as atitudes dos
consumidores em relação aos serviços financeiros.

12

Website do BCSTP
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Figura 9: Comparação dos Spreads de Taxas de Juro, Amostra de Países, 2001-2014
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38. Os retornos sobre os activos e capital próprio (ROA e ROE) em todo o sector financeiro
foram negativos, situando-s em 5,2 por cento e 7,1 por cento respectivamente, até Dezembro
de 2015, tendo piorado em relação aos retornos médios do período compreendido entre 2011
e 2014 (Retorno sobre activos: 1,4 por cento negativo; retorno sobre capital próprio: 6,75 por
cento negativo). Isto deve-se ao custo do acréscimo de provisões tendo em conta as elevadas
taxas de crédito malparado, uma vez que uma série de bancos entraram no mercado na
expectativa de exploração de petróleo comercialmente viável, o que não veio a concretizarse.13 Os retornos negativos são também consequência de um elevado custo de financiamento
para alguns dos bancos mais pequenos. Ao contrário da maioria dos bancos do mercado que
registam rentabilidade negativa, o maior banco registou um retorno sobre activos positivo e
mesmo elevado, tendo em conta os standards internacionais.
39. Os bancos mais pequenos em geral não são rentáveis, mas o maior credor ao consumo, a
Credial, é rentável (ROA: 0,7 por cento; ROE 2,4 por cento). Apesar de apresentar um nível de
crédito malparado de 35 por cento, a Credial consegue gerar lucro (embora não numa taxa real
tendo em conta a inflação).14 Esta rentabilidade deve-se a custos operacionais reduzidos e
custos marginais de financiamento inexistentes, uma vez que concede crédito a partir dos seus
próprios fundos, além de as taxas de juro serem três a quatro vezes mais elevadas quando
comparadas com aquelas cobradas pelos bancos - as taxas de juro cobradas pelo maior credor
13

Os créditos malparados têm sido elevados ao longo dos anos situando-se entre 16 e 44 por cento de 2006-2014
de acordo com o BCSTP.
14
As firmas de crédito ao consumo e instituições de micro finanças não são reguladas e não entregam nenhum
tipo de declaração prudencial.
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ao consumo são de 50-75 por cento por ano, quando comparadas com uma média de 23 por
cento nos bancos15.
40. Outro indicador da eficiência do sector bancário é a capacidade de transformar poupanças
em empréstimos (o rácio de empréstimos sobre depósitos). Em São Tomé e Príncipe, a
tendência geral tem demonstrado que embora os depósitos continuem a aumentar, o crédito
tem decrescido e como consequência o rácio de transformação diminuiu de 119.5 por cento em
2011 para 68.3 por cento em 2015. O rácio de transformação de São Tomé e Príncipe é o
característico dos outros pequenos países da África e no mundo. A tendência - que se deve
provavelmente ao aumento dos activos malparados e perdas acumuladas (i.e., rácio de NPL de
24,9 por cento), à redução do crédito ao sector privado e à redução da taxa de crescimento
económico - continua a registar um declínio, reflectindo a queda nos investimentos através de
operações de crédito. Em simultâneo, registou-se um aumento dos depósitos, o que reforça
também a importância da solidez do sector financeiro. Por isso, o Banco Central está a estudar
a necessidade e viabilidade de implementação de um sistema de garantia de depósitos. Este
tipo de garantia, que constitui uma característica importante de qualquer rede de segurança
financeira, não é comum em pequenos sistemas financeiros, particularmente naqueles
caracterizados por um elevado grau de concentração.

c. Liquidez
41. A liquidez no sistema bancário é elevada devido ao nível de crescimento lento do crédito,
ao aumento dos activos malparados e à ausência de ferramentas de gestão de liquidez. Isto
mostra-se evidente no rácio de activos líquidos em relação a activos totais de 52 por cento e
activos líquidos em relação a passivos de curto prazo de 73 por cento, em Dezembro de 2015.
Por outro lado, o FMI estima que o excesso de liquidez no sistema financeiro seja de 24 por
cento dos depósitos ou 5 por cento do PIB. Esta liquidez encontra-se distribuída de forma
assimétrica entre os bancos, com a maioria da liquidez concentrada nos maiores bancos,
enquanto que duas outras instituições bancárias mais pequenas têm dificuldades em
apresentar os níveis mínimos exigidos de reservas obrigatórias. O excesso de liquidez
acumulou-se principalmente a partir de influxos líquidos e, apesar da estagnação do crédito
malparado (ainda relativamente elevado nos últimos anos), os bancos continuam a reduzir a
quantidade que dedicam aos respectivos portfólios de crédito. Isto levou a um aumento dos
níveis de liquidez nos bancos conforme revela o rácio de activos líquidos em relação a activos
totais, que aumentou de 20 por cento para 52 por cento entre 2011 e 2015, e o rácio de activos
líquidos em relação a passivos de curto prazo, que aumentou de 37 por cento para 73 por cento
no mesmo período. Além disso, conforme demonstrado em secções prévias, o rácio de
transformação decresceu significativamente, o que contribuiu para o decréscimo do rácio de
empréstimos sobre passivos totais de 83 por cento em 2011 para 46 por cento em 2015. A
persistência do excesso de liquidez no sistema indica que pode tratar-se de uma característica
15

Informação baseada numa entrevista de campo com a Credial em Julho de 2015 e no website do BCSTP.
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estrutural do sector bancário. Por outro lado, existem poucas opções de investimento local, já
que os produtos financeiros locais são limitados e só se tornaram disponíveis a partir de Janeiro
de 2015 e o excesso de reservas do Banco Central não gera taxas de juro.
42. As limitações do mercado local de produtos financeiros dificultama gestão da política
monetária assim como a gestão de liquidez do fundo nacional de pensões e dos bancos, sujeitos
a requisitos de reservas na ordem dos 30 por cento. Um dos obstáculos mais importantes ao
desenvolvimento de financiamento de longo prazo em São Tomé é a ausência de mercados de
capitais. Embora o país possa não necessitar de mercados financeiros totalmente
desenvolvidos, ter estabelecido um mercado de produtos financeiros do Governo constitui, no
entanto, uma funcionalidade importante para o desenvolvimento de longo prazo.
43. O desenvolvimento de um mercado de dívida interna também irá contribuir para a redução
da dependência do Governo de financiamento externo concessional, que actualmente contribui
com 80 por cento do orçamento. Por outro lado, o excesso de liquidez e a ausência de opções
de investimento viáveis aumentam a procura de produtos financeiros de títulos
governamentais por parte das instituições financeiras. Os mercados locais de dívida
governamental desempenham também um papel essencial enquanto benchmark de preço e
um instrumento de mitigação de risco, o que facilita o desenvolvimento de mercados de
obrigações empresariais, financiamento a habitação e financiamento de longo prazo. Os
produtos financeiros do Governo constituem a base da maioria dos mercados de activos de
retorno fixo em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Além disso, a
profundidadee liquidez dos mercados monetários e de dívida são importantes para a
estabilidade monetária e intermediação financeira. Embora o contexto económico implique o
desenvolvimento de um mercado pequeno e limitado de obrigações governamentais, esta
medida seria, no entanto, essencial para a redução da dependência do Governo ao
financiamento externo concessional, providenciando um instrumento de mitigação do risco, e
promovendo um benchmark de preços, estabilidade monetária e maior intermediação
financeira.
44. O Governo está ciente da importância de desenvolvimento do mercado interno de dívida
quer para efeitos de gestão da dívida pública quer para o desenvolvimento do mercado
financeiro, e tem empreendido uma série de reformas nesta área. Entre estas, destaca-se a
adopção de uma Estratégia de Gestão da Dívida a Médio Prazo (MTDS), que cobriu o período
até 2015, na sequência de um novo quadro legislativo para operações de dívida e da publicação
de dados de dívida nos documentos do orçamento. Em Julho de 2015, o Tesouro emitiu os
primeiros Bilhetes do Tesouro (BT) que têm como objectivo harmonizar os padrões de consumo
do Governo e aliviar as quedas cíclicas de receita. A taxa de juro oferecida foi de 6,2 por cento
anualmente. Os BTs representam uma oportunidade para o Banco Central influenciar a taxa de
juro do mercado, uma vez que a actual taxa de juro de referência estabelecida pelo BCSTP tem
servido mais como um preço indicativo do que como custo primário do capital. No entanto,
para beneficiar em pleno destas reformas, são necessárias medidas adicionais, particularmente
no que concerne a esforços para a melhoria de registo e seguimento da dívida, os leilões de
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Bilhetes do Tesouro e respectivos mecanismos de avaliação e a actualização e implementação
permanentes da estratégia de gestão da dívida.

d. Qualidade dos Activos e Classificação dos Empréstimos
45. O crédito malparado aumentou para 29,8 por cento em Dezembro de 2015 face aos 19,1
por cento em 2014. A taxa de crédito malparado duplicou desde 2011, mas se analisada numa
perspectiva histórica, encontra-se ainda acima do nível mais baixo registado em 2006 quando
44 por cento dos empréstimos foram considerados malparados. Não obstante, a taxa actual de
crédito malparado situa-se acima dos standards internacionais para a estabilidade do sector
financeiro e constitui uma causa de preocupação substancial, particularmente tendo em conta
as fraquezas na execução de garantias e adjudicação nos tribunais, discutidas em detalhe nas
secções seguintes. As provisões em percentagem dos créditos malparados aumentaram para
90,4 por cento em 2015 abaixo dos 105 por cento de 2011. Tendo em conta que os bancos não
têm demonstrado rentabilidade, muitas destas instituições vão assistir à erosão do seu capital
devido a proveitos negativos e custos de provisionamento.
46. Os créditos malparados variam também substancialmente de sector para sector (ver figura
abaixo). A partir de Outubro de 2015, o sector com maior percentagem de crédito malparado é
o comércio com 44,5 por cento do total. O aumento nos créditos malparados no comércio é
significativo, tendo em conta também que os créditos malparados neste sector representavam
somente 3,9 por cento do total em 2010. Entre 2010 e 2015, a percentagem do consumo nos
créditos malparados aumentou de 21,1 para 35,2 por cento. Em simultâneo, o sector industrial
registou um decréscimo, e os sectores de construção e serviços aumentaram moderadamente.
O aumento dos créditos malparados por sector é reflectido de forma agregada (ver figura
abaixo).
Figura 10: Créditos Malparados em Percentagem do Total por Indústria e os Créditos
Malparados Brutos por Indústria.
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47. O actual sistema de colecta de dados sobre o estado do sistema bancário parece estar bem
estabelecido uma vez que os dados reunidos pelo Departamento de Supervisão Bancária (DSB)
do Banco Central são abrangentes e actuais. No entanto, não é evidente que o DSB esteja a
tomar em conta as informações contidas nos relatórios nas suas discussões com os Bancos. Por
exemplo, uma das áreas-chave em que a colecta e análise de dados pode ser expandida para
apoiar a concepção de políticas é a da revisão da qualidade dos activos dos bancos. A utilização
desses dados pode ser particularmente relevante nos esforços do BCSTP para tornar mais
efectiva a supervisão do sector bancário. O BCSTP enfrenta também constrangimentos no
âmbito da implementação de acções de intervenção junto dos bancos em dificuldades, e, por
isso, seria desejável que as actividades de assessoria ocorressem numa fase anterior de modo a
permitr que o Banco Central esteja na posse de todos os dados disponíveis para estar
devidamente informado sobre potenciais situações de emergênciano futuro.
48. Em particular, é de notar que o maior banco comercial detinha provisões em todas as
categorias com dotações acima do que era necessário em termos de requisitos regulamentares.
É importante que DSB perceba os fundamentos desta abordagem (se é estritamente
determinada pelas operações bancárias ou por outras considerações). Neste âmbito, seria
interessante que o DSB tivesse discussões detalhadas com os bancos sobre a trajectória da
qualidade do portfólio de crédito para identificar factores que podem afectar o sistema
bancário como um todo, mesmo que a dinâmica do portfólio de crédito continue a ser negativa
(e o volume total do crédito registe um decréscimo). Importante também realçar que se o
portfolio de créditos não aumentar, a taxa de crédito malparado irá naturalmente aumentar.
Tabela 3: Classificação dos Empréstimos por Tipo
Classificação dos Empréstimos
Normal (%)
Menção Especial (%)
Abaixo do standard (%)

Maior Banco
Jun-14
Mar-15
76,0
67,2
10,8
10,9
2,3
8,7
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Variação
-8,8
0,1
6,3

Sistema Bancário
(excluindo Equador e Island)
Jun-14
Mar-15
Variação
72,7
62,6
-10,1
12,7
15,9
3,2
2,9
5,8
2,8
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Duvidoso (%)
Perda (%)
Volume Total de Empréstimos
(Milhões de Dobras)
Fonte: BCSTP

3,4
7,5

2,0
11,3

-1,5
3,8

3,5
8,2

3,0
12,8

-0,5
4,6

855.622

753.389

-11,9

1.476.009

1.395.377

-5,5

49. De acordo com os bancos, a taxa média de crédito malparado sobre os empréstimos varia
de acordo com o nível de garantias. Os empréstimos sem garantias registam uma taxa mais
elevada de crédito malparado do que os empréstimos garantidos por activos móveis ou
imóveis, tais como terrenos.16 Diversos bancos estrangeiros que operam em São Tomé e
Príncipe concedem crédito principalmente para fora do país, o que se deve provavelmente ao
facto de os principais accionistas serem estangeiros com conexões fora do país, e também
devido ao aumento da taxa de crédito malparado em STP. Em simultâneo, a concessão de
crédito fora do país não é um factor significativo no constrangimento de acesso a crédito, uma
vez que o sector bancário enfrenta actualmente um excesso de liquidez devido à relutância em
conceder crédito num ambiente onde se verifica o aumento do crédito malparado e a redução
do crescimento económico.

16

Os dados de crédito malparado dizem respeito ao início de 2015 e não incluem todos os bancos. Assim, tendo
em conta a diferenças de timing e de tipo de informação, a informação geral de crédito malparado entre estes
dados tende a mudar. O que é instrutivo acerca destes inquéritos é que os empréstimos com melhores garantias
registam taxas menores de crédito malparado.
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Tabela 4: Empréstimos Garantidos por uma Combinação de Bens Imóveis e Móveis
Tipo de Crédito
Empréstimos não garantidos
Empréstimos garantidos por bens móveis
Empréstimos garantidos por bens imóveis
Empréstimos garantidos por uma combinação de bens imóveis e móveis
Não classificados
Fonte: Banco Mundial, Fevereiro de 2015, Inquérito aos Bancos.

% de Empréstimos
19,3
4,3
46,5
16,2
13,7

e. Supervisão Bancária
50. A capacidade do BCSTP de supervisionar o sistema bancário tem melhorado gradualmente,
mas permanece limitada. Com assistência técnica dos parceiros de desenvolvimento, tais como
o FMI, o Banco de Portugal e o Banco Central do Brasil, o BCSTP tem desenvolvido as suas
competências profissionais como regulador, como demonstra o desenvolvimento do registo de
crédito interno. Embora a sua capacidade tenha melhorado, as inspecções aos bancos são
inconsistentes e pouco frequentes e acções correctivas necessitam de melhorias. Para
enfrentar este constrangimento, o BCSTP está a empreender esforços no sentido de melhorar a
sua capacidade de supervisão e regulação do sector financeiro através do aumento do número
de quadros e da taxa de inspecções tanto dentro como fora dos próprios bancos. A realização
de uma avaliação detalhada do cumprimentodos princípios básicos de Basileia, por parte dos
Bancos, permitirá que o BCSTP aumente a sua capacidade de supervisão. Actualmente não
existe um quadro de acções correctivas rápidas de supervisão ou metas automáticas associadas
a indicadores de capital, liquidez ou imparidade de activos.
51. O quadro legal para a intervenção nas instituições com problemas apenas contempla a
liquidação e não assegura a protecção legal adequada aos supervisores. O método de
intervenção mais frequentemente empregue pelo BCSTP tem sido a nomeação de um indivíduo
ou equipa para substituir a gestão e tentar por esta via reestruturar o banco através de
esforçosvisando restaurar a posição financeira e minimizar perdas para os depositantes e
outros credores. Este processo é moroso como se pôde constatar num dos bancos, onde a
intervenção começou em Janeiro de 2015 e o processo ainda se encontrava por resolver em
Setembro de 2015. Por outro lado, os processos de resolução são submetidos pelos
proprietários (e outras entidades) às instâncias judiciais, o que faz com que o processo fique
aguardando até que as questões sejam resolvidas, por vezes anos mais tarde. Como resultado,
o valor dos activos nos bancos sob intervenção tende a deteriorar-se ainda mais e os credores,
principalmente depositantes, enfrentam o risco de perdas significativas. Além disso, o quadro
legal actual não assegura a protecção legal adequada àsautoridades de resolução. O BCSTP está
a proceder à revisão das leis relacionadas com o planeamento de crises e instrumentos legais
para a intervenção em instituições financeiras em dificuldades , com a assistência técnica do
FMI, e já submeteu uma proposta de Lei de resolução ao Parlamento. A revisão deverá também
incluir a avaliação das possibilidades de emitir novas directrizes sobre métodos de resolução,
tais como o estabelecimento de novas directrizes sobre os métodos de intervenção, como o
estabelecimento de uma abordagem de negociaçãoe departamentos específicos para esse fim,
33

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

revisão dos procedimentos de imparidade, e calendário para retirar do balanço os créditos
malparados já vencidos.
52. Muitas das recomendações do PADSF vão no sentido de enfrentar o problema do elevado
crédito malparado em São Tomé e Príncipe (ver figura abaixo). Fortalecer a supervisão do
sector financeiro, aumentando a inclusão financeira e actualizando a infra-estrutura financeira,
a abordagem multidimensional do PADSF oferece um quadro geral que permite enfrentar
muitos dos factores que contribuem para a elevada taxa de crédito malparado. Por fim, ao
fortalecer a estabilidade financeira, o PADSF irá contribuir para um crescimento económico
mais resiliente, o que constitui umfactor importante para o aumentodas taxas de reembolso de
empréstimos.
Tabela 5: Estratégia do PADSF para Enfrentar a Questão do Crédito Malparado (NPLs)
Área
Estratégica

#

Resumo das Recomendações relativas a crédito malparado.

1

Fortalecer a capacidade de supervisão nas instituições e fora delas (on-site e off-site).
Aumentar o uso de dados acerca do sector bancário para apoiar a análise e supervisão do
sector bancário, incluindo uma revisão da qualidade dos activos dos bancos.
Fazer uma avaliação detalhada do cumprimento, por parte dos Bancos, dos princípios
básicos de Basileia
Rever e alterar os procedimentos de licenciamento dos bancos para garantir a análise
adequada de novos bancos.
Fazer uma revisão extensa do quadro regulamentar necessário para implementar a nova Lei
de Resolução Bancária, incluindo directrizes específicas para a resolução de instituições
financeiras em dificuldades.
Fortalecer o quadro regulamentar para acções correctivas céleres, melhoria do
planeamento de contingência e estabelecimento de mecanismos de coordenação para a
gestão de crises.
Implementar standards de conduta de mercado e protecção ao consumidor para a
transparência dos produtos financeiros e taxas de juro.

2
3
Fortalecer a
Supervisão
do
Sector
Financeiro

4
5

6
Aumentar a
Inclusão
Financeira

7
8
9
10

Actualizar a
Infraestrutura
financeira

11
12

13
14

Melhorar a central de registo de crédito.
Avaliar o potencial impacto de tornar as contribuições de dados obrigatórias para o sistema
de reporting de crédito.
Implementar um quadro legal abrangente para o relatório de crédito e sistemas de
informação de crédito.
Rever o processo de decisão judicial sobre transacções comerciais e financeiras.
Formar juízes sobre técnicas de adjudicação comercial e financeira. Harmonizar a
adjudicação de pequenas disputas. Instituir mecanismos alternativos de resolução de
conflitos e arbitragem.
Desenvolver uma infra-estrutura sólida de auditoria e contabilidade assim como respectivos
standards estabelecendo a OTOCA (organização profissional de contabilidade), criar
legislação que estipule os standards de auditoria e actualizar o plano contabilístico.
Formação, por parte da OTOCA, em contabilidade e preparação de relatórios financeiros
para MPMEs.
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III. Quadro Legal e Regulamentar
53. O Governo tem feito progressos significativos no âmbito da reforma do quadro legal e
regulamentar para o sector financeiro e submeteu ao Parlamento novas propostas de diplomas
sobre: (i) resolução bancária (elaborada com o apoio do FMI); (ii) micro-finanças; e (iii) orgânica
do Banco Central. Além disso, o Banco Central produziu novos regulamentos sobre
microcrédito e tem em curso o processo de elaboração de um nova proposta de Lei de
Instituições Financeiras, com o apoio do Grupo do Banco Mundial. Também o PNUD está a
apoiar as reformas judiciais, podendo incluir a formação de juízes em matérias comerciais e
financeiras.17
54. Existem duas Leis que regulam o sector financeiro: (i) a Lei das Instituições Financeiras (LIF)
e (ii) a Lei do Banco Central (LBC), ambas aprovadas em 1992. A LIF abarca várias entidades
incluindo: a) instituições especiais de crédito; b) bancos comerciais; c) bancos de investimento;
d) companhias financeiras; e) cooperativas de crédito; f) companhias de crédito de
imobiliários; e g) quaisquer outras instituições de crédito que o Banco Central decida regular
enquanto fornecedoras de serviços financeiros. Apesar desta longa lista de instituições, as
respectivas actividades não estão completamente articuladas e as cláusulas gerais contidas na
LIF apenas contemplam questões básicos, como a constituição e administração de uma
instituição financeira. As regras operacionais e responsabilidade do Banco Central na supervisão
do sistema bancário e de pagamentos estão contempladas de forma bastante limitada na actual
LIF.
55. O BCSTP está a rever a Lei de Instituições Financeiras para reflectir as mudanças
económicas, financeiras e tecnológicas operadas no país. A Lei original, de 1992, foi elaborada
pensando em bancos e empresas de seguros, sem ter em conta outras instituições financeiras
tais como bancos de investimento, intermediários, caixas de poupança e crédito, uniões de
crédito e sociedades de gestão de activos. A nova Lei, actualmente na sua versão preliminar,
pretende uma revisão ampla dos instrumentos, ferramentas e mecanismos operativos para o
conjunto de instituições financeiras como noutros países. As principais características incluídas
na versão preliminar da nova LIF são: a) distinção clara entre instituições de crédito,
companhias financeiras e de seguros; b) expansão de conceitos económicos e financeiros; c)
reestruturação das estruturas organizacionais permitidas; e d) introdução de mais modelos de
empresas, aumentando deste modo a gama de opções disponíveis para investidores. Com estas
alterações, o BCSTP ficará responsável pela concessão de licença a quaisquer instituições
financeiras e pela supervisão de todo o sistema financeiro.

17

O Anexo III contém análises adicionais sobre o ambiente legal e regulatório.
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56. Como ficou dito atrás, apenas algumas cláusulas e incompletas são dedicadas aos direitos
do Banco Central de intervir em caso de risco de insolvência de uma instituição financeira. Por
exemplo, de acordo com a LIF, o BCSTP tem de submeter um requerimento ao Tribunal para a
declaração de falência de um Banco e sugerir a administração a ser designada. Actualmente
não existe uma Lei específica que regule a liquidação de um Banco. A Lei do Banco Central lista
as suas competências no âmbito de política monetária, cambiale de supervisão do sector
financeiro. No entanto, estas competências ainda não estão devidamente articuladas. Por outro
lado, a Lei do Banco Central não reconhece a sua independência em relação ao Governo, e não
contém cláusulas que salvaguardem a sua autonomia.

a. Reformas Legais em Curso e Necessárias
57. A Lei do Banco Central em vigor não reconhece a sua independência em relação ao Governo
e contém cláusulas limitadas no que concerne à salvaguarda da sua autonomia.
58. O Governo confirmou a intenção de actualizar o quadro regulamentar existente de forma a
fortalecer o seguimento do sector e a capacidade de intervir nas instituições com problemas. O
BCSTP, com assistência técnica do FMI, submeteu ao Parlamento uma nova proposta de Lei,
que fortalece a autonomia desta instituição em linha com os padrões internacionais. A nova Lei
vai conceder ao BCSTP a autoridade e os instrumentos necessários para monitorizar os
mercados financeiros e agir conforme necessário, bem como melhor articular as competências
e ferramentas, incluindo em caso de falência das instituições financeiras. Cerca de dez
propostas de leis e regulamentos relacionadas com o sector financeiro já foram elaboradas e
encontram-se actualmente em diferentes etapas de aprovação.
Tabela 6: Projectos de Leis e Regulamentos
Nº.

Lei/Regulamento

Estado Actual

1

Regulamento do Microcrédito

Implementada em Junho de 2015

2

Aprovado pelo BCSTP

3

Decreto sobre Intermediação (agências) na área de
seguros
Lei sobre a resolução de Bancos

4

Lei do Banco Central

Sob revisão

5

Lei das Instituições Financeiras (LIF)

Em desenvolvimento

6

Lei das Micro finanças

Em desenvolvimento

7

Lei de Seguros Automóveis Obrigatórios

Submetida ao Parlamento para aprovação

8

Regulação dos Fundos de Pensões

Actualmente sob revisão técnica

9

Regulação dos contratos de seguros

Actualmente sob revisão técnica

10

Lei sobre Seguros de Depósitos

Em fase de análise de viabilidade

Aprovada e promulgada

Fonte: BCSTP

59. A melhoria do quadro legal e regulamentar do sector financeiro é necessária para definir
com maior precisão o âmbito das actividades para as diferentes instituições financeiras e para
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regular aquelas para as quais actualmente ainda não existe regulamentação própria (i.e., microfinanças/cooperativas financeiras e de pensões). O BCSTP já elaborou uma versão preliminar da
nova LIF e está actualmente a trabalhar numa série de outras leis e regulamentos. O Banco
Central irá também iniciar uma revisão completa das Normas de Aplicação Permanente (NAP).
Em particular, e além da versão preliminar da LIF (ver a seguir), o BCSTP encontra-se a trabalhar
numa Lei para microfinanças, assim como na versão preliminar de regulamentos sobre
microcrédito, fundos de pensões, fundos de pensões para os quadros do BCSTP e no
estabelecimento de uma Comissão de Fundos de Pensões para os quadros do BCSTP.
60. A proposta da nova LIF encontra-se em linha com as melhores práticas internacionais e
cobre as principais áreas de preocupação; no entanto, existe ainda uma série de
inconsistências. A proposta contém mais cláusulas detalhadas sobre a regulamentação de
instituições do que a Lei actual. A nova Lei separa as instituições financeiras em três categorias
distintas - i.e., instituições que concedem crédito, outras instituições financeiras que não
concedem crédito e companhias de seguros - e apresenta a lista das actividades permitidas por
tipo de instituição. A Lei estabelece os procedimentos de autorização, propriedade e conflitos
de interesses, deveres de administração e de conduta, requisitos prudenciais e de supervisão e
procedimentos para a reorganização. Os procedimentos relativos à insolvência estão contidos
na Lei de Resolução Bancária.
61. A proposta de Lei sobre Micro-finanças encontra-se ainda numa fase inicial e a sua adopção
poderá ajudar a promover a inclusão financeira. O diploma cobre a área de microcrédito, micro
poupança, microseguros e outras formas de intermediação financeira. O proposta da nova LIF
inclui instituiçõesde microcrédito no âmbito da categoria geral de instituições de crédito, mas
não discute outras actividades microfinanceiras. A proposta de Lei sobre Microfinanças poderá
potencialmente entrar em conflito com a nova LIF pelo menos no que toca aos requisitos para
as instituições de microcrédito. O BCSTP está a trabalhar no sentido de clarificar se as entidades
sujeitas à Lei de Microfinanças – i.e. as que são obrigadas a ser cooperativas, bancos de
poupanças e crédito ou instituições financeiras de microcrédito - devem também obedecer as
regras gerais da LIF no que respeita à categoria de instituições de crédito.
62. A intermediação de seguros será objecto de uma Lei distinta. Embora a proposta da nova
LIF inclua seguros entre os serviços financeiros, este documento não regula, intencionalmente,
os intermediários de seguros, que devem estar sujeitos a um quadro legal distinto. O trabalho
neste novo instrumento legal para as companhias de seguros ainda não iniciou. Na elaboração
desta Lei, torna-se necessário clarificar a organização institucional dos poderes de supervisão e
de regulação em relação ao sector dos seguros, actualmente sob a supervisão do BCSTP.
63. É necessário também um quadro legislativo e regulamentar efectivo para cobrir as
transacções e transferências electrónicas, incluindo pagamentos e serviços bancários móveis. A
modernização do mercado financeiro requer a digitalização de muitos serviços. Esta vertente
irá também afectar a inclusão financeira, uma vez que os instrumentos financeiros digitais
podem servir uma grande parte da população sem acesso ou com acesso limitado aos serviços
bancários. Estas medidas vão exigir uma base legal adequada que deverá reconhecer a
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necessidade de implementação correcta de todas as garantias relativas à colecta de dados
electrónicos e respectiva armazenagem, para efeitos de transacções, autorizações e
transferências. Estas disposições também irão beneficiar os investimentos no país e o
estabelecimento eficiente de registos centralizados para créditos e outros objectivos
financeiros. O BCSTP necessita também de formular regras a respeito das transacções e
transferências electrónicas, que podem suscitar assistência técnica adicional com base em
modelos existentes e melhores práticas internacionais.

b. Quadro de Garantias
64. O quadro legal de execução de garantias em São Tomé e Príncipe data da era Napoleónica e
não toma em conta de forma adequada as necessidades dos mutuários, particularmente os
garantidos por bens móveis. Não existe também um quadro legal específico que regule os
instrumentos de crédito ou de financiamento com base em bens e activos incluindo garantias
móveis. As instituições financeiras em São Tomé e Príncipe dependem de leis gerais principalmente o Código Civil e o Código Comercial - para efeitos de transacções de crédito no
dia-a-dia. As transacções com garantia mais populares são as hipotecas e penhoras,
principalmente de veículos. Os serviços de leasing e factoring são inexistentes.
65. São Tomé e Príncipe não dispõe de uma Lei específica sobre transacções com garantias.O
objectivo final de um sistema moderno e funcional de transacções com base em garantias é o
de providenciar crédito a todos os sectores económicos e a todos os tipos de actores
económicos. Os sistemas de transacções com base em garantias (particularmente o uso de
activos móveis como garantia para um empréstimo), permitemque as empresas e
consumidores utilizem os seus activos como garantia para ter acesso a capital. Os empréstimos
deste tipo são tipicamente garantidos por contas a receber, inventário ou equipamento da
empresa e beneficiam principalmente as PMEs e empresas novas que ainda não dispõem de
terrenos, imobiliário ou hipotecas - desde o agricultor que coloca a sua colheita como garantia
para um empréstimo agrícola, passando pelo produtor de bens de consumo e industriais que
colocam as suas matérias-primas e produtos finais como garantia para conseguir fundo de
maneio, até ao vendedor de bens ou serviços que coloca o seu fluxo de caixa das vendas aos
clientes como garantia para a expansão do seu negócio. Em suma, um quadro efectivo de
transacções com base em garantias irá expandir a base de activos que podem ser usados como
garantias para empréstimos e, assim, contribuir para aumentar o acesso a financiamento.
66. O sistema de transacções com base em garantias em São Tomé e Príncipe é caracterizado
por um quadro legal fragmentado com disposições dispersas sobre financiamento garantido
com propriedades móveis em diferentes partes da legislação, incluídas principalmente no
Código Civil e Comercial. Por outro lado, não existe um registo electrónico centralizado dos
direitos sobre activos para efeitos de garantias móveis ou imóveis. O sistema é baseado na
tradição da Lei Civil e nunca foram introduzidasreformas nesta área. Torna-se então necessário
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aprovar um quadro legal moderno para transacções com base em garantias e promover
também acções de formação para empresas e credores neste domínio.
67. O Código Civil regula a penhora e a hipoteca. De acordo com o Código Civil, a penhora
garante ao credor o direito de obter pagamento no valor do bem móvel ou a partir de qualquer
activo não sujeito à hipoteca pertencente ao devedor ou a terceiros com preferência sobre os
outros credores. A penhora só é efectiva quando o devedor transfere a posse do bem ou título
de propriedade para o credor.18
68. Como acontece noutros países com uma tradição de Lei Civil, em determinados casos em
São Tomé e Príncipe vários contratos requerem a intervenção de notários públicos para serem
válidos. Algumas transacções comerciais requerem uma escritura pública realizada por um
notário público. Outros actos requerem a autenticação pelo notário, o que significa que o
notário reviu e reconhece o documento preparado pelas partes; e outros ainda apenas
requerem o reconhecimento da assinatura das partes pelo notário.
69. Todas as instituições entrevistadas durante o diagnóstico afirmaram que actualmente os
registos de terrenos e propriedades são ineficientes, onerosos e pouco fiáveis com uma
estrutura de taxas difícil de compreender. A Direcção Geral de Registos e Notariado (Cartório)
que é administrada pelo Ministério da Justiça, supervisiona o Registo Predial, o Registo de
Propriedade e o Registo Automóvel, entre outros. As hipotecas são introduzidas no registo de
propriedades e as penhoras no registo de veículos.
70. Os registos existentes de terrenos, propriedades e veículos em São Tomé e Príncipe são
actualmente em suporte papel e feitos à mão (embora exista um projecto que pretende
digitalizar estes instrumentos). O registo de títulos, hipotecas, penhoras e respectivas pesquisas
ou buscas são também manuais e os funcionários são forçados a consultar os livros existentes
em suporte papel. Isto leva a que os processos de registo e consulta sejam morosos e pouco
eficientes.
71. Uma das características importantes de uma Lei moderna de transacções com base em
garantias é um sistema de registo electrónico centralizado (tipicamente online) baseado em
notificações e não em registo de documentos. Ao invés de registos de propriedade de bens tais
como registo de imóveis, um registo de transacções com base em garantias não cria ou
transfere direitos de propriedade de bens. O sistema de registo de garantias móveis serve duas
funções: (1) notifica os terceiros sobre a existência de interesses sobre o activo e, (2) estabelece
a hierarquia de prioridade de um interesse com base na data de registo. O estabelecimento de
um registo de garantias móveis é essencial para impulsionar as oportunidades criadas pela Lei
de transacções com garantias, aumentando o acesso à informação sobre activos e assim
potencialmente a disponibilidade do credor para conceder empréstimos com base nesses
activos.

18

Ver o Artigo 699 e os Artigos subsequentes do Código Civil.
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c. Adjudicação nos Tribunais
72. Os tribunais desempenham um papel-chave no cumprimento de contratos, permitindo que
os bancos recuperem os activos (sejam móveis ou imóveis) vis-à-vis decisões judiciais em caso
de falência de um devedor. Sem a possibilidade de fazer cumprir adequadamente os contratos
através dos tribunais, as instituições financeiras estarão pouco incentivadas a conceder crédito
e, assim, as garantias não servirão de alavanca de forma tão extensa quanto possível para
promover o crédito ao sector privado. Conforme mencionado anteriormente, não existe um
quadro abrangente para transacções com base em garantias para orientar os juízes nas
respectivas decisões sobre questões comerciais e financeiras relacionadas com o cumprimento
dos contratos.
73. A falta de especialização e formação dos tribunais em Lei comercial e questões financeiras
impede a implementação efectiva de contratos. Como resultado, o sistema judiciário é pouco
fiável na resolução de questões comerciais, o que faz com que seja difícil as instituições
financeiras consiguirem cobrar aos mutuários em dívida. As instituições financeiras declararam
em entrevista que os procedimentos para a execução de contratos de empréstimo constituem
um problema significativo que inviabiliza a possibilidade de depender de garantias para
assegurar o crédito ou a disponibilidade para se engajar em compromissos de crédito sem
garantia. Para complicar ainda mais o processo, há a falta de transparência nos processos
judiciais. O resultado é o custo excessivo e atrasos que impedem a recuperação da posse
enquanto as garantias ainda têm o seu valor pleno. A realização ou venda das garantias após a
posse é também problemática uma vez que os mercados secundários para a venda da maior
parte desses activos são praticamente inexistentes.19
74. A existência de atrasos e incertezas significativas na colecta de empréstimos vencidos tem
constituido factor de dissuasão para a concessão de crédito pelos diferentes bancos. A
recuperação das garantias é de facto demasiado difícil e onerosa. Os procedimentos de
execução levam geralmente cerca de 2 a 3 anos para empréstimos com base em salários e
cerca de 10 anos para empréstimos via hipoteca. Algumas instituições recorrem a acordos
extra-judiciais em casos excepcionais e outras têm desenvolvido mecanismos (i.e., incluindo
cláusulas de implementação extra-judiciais para garantias móveis), que lhes permitem ganhar
posse das garantias sem intervenção judicial - embora esta seja uma alternativa viável, poderá
não corresponder ao interesse dos mutuários. Estes processos não são usados de forma
comum, uma vez que os credores e os devedores devem por-se de acordo sobre todos os
termos de execução, ou caso contrário de seguir um longo procedimento judicial.
75. Como resultado do papel fundamental que as garantias desempenham na promoção do
acesso a financiamento e tendo em conta os desafios na execução de garantias, há a
necessidade não apenas de aprovar um quadro legal moderno para a execução de garantias,
mas também de rever o processo de decisão judicial sobre transacções comerciais e financeiras
e formar juízes em matéria de técnicas de adjudicação comercial e financeira.
19

Entrevistas com diferentes stakeholders, incluindo alguns dos bancos e a associação de advogados.
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76. No entanto, nem todos os casos de execução de contratos e conflitos requerem o mesmo
grau de adjudicação como os que envolvem volumes mais substanciais de recursos ou que são
de natureza mais complexa. Consequentemente, subsiste a necessidade de harmonizar a
adjudicação de pequenos conflitos e instituir mecanismos alternativos de resolução de conflitos
e arbitragem.

d. Revisão Geral do Quadro Regulamentar
77. À luz das questões que o sector financeiro enfrenta e das várias reformas em curso, tornase necessário fazer uma revisão geral do quadro regulamentar, incluindo o planeamento de
crises e instrumentos legais para uma tomada de decisão sobre instituições financeiras em
dificuldades. Torna-se também imperativo estabelecer um quadro legal e regulamentar
coerente, abrangente e harmonizado para o sector financeiro, através da identificação e
correcção das falhas na legislação actual e na versão futura, e introduzir emendas e criar nova
legislação quando pertinente. Todas as leis, regras e regulamentações relevantes devem estar
disponíveis nos portais do Governo.
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IV. Inclusão Financeira
a. Acesso a Financiamento por parte de MPMEs
78. Não existem dados fiáveis sobre o número de MPMEs e os respectivos constrangimentos
em termos de acesso a financiamento em São Tomé e Príncipe. Na ausência de um Inquérito às
Empresas, e com o objectivo de providenciar estimativas e uma ideia aproximada do gap de
financiamento às MPMEs em economias em desenvolvimento, o IFC desenvolveu uma base de
dados de Gap de Financiamento a Empresas.20 Com base em inquéritos às empresas disponíveis
na região, o IFC estima que apenas 7 por cento das MPMEs dispõem de um empréstimo
bancário. A competitividade e o crescimento são apoiados quando os negócios locais
(particularmente MPMEs) têm acesso a crédito para financiar as suas actividades. Apesar do
domínio das MPMEs no sector privado (em termos de número), o seu acesso a financiamento é
limitado.
79. O quadro da Lei das Empresas apresenta uma classificação das empresas por
dimensão,tomando em conta o número de empregados e o rendimento máximo anual (ver
tabela abaixo). No entanto, os stakeholders parecem não estar a par da existência desta
definição e os bancos não dispõem de dados desagregados por dimensão da empresa.
Tabela 7: Classificação das Empresas por Dimensão
Dimensão
da
empresa
Micro
Pequenas
Média
Grandes

Número
de
empregados

Rendimento
máximo
anual (milhões de dobras)

1-3
3-12
12-30
>30

90
90-900
900-2.250
>2.250

80. O acesso a financiamento por parte de MPMEs é também limitado devido a fracos
standards de auditoria ou registos de contabilidade, o que torna difícil a análise de crédito. Em
Junho de 2014, o Banco Mundial realizou uma Relatório sobre a Observância de Standards e
Códigos na área de Contabilidade e Auditoria (ROSC A&A). Os resultados indicaram que o país
encontra-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento dos pilares institucionais que apoiam a
profissão de contabilista. Esse facto tem sido atribuído principalmente ao fraco entendimento
do papel e contribuição da profissão de contabilidade na economia, a ausência de qualquer
legislação que estipule os standards de auditoria a serem usados, a desactualização do plano de
contas e a falta de uma organização oficial para estabelecer e adoptar os standards de
20

Ver: http://financegap.smefinanceforum.org/
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contabilidade e auditoria. O Ministério de Planeamento e Finanças trabalhou para a criação de
uma organização profissional de contabilidade denominada Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas e Auditores (OTOCA) em STP. A OCOTA elaborou e submeteu ao Ministério de
Planeamento e Finanças, em Abril de 2014, uma proposta de Lei que oficializa a OTOCA. O
Ministro comprometeu-se a submeter a proposta à Assembleia Nacional para aprovação.
81. Em Agosto de 2015, o IFC e o BISTP anunciaram um mecanismo de partilha de risco de 3
milhões de USD para disponibilizar fundos de maneio e pequenos empréstimospara pequenos
negócios, apoiar a sua expansão e modernização e promover o crescimento de empregos,
através de uma partilha equitativa do risco de crédito. Os mecanismos de garantia parcial de
risco de crédito bem concebidos e que sigam as melhores práticas, tais como os que existem no
Chile, estão associados a um aumento de 14 por cento da probabilidade de que as pequenas
empresas obtenham um empréstimo. Tais mecanismos podem ser uma boa forma de colmatar
o gap de financiamento que as MPMEs estão a viver actualmente, sem distorcer o
funcionamento dos mercados de crédito.

b. Poupanças
82. Os dados da oferta apresentados no Relatório do Sistema Financeiro Nacional de 2014, do
Banco Central, indicam que 48 por cento da população tem uma conta poupança num banco.21
Apesar dos reduzidos níveis de rendimento em São Tomé e Príncipe (STP) e tendo em conta a
dispersão da população, estes níveis elevados de titularidadebancária são o resultado de
barreiras financeiras, documentais e físicas relativamente reduzidas para entrar no sistema
financeiro. Embora os dados de titularidade bancária em STP sejam favoráveis em comparação
com outros países da África Subsaariana onde apenas 23 por cento dos adultos têm contas
bancárias, existe ainda espaço significativo para melhorias.22 Um dos principais
constrangimentos à avaliação do potencial para tornar o sistema financeiro mais inclusivo é a
ausência de inquéritos sobre a procura de serviços financeiros. Inquéritos exaustivos sobre a
procura têm sido realizados actualmente noutros mercados da África Subsaariana e têm
demonstrado ser muito eficazes no apoioa governantes e instituições financeiras para a
identificação de oportunidades de melhorias.23
83. Existem 27 agências bancárias em 5 dos 7 distritos do país onde vivem 86 por cento da
população (ver figura abaixo). A documentação necessária para abrir uma conta poupança
21

Este cálculo surge com base nos dados providenciados por bancos comerciais. Estas estimativas representam os
melhores dados disponíveis tendo em conta que não foram realizados inquéritos sobre a procura. Os Indicadores
de Desenvolvimento Mundiais (WDI) demonstram que em 2013 existiam 720 depositantes em bancos comerciais
para cada 1000 adultos (ou 72 por cento dos adultos); este dado não toma em conta o número estimado de
consumidores que dispõem de mais do que uma conta bancária.
22

Demirguc-Kunt, Asli Leora Klapper, Financial Inclusion in Africa: An Overview. Banco
Mundial, Junho 2012.
23

Embora um inquérito sobre a procura seja uma ferramenta importante para promover a inclusão financeira, o
âmbito limitado do PADSF do STP requere que este inquérito seja uma actividade a empreender no futuro.
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inclue o Bilhete de Identidade, amplamente acessível, e o montante mínimo para abertura de
uma conta situa-se entre USD 10 - 25, com a prevalência de taxas semestrais ou anuais.
84. O montante médio de poupanças por individuo é de 57 dólares americanos ou 3,5 por
cento do PIB per capita, indicando um grau moderado de vulnerabilidade financeira entre os
agregados familiares. Com um rácio de poupanças bruta (i.e., rendimento nacional bruto menos
consumo total e mais transferências líquidas) em relação ao PIB de apenas 18 por cento em
2013, São Tomé e Príncipe situa-se atrás de outros países de rendimento médio baixo que
atingem em média 29 por cento e até de alguns países de rendimento baixo que atingem 25
por cento.
Figura 11: Distribuição Geográfica das Agências Bancárias; Dois dos Distritos Assinalados com
Círculos não têm Acesso

85. O acesso a contas bancárias também pode ser promovido através de pagamento do
Governo a indivíduos (G2P), ou de outros meios de pagamento em massa e recorrentes, tais
como o pagamento de salários aos servidores da função pública por via de depósito nas contas
bancárias, promovendo assim a titularidade bancária. Por outro lado, deixar aos consumidores
a possibilidade de escolherem em que banco os pagamentos são efectuados contribuirá para o
aumento da concorrência no sector bancário.

c. Crédito
86. Os dados sobre a oferta indicam que menos de 5 por cento dos adultos são clientes de
empresas de financiamento ao consumo. Há três empresas privadas de financiamento ao
consumo que são principalmente credores de empréstimos de curto prazo em STP. A maior
destas instituições tem cerca de 3.300 clientes, três escritórios e 12 milhões de dólares em
activos. Embora estas organizações possam ser consideradas instituições de microfinanças, no
contexto local aparentam ser principalmente fornecedoras de empréstimos de curto prazo (i.e.,
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60 por cento da carteira de crédito) para pessoas assalariadas rejeitadas pelos bancos. Estes
empréstimos têm em média 1 a 7 meses de duração com taxas de juro de 55 por cento ou mais
elevadas. Embora a maior dessas instituições revele aos clientes o montante de empréstimos
por amortizar, as taxas de juro sobre os empréstimos não constamno acordo de empréstimo. A
maior dessas organizações concede crédito a partir dos seus próprios fundos, não colecta
nenhum tipo de poupança obrigatória ou voluntária, e tem um rácio de crédito malparado de
35 por cento do total dos empréstimos. Com base em entrevistas com a empresa, a
rentabilidade é positiva e também já houve lugar a empréstimos com base em garantias.
87. Nenhuma dessas organizações de financiamento ao consumo/micro finanças estão sujeitas
a supervisão prudencial ou a supervisão de mercado e não contribuem ou recebem dados do
registo central de crédito do Banco Central.24 Embora mais de 100 países tenham cooperativas
financeiras e/ou outro tipo de instituições de microfinanças orientadas para fins sociais e que
servem grupos de rendimento mais baixo, nenhuma dessas instituições está presente em São
Tomé. Em vários mercados, as cooperativas financeiras conseguem servir efectivamente um
segmento populacional com rendimentos mais baixos e moderados que os bancos comerciais
consideram pouco rentáveis ou apenas marginalmente rentáveis. Torna-se assim imperativo
colocar as instituições de microfinanças e instituições de crédito ao consumo sob a orientação e
supervisão prudencial do Banco Central.
88. Num contexto em que apenas 7 por cento das micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) têm um empréstimo bancário, menos de 5 por cento dos adultos são clientes de uma
empresa de financiamento ao consumo e cerca de 48 por cento da população têm uma conta
poupança, torna-se evidente que existe espaço para aumentar a inclusão financeira para além
da simples posse de uma conta poupança. A falta de acesso a crédito reduz a capacidade de
indivíduos e de MPMEs de estimular os seus rendimentos e equilibar o consumo, o que
contribui em última instância para uma taxa de pobreza de 62 por cento.

d. Serviços Financeiros Móveis
89. A principal empresa de telecomunicações, CST, indica que existem 146.000 linhas de
telefone móveis em STP e que 86 por cento da população total dispõe de um telefone móvel. A
CST dispõe de 250 agentes primários (e 300 sub-agentes), em todo o país. Existem duas
empresas de telecomunicações em STP. A maior, CST, dispõe de uma quota de 90 por cento do
mercado e é detida em 49 por cento pelo Governo de STP e 51 por cento por uma empresa de
telecomunicações portuguesa. Com a penetração de telefones móveis significativamente acima
da quota de adultos que têm contas bancárias, existe a oportunidade de expandir as fronteiras
dos serviços financeiros através de serviços financeiros digitais.

24

Não existe nenhuma instituição de microfinanças que se dedique a serviços às microempresas e/ou que tenha
um duplo mandato de medir o impacto social e financeiro. Assim, o termo instituição de financiamento ao
consumo é referenciado em justaposição à instituição de microfinanças.
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90. Os assinantes da CST podem transferir saldo de chamadas entre si como forma de
pagamento/compensação. No entanto, os agentes da CST não oferecem uma opção de serviços
de “cash-out” em que um cliente pode converter tempo de chamada em dinheiro e tirá-lo do
sistema, limitando assim a utilidade do serviço enquanto instrumento de poupança ou
pagamentos. Por outro lado, os consumidores e empresas não estão a aceitar tempo de
chamadas da CST como forma de pagamento. A CST não parece ter qualquer plano para
introduzir um produto de divisas electrónicas (e-money)e não existe nenhuma legislação ou
regulamentação explícita para o efeito. É imperativo permitir o acesso a serviços financeiros
através de agentes entre as instituições financeiras, autorizando que os bancos se associem a
empresas locais como agentes bancários.

e. Seguros
91. Os dados sobre a oferta indicam que apenas 4,3 por cento da população adulta, ou 4.800
pessoas com mais de 15 anos, dispõem de alguma modalidade de seguro privado. Embora este
seja um número reduzido em termos de detentores de apólices, situa-se apenas ligeiramente
abaixo da média de outros países de baixo ou baixo rendimento médio em África (i.e.,
Moçambique e Zâmbia), onde 5 por cento da população utilizam serviços de seguros. Os
prémios de seguros para automóveis correspondem a cerca de 50 por cento de todos os
prémios de seguros, de acordo com os dados do BCSTP de 2014. As empresas seguradoras
concordam que o requisito de seguro automóvel obrigatório não está a ser seguido e que
torna-se necessária a actualização do actual sistema de seguros obrigatórios. Existem apenas
duas empresas de seguros registadas localmente, mas detidas por investidores estrangeiros em
STP. À semelhança das necessidades de crédito para clientes empresariais, os seguros de gama
alta parecem ser providenciados principalmente através de fornecedores estrangeiros. Isto
deve-se provavelemnte também ao facto de haver uma linha relativamente pequena e limitada
de produtos oferecidos actualmente pelas duas companhias existentes. O papel limitado dos
seguros demonstra que existe espaço para crescimento e diversificação deste tipo de produtos
e serviços.

f. Protecção aos Consumidores e Educação Financeira
92. Em 2011, o BCSTP produziu uma regulamentação sobre protecção aos consumidores que se
aplica a bancos, fornecedores de seguros e casas de câmbios - mas que não se estende a
organizações de financiamento ao consumo ou organizações de microfinanças. Esta
regulamentação de 2011 estabelece um sistema de reclamações e respostas que se encontra
activo e a ser utilizado.25Com base neste quadro, o BCSTP recebe reclamações e pode penalizar
25

Em 2014, foram registadas 12 queixas no Banco Central.
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os bancos, fornecedores de seguros e casas de câmbio. No entanto, o quadro de protecção dos
consumidores está incompleto uma vez que a regulamentação de 2011 e outros diplomas
legislativos não estabelecem um método uniforme de divulgação, não existe uma Lei geral de
protecção de dados, não existe um quadro para seguir o sobreendividamento, assim como há
pouca interacção entre a regulação do mercado e a supervisão prudencial. Com a taxa de
crédito malparado em crescimento, dispor de um quadro de avaliação e seguimento das
queixas e outros assuntos importantes, como o sobreendividamento, é uma medida
imprescindível.
93. Um consumidor educado estará também muito mais apto a ser um consumidor melhor
protegido. No entanto, é difícil que o consumidor seja educado e/ou protegido nestas questões
quando não existem standards para a transparência de produtos financeiros e taxas de juro.
Nem o Banco Central nem os bancos privados dispõem de programas organizados de educação
financeira para os consumidores. Tendo em conta que a disponibilidade de serviços financeiros
e crédito tem crescido em São Tomé e Príncipe, existem fortes evidências, com base no nível de
crédito malparado, de que os consumidores tenham avaliado mal a respectiva capacidade de
reembolso dos empréstimos. Como resultado, existe a necessidade de um estudo de base
sobre literacia financeira dos consumidores numa base desagregada por génerode forma a
apoiar a melhor compreensão dos diferentes desafios, assim como uma campanha de literacia
financeira baseada neste estudo.26 Além disso, as instituições credoras devem ser obrigadas a
considerar a capacidade de reembolso de um mutuário e as dívidas existentes nas suas
decisões de crédito. Apromoção de educação adequada a consumidores em determinados
momentos pode ser benéfica tanto para fornecedores de serviços financeiros como para
consumidores. Também pode ser benéfico para os consumidores perceber como mitigar as
vulnerabilidades financeiras através de várias modalidades de seguros.

g. Doing Business
94. No Relatório sobreDoing Business de 2016, São Tomé e Príncipe situa-se em 185º lugar,
entre 189 países, na escala de Acesso a Crédito (Getting credit) e em 166º lugar no indicador de
facilidade de negócios (Ease of Doing Business).27 O indicador de acesso a crédito tem dois
componentes: o Índice de Direitos Legais mede a protecção dos direitos dos credores e
devedores, em termos de leis de garantias e de falência, e o Índice de Informação de Crédito
mostra a amplitude e profundidade da informação de crédito. No Índice de Direitos Legais, São
Tomé e Príncipe tem nota zero entre 12 pontos possíveis, indicando que oscredores não
desfrutam do mesmo nível de previsibilidade, certeza e protecção que os credores noutras
economias para efectuarem empréstimos, utilizando uma série de bens móveis com garantia.
26

Embora um estudo base e campanha associada de literacia financeira sejam preocupações-chave, o âmbito deste
projecto PADSF dita que sejam questões a analisar no futuro.
27
Os rankings Doing Business são uma iniciativa do Banco Mundial que providencia uma medida objectiva das
regulamentações empresariais para pequenas e médias empresas locais em 189 economias e determinadas
cidades no plano infranacional.
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São Tomé e Príncipe situa-se também atrás de outros países da África Subsaariana na categoria
de facilidade de acesso a crédito por parte de pequenas e médias empresas.
95. São Tomé e Príncipe poderáem princípio melhorar a sua posição em relação a Doing
Business, especialmente no indicador de acesso a crédito, se reformar o quadro de transacções
com garantias. Tais reformas poderão melhorar de forma substancial a disponibilidade e acesso
a crédito para empresas e indivíduos. A reforma legal poderá ter um impacto na sua
classificação na escala, mas não terá impacto no terreno em termos de melhoria no acesso a
crédito uma vez que esses resultados dependem da existência de um registo de garantias
móveis funcional e da implementação de um Lei de transacções com base em garantias.
Tabela 8: Robustez do Índice de Direitos Legais em São Tomé e Príncipe
Nº.

Indicador

STP

1

Existe na economia algum quadro legal integrado e unificado para transacções com base
em garantias que se estenda à criação, promoção e imposição de interesses associados a
bens móveis?
A Lei permite que as empresas possam conceder direitos de não-propriedade na categoria
de activos móveis, sem requerer uma descrição específica da garantia?
A Lei permite que as empresas possam conceder direitos de não-propriedade em todas as
categorias de activos, sem requerer uma descrição específica da garantia?
Pode algum direito sobre um activo ser estendido a bens futuros ou a serem adquiridos, e
pode a Lei estender-se automaticamente a produtos, receitas ou substituições dos bens
originais?
É permitida a descrição geral das dívidas permitidas nos acordos de garantia, podem todos
os tipos de dívida ser garantidoas por todas as partes, e pode o acordo de garantia incluir
um montante máximo para o qual os bens podem ser onerados?
Existe algum registo de garantia em implementação para entidades registadas e não
registadas, que seja unificado geograficamente e por tipo de activo, com uma base de
dados electrónica indexada pelo nome dos devedores?
Existe algum registo de garantias com notificações em que todos os interesses sobre activos
podem ser registados?
Existe algum registo de garantias moderno em que os registos, alterações, cancelamentos e
pesquisas podem ser realizadas online por umterceiro interessado?
Os credores segurados são remunerados em primeiro lugar (i.e. antes de impostos e
direitos de empregados), quando um devedor entra em incumprimento fora de um
procedimento de insolvência?
Os credores segurados são remunerados em primeiro lugar (i.e. antes de impostos e
direitos de empregados), quando uma firma é liquidada?
Os credores segurados estão ou não sujeitos a uma estadia automática em imposição
quando um devedor entra num procedimento de reorganização supervisionado por um
tribunal? A Lei permite a protecção dos direitos dos credores segurados providenciando
directivas firmes para imposição de direitos e/ou definindo limites temporais para tal?
A Lei permite que terceiros concordem com uma imposição extra-judicial quando é criado
um direito sobre um activo ou produto? A Lei permite que o credor segurado venda a sua
garantia através de leilão público ou privado, ou tome posse do activo para satisfazer a
dívida?
Número total de respostas positivas

Não

2
3
4

5

6

7
8
9

10
11

12

Fonte: Doing Business 2015

48

Não
Não
Não

Não

Não

Não
Não
Não

Não
Não

Não

0

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

49

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

V. Infra-estrutura financeira
96. A infra-estrutura financeira de um país permite que as instituições financeiras,
consumidores e negócios façam transacções de forma segura e eficiente. Os componentes da
infra-estrutura financeira em São Tomé e Príncipe incluem o registo de crédito (central de
riscos), o sistema de registo de garantias e os sistemas de pagamentos e liquidação.

a. Registo de Crédito
97. O BCSTP mantém um registo de todos os empréstimos efectuados pelos bancos. Embora os
esforços iniciais do BCSTP para melhorar o sistema de informação de crédito constituam um
auxílio importante, são necessários mais esforços para melhorar a utilidade do registo central
de crédito. Os bancos estão a contribuir remetendo, mensalmente, as respectivas listas de
empréstimos de mais de 4 milhões de dobras. O BCSTP poderá melhorar este sistema,
solicitando dados históricos dos mutuários - não apenas em relação aos empréstimos activos - e
assim poder obter uma visão consolidada dos empréstimos dos mutuários, incluindo atrasados
e montantes a descoberto nos respectivos relatórios de crédito. Por outro lado, a análise de
crédito pode também ser melhorada, adicionando empréstimos múltiplos, indicadores de
qualidade de crédito em geral e garantindo que todos os credores, não apenas os bancos,
estejam a contribuir,fornecendo e utilizando dados. As empresas de serviços básicos e de
telecomunicações constituem fontes importantes de dados. Seria também importante
pesquisar o potencial impacto da obrigatoriedade de fornecimento desses dados ao sistema de
informação de crédito.
98. Poucos credores tomam o registo de crédito como referência para a sua tomada de
decisões sobre os empréstimos, tendo em conta as falhas apontadas em termos de informação
disponibilizada. O sistema actual de informação de crédito não fornece informação consolidada
sobre concentração de crédito por instituições e mutuários, o que é necessário para que os
credores possam avaliar as capacidades de reembolso dos potenciais devedores. Apenas alguns
bancos, e nenhum dos credores ao consumo, fornecem informação ao registo de crédito.
Aqueles que o fazem apenas providenciam informação numa base mensal em vez de o fazerem
em tempo real. O registo de crédito não utiliza um algoritmo para produzir uma pontuação de
créditoque permitiria uniformizar a análise de risco de crédito.
99. Existem pontos simples de vulnerabilidade que se caracteriza pela ausência de
equipamentos suficientes de backup e falta de planos de recuperação de dados na
eventualidade de falhas no Banco Central e na infra-estrutura de comunicações com os bancos.
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Embora estável e bem gerida, a infra-estrutura de comunicações tem diversas limitações de
hardware, software e de capacidade que representam riscos desnecessários para o sistema
bancário. A melhoria da capacidade dos servidores e dos sistemas de backup, routers
adicionais, um sítio de recuperação de dados na eventualidade de falhas ou desastres e planos
(previamente testados) para o efeito, assim como a melhoria da segurança física e dos dados
são fortemente recomendados para o Banco Central e para as plataformas que opera, incluindo
o registo central de crédito.
100. O relatório de crédito e registos de garantias são componentes essenciais da infraestrutura financeira dado que promovem o acesso a financiamento e contribuem para a
estabilidade financeira. Os sistemas de relatório de crédito abrangentes e que funcionam
devidamente permitem reduzir as assimetrias de informação, apoiar a concessão eficiente de
crédito e fortalecer a gestão do risco. Caso o BCSTP decida implementar as actualizações
necessárias ao registo de crédito (seja em termos de segurança e actualizações do processo,
seja em termos de funções, relatórios e recursos), haverá grandes possibilidades de
desenvolver economias de escala e de hospedar o registo de garantias na mesma plataforma
tecnológica. Noutras jurisdições, ambos os sistemas partilham as mesmas instalações,
hardware e recursos, ainda que os sistemas de software assim como as bases de dados possam
ser tratados separadamente. (ver anexo sobre análise de falhas no registo de crédito)

b. Empréstimos com Garantias
101. A maioria das instituições financeiras em São Tomé e Príncipe consideram os bens móveis
e imóveis arriscados como fontes de garantias, mas em geral preferem os bens imóveis.28 O
valor da propriedade imóvel é mais estável e fácil de estabelecer do que o dos bens móveis.
Além disso, as instituições realçam vários problemas associados aos bens móveis,
nomeadamente a rápida depreciação e as dificuldades na tomada de posse e na venda final
desses bens num mercado tão reduzido.
102. A taxa de juro média para os empréstimos garantidos por bens móveis é elevada,
situando-se em 18,5 por cento, segundo os inquéritos. No entanto, para os empréstimos
garantidos por bens imóveis situa-se em 15,5 por cento, o que mostra que a maioria dos bancos
consideram que o uso de propriedade móvel tem um maior risco do que o uso de bens imóveis.
Para os empréstimos não garantidos por nenhum tipo de activo, a taxa de juro média é de 26
por cento.
103. Os bens ou fluxos de receita futuros não são considerados como parte dosactivos. O
quadro legal em vigor não regula o uso possível de activos futuros como parte de bens passíveis
de uso como garantia. Do ponto de vista conceptual e prático, não é possível penhorar um
activo que ainda não esteja na posse do devedor. Em países onde existe um registo moderno de
crédito, os bens móveis com rotatividade elevada tais como inventários (existências), produtos
28

Entrevistas com os bancos comerciais.
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agrícolas e contas a receber são vendidos e colectados regularmente, alterando a sua natureza
para bens mais líquidos (dinheiro). Se a Lei não contemplar o uso de bens e fluxos de receita
futuros como activos, os credores serão forçados a executar novos acordos de garantia ou a
modificar os existentes, com custos eventualmente suportados pelos mutuários.
Caixa 1: Registo de Garantias e Bens Móveis como Activos
A reforma dos quadros de garantias de bens móveis contribui para aumentar os níveis de crédito a custos
mais reduzidos. Em países onde os interesses associados às garantias são aperfeiçoados e existe um sistema
de prioridades previsível para os credores em caso de incumprimento, o crédito em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) atinge em média 60 por cento quando comparado com as médias de 30-32 por cento dos
países sem um sistema claro de protecção de credores.
A experiência de países industrializados demonstra que os mutuários que utilizam garantias recebem cerca
de nove vezes o volume de crédito, as maturidades de reembolso são 11 vezes mais longas e as taxas de juro
são 50 por cento mais reduzidas do que os mutuários sem garantias. A pesquisa do Banco Mundial
demonstra que a introdução de registos de bens móveis tem um efeito positivo no financiamento das
empresas, registando-se: (i) aumento do acesso a financiamento de cerca de 8 pontos percentuais; (ii)
aumento no acesso a empréstimos de cerca de 7 pontos percentuais; (iii) aumento na percentagem de
fundos de maneio financiado pelos bancos de cerca de 10 pontos percentuais; e (iv) aumento nos termos dos
empréstimos concedidos em cerca de 6 meses e redução nas taxas de juro de cerca de 3 pontos percentuais.

104. O inquérito feito pelo Grupo do Banco Mundial junto dos bancos comerciais, procurando
obter os dados de base, constatou que os bancos raramente utilizam bens móveis como
garantia. As fontes mais comuns de garantias em termos de bens móveis são: (i) liquidez para
aquisição de veículos; (ii) interesses em contas a receber; e (iii) penhoras sobre máquinas e
equipamentos. No entanto, com base nos volumes, estes tipos de garantias não são muito
comuns. Além disso, para o caso de veículos um dos pré-requisitos é a transferência do título
de propriedade e do seguro do carro para o nome do banco antes da concessão do
empréstimo.
105. A grande preferência forte dos credores por garantias reais de terrenos restringe o acesso
a financiamento por parte de MPMEs, que na maioria dos casos não dispõem de terrenos para
usar como garantia. Como resultado, os credores ou não concedem crédito ou fazem-no
apenas em termos muito pouco favoráveis ou em montantes inadequados.29 O potencial gap de
crédito às MPMEs é explorado de forma mais detalhada na secção sobre Inclusão Financeira.

c. Pagamentos e Remessas
106. A infra-estrutura de pagamentos não permite a realização de transacções internacionais.
Existem 27 agências bancárias, 26 caixas automáticas (ATM) e 59 pontos de pagamento
electrónico (POS) no país. A falta de uma ligação aos sistemas de cartão de crédito
internacionais (Visa ou MasterCard, por exemplo) significa que os bancos locais não podem
oferecer cartões de crédito ou permitir que os visitantes estrangeiros os usem de uma forma
29

Entrevistas com os bancos comerciais.
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regular nas ilhas. A companhia local de pagamentos, Pagamentos Automáticos de São Tomé e
Príncipe (SPOUT), detida em conjunto pelo BCSTP e pelos bancos comerciais, gere a rede ATM
Dobra 24 e detém os direitos exclusivos para explorar todos os dispositivos POS. Para servir os
turistas e visitantes estrangeiros, muitos hotéis internacionais têm desenvolvido uma relação
com algum banco estrangeiro para poderem aceitar cartões de crédito internacionais. Esse
facto priva os bancos domésticos de uma fonte potencialmente importante de receitas (i.e.,
taxas de transacção), limita a capacidade de oferecer cartões de crédito com saldos correntes e
tem impacto negativo no sector do turismo.
107. O BCSTP mantém a única conexão nacional à rede SWIFT, mas os bancos também mantêm
relações internacionais correspondentes. Os pagamentos em cheque são apresentados
manualmente numa única companhia de compensação (Sequioy) e a liquidação é feita no
mesmo dia. É exigido a todos os funcionários públicos a posse de uma conta bancária e os
serviços do Tesouro, do Ministério das Finanças, fornecem manualmente uma lista das pessoas
a quem deve ser creditado o salário. Embora prevaleçam ainda os processos manuais, o
requisito de ter uma conta para receber pagamentos do Governo reduz as despesas
relacionadas com o pagamento, elimina as perdas associadas a pagamentos em cash e promove
o uso de serviços financeiros formais.
108. São Tomé e Príncipe recebeu 26,8 milhões de USD em remessas internacionais em 2014,
equivalente a 8,1 por cento do PIB. As fontes das remessas incluem, pela ordem de
importância: França, Luxemburgo, Angola, Bélgica e Estados Unidos. A empresa Western Union
ainda é a principal participante no mercado e dispõe de seis pontos de acesso a seus serviços
no país.
Figura 12: Dependência de Remessas em Percentagem do PIB, Amostra de Países, 2014

Fonte: Banco Mundial

53

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

VI. Implementação, Seguimento e
Avaliação do PADSF
109. Um Comité de Desenvolvimento do Sector Financeiroserá responsável pela
implementação do PADSF. O Comité será composta pelo Ministro das Finanças, como
presidente, Governador do BCSTP, como vice-presidente, e Ministros da Economia e da Justiça
ou seus representantes, como membros. Uma equipa técnica constituída por Directores e
quadros do Ministério das Finanças, BCSTP, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, bem
como de outros Ministérios, se necessário, será responsável pela execução diária do PADSF. A
equipa técnica irá supervisionar os grupos temáticos estabelecidos para subsectores
específicos. Os grupos de trabalho serão constituídos por representantes dos sectores público e
privado que devem trabalhar para apoiar e executar as recomendações do Anexo 1. No âmbito
das suas actividades incluem-se comentários ou propostas de regras, regulamentos ou
diplomas, realização de acções de formação e de estudos. Um secretariado apoiará as
actividades dos grupos de trabalho e apresentará relatórios ao Comité de Desenvolvimento do
Sector Financeiro.
Figura 13: Estrutura Orgânica para Implementação do PADSF
Comité de
Desenvolvimento do
Sector Financeiro

Comité Técnico/1

Grupo de Trabalho
da Infra-estrutura
Financeira

Comité de Seguimento/1

Grupo de Trabalho
da Inclusão
Financeira

Grupo de Trabalho
Legal e Regulatório

Grupo de Trabalho
para a Estabilidade

/1 O Comité de Seguimento será presidido pelo(a) Governadora(a) e integra representantes dos
vários Departamentos responsáveis pela implementação de reformas.
2/ O Comité Técnico integra os diferentes grupos de trabalho sob a orientação de
umCoordenador.
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a. Seguimento e Avaliação
110. O Secretariado e o Comité Técnico são responsáveis pela supervisão, coordenação e
implementação da estratégia. Uma grande parte dos trabalhos irá requerer a participação
activa dos sectores público e privado, das instituições financeiras, assim como de outras
entidades públicas e privadas não financeiras. Estas instituições constituirão uma parte
essencial dos grupos de trabalho temáticos e para a implementação da estratégia.
111. Para facilitar o progresso, cada grupo de trabalho deverá apresentar relatório das suas
actividades ao Secretariado do PADSF duas vezes por ano. O Comité de Desenvolvimento do
Sector Financeiro prepará um relatório anual sobre as actividades e progresso dos indicadores,
com base no plano de acção a seguir apresentado (e desenvolvido numa etapa posterior deste
ciclo de projecto). Além deste relatório de actividades concluídas, torna-se necessário um
sistema robusto de medição e avaliação que permita o seguimento de forma regular do
progresso relativo aos objectivos e indicadores desta estratégia. Este seguimento e avaliação
permitirá a identificação de programas bem sucedidos que possam ser replicados, obstáculos a
remover, consequências inesperadas
e/ou reajustamentos tácticos da estratégia, se
necessário.

b. Plano de Acção
112. Os quatro objectivos - I. Quadrolegal e regulamentar moderno; II. Sistema financeiro
estável; III. Infra-estrutura financeira robusta e eficiente; IV. Inclusão Financeira mais ampla devem ser alcançados através de um plano de acção multissectorial coordenado pelo
Secretariado do PADSF. O plano de acção incorpora uma série de indicadores baseados na
análise de falhas na oferta e em revisões do quadro legal e regulamentar concluídas em
2014/15.
113. Para alcançar os quatro objectivos, o plano de acção encontra-se estruturado em torno de
três áreas estratégicas no sector financeiro: Fortalecimento da Supervisão do Sector Financeiro;
Aumento da Inclusão Financeira; e Actualização da Infra-estrutura financeira, embora inclua
também uma área de estratégia geral. A Área Estratégica A - Fortaleccimento da a Supervisão
do Sector Financeiro - centra-se no estabelecimento de um quadro legal e regulamentar
coerente, global e harmonizado, que promova o aumento da capacidade de supervisão e
decisão. A Área Estratégica B - Aumento da Inclusão Financeira - concentra-se na protecção aos
consumidores na área de microfinanças, titularidade bancária através de agentes, avaliação dos
constrangimentos ao financiamento das MPMEs e revisão da legislação relacionada com o
acesso a serviços financeiros. A Área Estratégica C - Actualização da Infra-estrutura financeira focano estabelecimento de um sistema de pagamentos através de cartão e de transacções com
base em garantias, melhoria de registos e relatórios de crédito e na análise de obrigações
governamentais. A Área Estratégica D considera outras intervenções fora do âmbito das Áreas
Estratégicas A a C, incluindo a melhoria no processo de revisão judicial para as transacções
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comerciais e financeiras e o desenvolvimento de infra-estruturas e padrões sólidos de auditoria
e contabilidade.
114. Todas as recomendações estão distribuidas por prioridade, calendário correspondente e
estado de implementação. Os níveis de priorização incluem alto, médio e baixo. Os calendários
indicam o tempo recomendado para a implementação das recomendações e variam de acordo
com os níveis de priorização, devido à natureza particular e ao tempo requerido para cada
reforma; os períodos variam de 1 a 6 até 36 a 60 meses. Em cada área estratégica, as
recomendações são sequenciadas por ordem de prioridade e de acordo com o respectivo
calendário de forma a permitir que possam ser promovidas simultaneamente nas diferentes
áreas. A matriz do Anexo 1 fornece uma lista mais completa e detalhada das acções
necessárias. A matriz de acções contempla as prioridades, identifica o calendário das acções e
indica o estado de implementação.
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Anexo 1: Matriz de Acções
Área Estratégica A: Fortalecimento da Supervisão do Sector Financeiro
Nº.
1

Recomendação
Estabelecer um quadro legal e regulamentar coerente, abrangente e harmonizado
para o sector financeiro e introduzir emendas na nova legislação quando pertinentes.
Especificamente, finalizar as emendas à Lei do Banco Central e à Lei de Instituições
Financeiras e actualizar as regras e regulamentos de acordo com a nova Lei.
Disponibilizar todas as leis, regras e regulamentos relevantes nos portais do Governo.
2 (a)
Aumentar a capacidade de supervisão tanto na instituição visada como fora dela (onsite e off-site) aumentando a frequência e a solidez das análises on-site baseadas no
risco e cumprindo um calendário de análises mais frequentes dos bancos. Reforçar o
quadro de pessoal técnico do Departamento de Supervisão Bancária.
2 (b)
Aumentar o uso de dados actualmente reunidos sobre o sector bancário a fim de
melhorar a análise e supervisão do sector. Em particular, há a necessidade de revisão
da qualidade dos activos dos bancos para que se possa proceder à análise das
principais tendênciase riscos para o sector, tendo em vista a promoção da
estabilidade financeira.
2 (c)
Fazer uma avaliação minuciosa do cumprimentodos princípios básicos de Basileia
pelos bancos.
2 (d)
Rever as disposições relacionadas com a supervisão bancária além-fronteiras e a
cooperação com as entidades dos países de origem dos bancos.
2 (e)
Rever e alterar os procedimentos de licenciamento dos bancos para garantir a devida
análise da situação de novos bancos que entrem no país, bem como directrizes e
regulamentações adequadas.
3 (a)
Proceder a uma revisão geral do quadro regulamentar necessário para a
implementação da nova Lei de Resolução Bancária, incluindo directrizes específicas
para a resolução de instituições financeiras em dificuldades.
3 (b)
Fortalecer o quadro regulamentar de modo a permitir acções correctivas urgentes,
melhoria do plano de contingência e estabelecimento de mecanismos de
coordenação para a gestão de crises.
Área Estratégica B: Aumento da Inclusão Financeira
Nº.
Recomendação
4 (a)
Finalizar a preparação da proposta de Lei de Microfinanças e normas e
regulamentações correspondentes.
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Prioridade Estado
Calendário Agência
Alta
Parcialmen 6-12 meses BCSTP
te iniciada

Parceiro
BM, FMI

Média

Iniciada

Em curso

BCSTP
(DSB)

BM, FMI

Alta

Iniciada

6 meses
iniciais

BCSTP

FMI

Média

Não
iniciada
Não
iniciada
Não
iniciada

12-18
meses
12-18
meses
12-18
meses

BCSTP

BM, FMI

BCSTP

BM, FMI

BCSTP

BM, FMI

Alta

Parcialmen 1-6
te iniciada meses

BCSTP

BM, FMI

Média

Parcialm
ente
iniciada

6-12
meses

BCSTP

BM, FMI

Prioridade Estado
Média
Parcialm
ente
iniciada

Meta
12-18
meses

Agência
BCSTP
(Dpto.
Legal)

Parceiro
BM

Baixa
Baixa
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4 (b)

4 (c)

5 (a)

5 (b)

5 (c)

6 (a)
6 (b)

6 (c)

Colocar as instituições de microfinanças e instituições de crédito ao consumo sob a Alta
orientação e supervisão prudencial do Banco Central e garantir que participem no
registo central de crédito.
Implementar padrões de conduta de mercado e protecção ao consumidor para Média
permitir a transparência dos produtos financeiros e taxas de juro, revendo as ordens
conjuntas e outras publicações onde esta informação é publicada.

Parcialm
ente
iniciada
Não
iniciada

1-6
meses

Emitir directrizes para facilitar serviços bancários móveis como meio de acesso, a
custo reduzido, a serviços financeiros (inicialmente apenas como meio de
pagamentos e poupanças). Alterar o quadro legislativo e regulamentar, se necessário.
Permitir acesso a serviços financeiros através de agentes entre as instituições
financeiras, permitindo que os bancos se associem a empresas locais como agentes
de “bancarização”.
Promover G2P e outros meios de pagamento em massa e recorrentes, inclusive
através do pagamento de salários da função pública, como forma de encorajar os
consumidores a utilizarem contas bancárias e, assim, aumentar a concorrência no
sector bancário. Adicionalmente, promover o uso de serviços financeiros digitais para
facilitar os pagamentos nestas plataformas e promover uma maior inclusão
financeira.
Fazer um inquérito junto das empresas para identificar constrangimentos de
financiamento e, assim, promover o acesso das MPMEs a crédito.
Implementar disposições regulamentares para que as instituições credoras
considerem a capacidade de reembolso do devedor, bem como as dívidas existentes
nas decisões de concessão de empréstimo.
Rever a funcionalidade do seguro obrigatório para automóveis.

Média

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada

6-12
meses

Média

Não
iniciada

Média
Média

Baixa

BCSTP
(Dpto.
Legal)
BCSTP
(Regulaçã
o
de
Mercado)
BCSTP
(Dpto.
Legal)
BCSTP

BM

9-18
meses

MF

BAD

Não
iniciada
Não
iniciada

12-24
meses
12-24
meses

MF

BM

BCSTP

BM

Não
iniciada

12-24
meses

BCSTP

BM

Estado

Meta

Agência

Parceiro

Não
iniciada

6-12
meses

BCSTP

BAD, BM

Parcialm
ente
iniciada
Não
iniciada

6-12
meses

BCSTP

BAD

12-24
meses

BCSTP

BAD

6-12
meses

BM

BAD

BAD

Área Estratégica C: Actualização da Infra-estrutura Financeira
Nº.
7

8 (a)

8 (b)

Recomendação

Prioridad
e
Implementar um sistema de pagamentos por cartão interoperável com ligações Alta
internacionais na sequência de um diagnóstico da actual infra-estrutura de
pagamentos.
Melhorar o registo de crédito com dados históricos, informação positiva sobre os Alta
clientes, estatísticas de número de empréstimos e sua concentração, dados sobre as
empresas de crédito ao consumo e estado dos empréstimos.
Pesquisar o potencial impacto da obrigatoriedade de fornecimento de dados ao Baixa
sistema de análise da situação de crédito através de diálogo com os stakeholders
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locais e de estudo dessa medida aplicada noutros países.
Implementar um quadro legal abrangente sobre fornecimento de informação sobre
crédito e um sistema alargado de informação sobre crédito (positiva e negativa), para
conhecimento de todas as instituições de crédito, nomeadamente bancos,
instituições de microfinanças, empresas de crédito ao consumo e empresas de
serviços básicos (electricidade, água).
9 (a)
Aprovar um quadro legal moderno para transacções com base em garantias e pôr em
funcionamento um sistema electrónico de registo de garantias.
9 (b)
Implementar um sistema electrónico de registo de bens móveis e imóveis no âmbito
da criação de uma lei moderna de transacções com base em garantias.
9 (c)
Formar empresas e instituições financeiras em matéria de garantias adequadas e
sobre a Lei de transacções com garantias, após a sua aprovação.
10
No contexto das necessidades de financiamento do Governo, explorar as
possibilidades de desenvolvimento das obrigações governamentais e a respectiva
ligação às políticas monetárias através de diálogo com os stakeholders
governamentais.
Área Estratégica D: Sector Financeiro em Geral
Nº.
Recomendação
8 (c)

11
11 (b)

12 (a)

12 (b)
13

Média

Parcialm
ente
iniciada

12-24
meses

BCSTP

BM

Alta

Não
iniciada
Não
iniciada
Não
iniciada
Não
iniciada

6-12
meses
6-12
meses
9-18
meses
12-24
meses

MF,
BCSTP
MF,
BCSTP
MJ

BM

Estado

Meta

Agência

Parceiro

Não
iniciada
Não
iniciada

6-12
meses
6-12
meses

MJ

PNUD

MJ

PNUD

Não
iniciada

6-12
meses

MF

BM

Não
iniciada
Não
iniciada

6-12
meses
1-6
meses

MF

BM

Média
Média
Baixa

Prioridad
e
Actualizar o processo de revisão judicialde transacções comerciais e financeiras, Alta
incluindo execução e registo de garantias.
Formar juízes em matéria de técnicas de julgamento sobre questões comercial e Média
financeira. Dinamizar formas de julgamento de pequenos conflitos. Instituir
mecanismos alternativos de resolução de conflitos e arbitragem.
Desenvolver infra-estrutura sólida e padrões de auditoria e contabilidade, instituindo Média
a OTOCA (organização profissional de contabilidade), criando legislação que estipule
os padrões de auditoriae actualizando o plano de contabilidade.
Dar à OTOCA a incumbência de capacitar as MPMEs em contabilidade e preparação Média
de relatórios financeiros.
Explorar as possibilidades de aprofundamento da colaboração com os países de Alta
expressão portuguesa, considerando as várias recomendações, nomeadamente no
que concerne a avaliação da compatibilidade e viabilidade da adopção de leis,
práticas e sistemas eficazes dos países lusófonos.

MF/
BCSTP

BM
BM,
PNUD
FMI

BM

Nota: BM = Banco Mundial; BAD = Banco Africano de Desenvolvimento; FMI = Fundo Monetário Internacional; PNUD = Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento; MF = Ministério das Finanças; MJ = Ministério da Justiça.
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Anexo 2: Apoio Corrente dos Doadores ao Sector Financeiro
de STP
Área Estratégica
Parceiro
a)
Fortalecimento
da FMI
Supervisão
do
Sector
Financeiro
FMI

Descrição do Projecto
Emenda à Lei do Banco Central

Assistência técnica ao departamento de supervisão bancária sobre supervisão
com base no risco/1
BM
Resolução de bancaria e regulamentações/directrizes para a gestão de crises
Banco de Portugal Assistência Técnica na área de Supervisão Bancária
b) Aumento da Inclusão BM
Pilar de acesso a financiamento para a execução de políticas de
Financeira
desenvolvimento (proposta)
BAD
Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (proposta)
c) Actualização da Infra- BAD
Actualização da infra-estrutura financeira (com apoio do BM para diagnóstico
estrutura financeira
e avaliação do sistema de pagamentos existente)
BAD
Programa de Apoio à Gestão Económica e Financeira
BM
Lei de Transacções com Garantia e Registo de garantias móveis (proposta)
d) Sector Financeiro em Geral PNUD
Programa de Reforma Judicial (incluindo formação de juízes em sobre
questões financeiras e comerciais)
/1 NB: O Banco Central do Brasil e Portugal já tinham dado apoio ao BCSTP na área de supervisão bancária.
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Anexo 3: Plano de Consulta e
Disseminação
O Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro de São Tomé e Príncipe é o
resultado de uma série de consultas junto dos stakeholders locais. Entre Setembro de 2014 e
Dezembro de 2014, o Banco Mundial realizou quatro missões a São Tomé e Príncipe (Setembro
de 2014, Janeiro de 2015, Julho de 2015 e Dezembro de 2015) para prestar assistência no
âmbito da preparação do PADSF, incluindo consultas junto dos diversos stakeholders.
Os principais objectivos da missão de Setembro de 2014 foram: estabelecer contactos com o
Ministério das Finanças, o BCSTP e outros stakeholders para discutir os objectivos do PADSF,
recolher informação relevante para o trabalho analítico necessário, tomar conhecimento de
actividades prévias relacionadas com o desenvolvimento do sector financeiro em São Tomé e
Príncipe e desenvolver um plano de trabalho preliminar. No fim da missão, a equipa fez a
apresentação das principais conclusões e de uma proposta de plano de trabalho à Governadora
e aos quadros superiores do Banco Central.
A equipa regressou a STP em Janeiro de 2015 para: 1) envolver o BCSTP, o Ministério das
Finanças e outros stakeholders nas principais questões relevantes para o desenvolvimento do
sector financeiro; 2) fazer o diagnóstico do sector financeiro, do ambiente de inclusão
financeira assim como do quadro legal e regulamentar do sector; e (3) realizar uma análise
técnica do registo de crédito existente e das possibilidades de estabelecimento de um registo
de garantias móveis.
A missão de Dezembro de 2014pôs em marcha o processo de criação de uma estrutura
orgânica para apoiar na elaboração e desenvolvimento de um plano de acção para o
desenvolvimento do sector financeiro (PADSF). A estrutura é liderada por um Conselho de
Desenvolvimento do Sector Financeiro. O Conselho é composto pelo Ministro das Finanças,
como presidente, pelo Governador do BCSTP, como vice-presidente, e pelos Ministros da
Economia e da Justiça e de outros ministérios sectoriais envolvidos. Uma equipa técnica
composta por representantes dessas instituições como Administradores Nacionais é
responsável pela gestão da implementação do PADSF e supervisão dos grupos de trabalho
temáticos ad hocque se ocupam de temas definidos pelo Conselho. O Conselho também
constitui um secretariado do PADSF para apoiar as actividades da equipa técnica e dos grupos
de trabalho.
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Figura: Organigrama
Conselho de Desenvolvimento
do Sector Finaceiro
MF (Presidente), BCSTP
(Vice-Presidente), MJ, MEcon.

Comité Técnico
Administradores Nacionais

Grupo de Trabalho
1

Grupo de Trabalho
2

Secretariado

Grupo de Trabalho
3

Grupo de Trabalho
4

Em Julho de 2015, a Missão do Banco Mundial regressou a São Tomé e Príncipe para dar
continuidade aos trabalhos de preparação do PADSF. A missão discutiu a versão preliminar do
PADSF e participou na organização de um workshop de stakeholdersque contou com a
participação do Governo, do Banco Central, das instituições financeiras privadas da sociedade
civil. A missão também realizou acções de formação técnica sobre colecta de informação de
crédito e análise e controlo de qualidade de registo de crédito e das instituições financeiras
privadas. A missão teve encontros com o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o
Governador e quadros superiores do BCSTP e representantes de várias instituições financeiras
privadas, investidores, associações e ONGs. Após a missão, a equipa incorporou o feedback e os
resultados do workshop de stakeholders e procedeu a uma revisão da qualidade do PADSF, em
Outubro de 2015.
Em Dezembro de 2015, uma equipa regressou a STP para finalizar a preparação do PADSF. O
projecto do PADSF foi discutido com o Ministro das Finanças, o Ministro da Economia e
Cooperação Internacional, a Governadora e quadros superiores do Banco Central,
representantes das instituições financeiras privadas e investidores estrangeiros. A agenda
completa da missão encontra-se em anexo.
Após a Missão de Dezembro de 2015, o PADSF foi submetido a uma revisão inicial no Banco
Mundial e a equipa está a incorporar os comentários. O projecto irá depois passar por uma
revisão a nível de gestão, prevista para o início de Março de 2016, antes de ser enviada aos
stakeholdersde STP para comentários adicionais. Uma vez terminado o processo de revisão em
curso, o Banco Mundial prevê disseminar o PADSF,em STP, em Junho/Julho de 2016.
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Anexo 4: Indicadores Seleccionados de
Estabilidade Financeira, 2011-2015
Rácio de Adequação de Capital
Capital (valor líquido) sobre Activos Ajustados ao risco
Percentagem de bancos com rácio maior ou igual a 10
por cento
Percentagem de bancos entre < 10 e > 6 por cento como
mínimo
Percentagem de bancos abaixo do mínimo de 6 por
cento
Depósitos em bancos abaixo de 6 por cento (em mil
milhões de dobras)
Depósitos em bancos abaixo de 6 por cento (em milhões
de USD)
Capital (valor líquido) para Activos
Rácio de Capital Tier 1
Rácio de Capital Tier 2
Qualidade dos Activos
Empréstimos vencidos sobre empréstimos brutos
Empréstimos malparados (em mil milhões de dobras)
Créditos Malparados (em milhões USD)
Créditos malparados sobre Total de empréstimos
Créditos sob vigilância
Activos em imparidade/créditos brutos
Provisões (em mil milhões de dobras)
Provisões em percentagem dos créditos malparados
Activos totais (em mil milhões de dobras)
Total de Activos (em milhões de USD)
Percentagem de variação dos activos totais ao longo dos
últimos 12 meses
Créditos em moeda estrangeiro sobre total de créditos
Créditos malparados por banco (rácio)
BISTP
Afriland First Bank
Banco Equador
Island Bank
Commercial Bank
Ecobank
Energy Bank
BGFI
Proveitos e rentabilidade
Proveito Líquido sobre média de activos (ROA)
Proveito Líquido sobre média de capital (ROE)
Despesas não associadas a juros sobre proveitos brutos
Despesas de pessoal sobre proveitos brutos
Receitas não associadas a juros sobre proveitos brutos
Lucro Líquido (em mil milhões de dobras)
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2011
27,7

2012
20,3

2013
22,7

2014
22,6

2015
24,1

100,0

87,5

75,0

75,0

85,7

0,0

0,0

12,5

12,5

0,0

0,0

12,5

12,5

12,5

14,3

0,0

83,2

59,0

325,1

455,3

0,0

3,8

2,7

14,7

20,6

26,5
74,2
25,8
2011
33,2
277,9
12,6
15,6
17,5
4,8
214,8
77,3
2.916
132

22,7
75,7
24,3
2012
66,7
291,9
13,2
15,4
51,3
6,8
241,9
82,9
3.784
171

18,4
67,9
23,6
2013
30,4
310,2
14,1
16,9
13,6
9,1
512,5
165,2
4.006
182

20,3
71,6
15,0
2014
36,2
329,1
14,9
19,1
17,2
9,5
345,0
104,8
4.581
208

15,5
61,6
11,7
2015
35,0
570,5
25,9
29,8
5,2
17,3
515,6
90,4
4.809
218

6,9

28,7

5,5

14,3

22,6

0,0
2011
17,8
5,1
8,7
48,5
36,6
7,5
20,0
0,0
2011
0.5
1,5
91,7
24,2
68,2
13,1

57,9
2012
16,0
11,5
9.0
100,0
29,6
8,7
14,6
12,7
2012
-0,8
-3,3
79,7
24,5
58,3
-31,5

53,9
2013
13,1
10,2
20,6
68,8
46,3
8,0
51,8
3,5
2013
-2,1
-9,3
427,8
32,8
385,2
-81,8

46,5
2014
13,7
13,1
34,1
92,9
64,9
5,4
10,9
20,7
2014
-3,2
-15,9
109,9
38,9
59,7
-135,3

42,1
2015
19,5
32,1
51,8
30,4
6,0
50,0
29,1
2015
-5,2
-27,1
141,0
39,5
89,5
-226,5
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Lucro Líquido (em milhões de USD)
Lucro líquido dos 12 meses precedentesem
percentagem da média de activos totais
Despesas (com amortização e provisões)/proveitos
Lucro Líquido (antes de imposto)/proveitos líquidos
Margem Líquida de Juro
Margem Líquida de Juro para Proveitos Brutos
Liquidez
Activos Líquidos/Activos Totais
Activos Líquidos/Passivos de curto prazo
Empréstimos/depósitos
Activos Líquidos/Depósitos Totais
Créditos/Total de Passivos
Reservas em excesso/oferta de moeda (broad money)
M3
Sensibilidade ao risco de mercado
Passivos em Moeda Estrangeira/Total de Passivos
Passivos em Moeda Estrangeira sobre fundos de
accionistas
Depósitos em moeda estrangeira/reservas oficiais
Fonte: BCSTP
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0,6

-1,4

-3,7

-6,1

-10,3

0.5

-0,9

-2,1

-3,2

-5,2

119.3
100,0
58,1
0,0
2011
20,4
36,7
119,5
40,0
83,0

117.8
100,0
68,4
0,0
2012
37,8
61,5
101,7
76,9
64,7

471.1
100,0
10,0
60,2
2013
40,8
39,6
85,8
76,2
56,3

164.5
100,0
10,7
60,4
2014
45,8
72,7
69,6
84,5
47,3

215.9
100,0
10,7
48,5
2015
52,0
72,5
63,5
83,1
47,1

-0,8

8,3

20,0

19,2

18,4

2011
35,0

2012
30,8

2013
27,0

2014
28,1

2015
30,0

97,0

105,0

119.3

110.3

162.8

84.2

84.9

65.0

69.2

65.5
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Anexo 5: Pequenos Sistemas Financeiros:
Alguns Factos Estilizados e O Caso de São
Tomé Príncipe
Preparado por: Dorothe Singer30
Os desafios de pequenos sistemas financeiros são bem conhecidos. A provisão de serviços
financeiros é frequentemente mais onerosa e mais limitada em pequenos sistemas financeiros
quando comparada com a dos sistemas financeiros de maior dimensão. Na base destes desafios
estão as economias de escala, que podem ser encontradas tanto a nível da instituição
financeira como a nível do plano do sistema financeiro como um todo. Muitos dos custos com a
provisão de serviços financeiros são essencialmente fixos. Significa que o custo da
intermediação financeira decresce conforme o número de transacções, clientes e instituições
aumenta. Um número menor de transacções e mais reduzido de clientes não só admitem
menos instituições financeiras e fraca concorrência, como também fazem com que as
instituições financeiras tenham mais despesas de operação visto que se confrontam com uma
série de custos fixos, incluindo custos com a rede de agências, sistemas informáticos e de
governanaça corporativa que são em grande medida independentes do número dos seus
clientes. De forma similar, os custos com regulamentação e supervisão de um sistema
financeiro e com sistemas de pagamentos e outras infra-estruturas financeiras são também em
grande parte independentes do número de instituições que fazem parte do sistema financeiro.
Além disso, é geralmente difícil diversificar o risconos pequenos sistemas financeiros, o que
pode causar mais constrangimento à dimensão do sistema financeiro em pequenos mercados e
contribuir para riscos de estabilidade financeira.
Bossone, Honohan e Long (2002) abordam como os pequenos sistemas financeiros diferem dos
maiores e propõem políticas que podem contribuir para superar alguns desses desafios. Em
particular, mostram como o nível de abertura pode ajudar a ultrapassar algumas das
desvantagens da pequenez. Os estudos feitos por Beck e De La Torre (2007), Barajas et al.
(2013), e Beck e Feyen (2013) medem a dimensão, profundidade e desempenho dos sistemas
financeiros relativamente às características estruturais desses países tais como a dimensão em
termos de actividade económica e população. Constatam que países mais pobres e países com
pouca população têm sectores financeiros mais pequenos, menos profundos e com pior
desempenho.
Neste contexto, o objectivo deste estudo é avaliar como os indicadores-chave do sector
financeiro variam de acordo com a sua dimensão e resumir políticas que podem ajudar os
pequenos sistemas financeiros a enfrentar alguns dos desafios. Tendo em conta que os sectores
30

Este draft é datado de 20 de Outubro de 2015
65

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

financeiros de pequenos países são tipicamente dominados por bancos, a análise centra-se no
sector bancário.
A primeira parte do estudo faz uma abordagem geral das características de pequenos sistemas
financeiros e de como se diferenciam de sistemas financeiros mais amplos numa série de
indicadores-chave. A segunda parte aborda especificamente a estrutura de um pequeno
sistema financeiro, São Tomé e Príncipe, e os factores que condicionam o spread de taxa de
juro neste pequeno sistema financeiro. O estudo termina com um resumo das implicações de
políticas para pequenos sistemas financeiros.
Países com pequenos sistemas financeiros
Em 2013, 19 países - de um total de 170 países que forneceram informação - tinham um
sistema financeiro em que a dimensão total, medida pelo agregado monetário M2 (moeda fora
dos bancos e depósitos à ordem), é inferior a mil milhões de USD (Figura 1, Tabela 1). Conforme
Bossone, Honohan e Long (2002) demonstram, este valor nem chega a ser superior ao de um
pequeno banco num país desenvolvido.31
Não surpreende que os países com pequenos sistemas financeiros caracterizam-se pelo
reduzido número de habitantes. Entre os 19 países, a dimensão da população varia entre
inferior a 100.000, na Domínica e Seicheles, e até 10 milhões, no Burundi, e, em média, é
inferior a 2 milhões. Também não surpreende que, em termos de PIB, sejam paises de
pequenas economias. Em termos de PIB per capita, esse grupo de países varia, de forma
substancial, de países de rendimento baixo apaíses de rendimento médio alto. Cerca de metade
desses países estão situados na África Subsaariana (10), e depois naparte oriental do Pacífico
(6) e na América Latina e Caraíbas (3). (Tendo em conta a desproporção do número de países
com pouca pupulação e PIB per capita reduzido que não prestam informação sobre o agregado
monetário M2, o número exacto de países com pequenos sistemas financeiros é mais elevado
do que 19.)
Figura 1: Dimensão do Sistema Financeiro em 170 países (em mil milhões de USD), 2013

31Ajustado à inflação, mil milhões de USD em 1999 são equivalentes a 1,35 mil milhões em 2013. Ver também a
base de dados da Reserva Federal acerca da dimensão do Bancos dos EUA.
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Fonte: World Development Indicators

Tabela 1: Países com um Sistema Financeiro (M2) inferior a mil milhões de USD, 2013

Burundi
República
Africana

Centro

Comores
Domínica
Gâmbia
Granada
Guiné-Bissau
Lesoto
Libéria
Micronésia Estados
Federados da
Samoa
Seicheles
Serra Leoa

Região
África
Subsaariana
África
Subsaariana
África
Subsaariana
América Latina
Caraíbas
África
Subsaariana
América Latina
Caraíbas
África
Subsaariana
África
Subsaariana
África
Subsaariana
Este da Ásia
Pacífico
Este da Ásia
Pacífico
África
Subsaariana
África
Subsaariana

Grupo de
Rendimento

M2
(milhões de
USD)

População
(milhões)

PIB
(milhões de
USD)

PIB
per
capita
(USD)

LI

591

10.466

2715

259

LI

432

4.711

1545

328

LI

243

0.752

619

823

UMI

481

0.072

517

7175

LI

497

1.867

891

477

UMI

759

0.106

836

7890

LI

378

1.757

947

539

LMI

897

2.083

2148

1031

LI

725

4.294

1947

453

LMI

146

0,104

316

3049

LMI

323

0,190

796

4181

UMI

775

0,090

1411

15696

LI

862

6,179

4928

798

e

e

e
e

67

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

Este da Ásia e
Pacífico
LMI
472
0,561
1060
e América Latina e
Caraíbas
UMI
522
0,109
719
África
São Tomé e Príncipe Subsaariana
LI
116
0,182
311
Este da Ásia e
Timor-Leste
Pacífico
LMI
500
1,180
1468
Este da Ásia e
Tonga
Pacífico
UMI
201
0,105
433
Este da Ásia e
Vanuatu
Pacífico
LMI
569
0,253
802
Fonte: World Development Indicators
Nota: LI (Rendimento Baixo), LMI (Rendimento médio baixo), UMI (rendimento médio alto)
Ilhas Salomão
São
Vicente
Granadinas

1890
6575
1703
1244
4117
3167

O valor de mil milhões de USD representa o limiar inferior. Cerca de 70 dos 170 países têm um
sistema financeiro com menos que USD 10 mil milhões em termos de agregado monetário M2.
Em comparação, 63 bancos nos Estados Unidos tinham mais de 15 mil milhões em valor médio
de activos no final de 2013 (Reserva Federal dos EUA, base de dados FRED). A dimensão média
da população dos países com sistemas financeiros em termos de M2 entre mil milhões de USD
e 10 mil milhões de USD é de 7,5 milhões, se excluirmos a República Democrática do Congo que
com uma população de 72 milhões tem quase o dobro da dimensão do país seguinte mais
populoso nesta categoria.
Comparado com dados de há 10 anos, o número de países com sistemas financeiros com um
agregado monetário M2 inferior a 10 mil milhões de USD (em dólares de 2013) decresceu de
104 em 2003 para 70 em 2013 (tabela 2). Uma vez que as economias cresceram e os sectores
financeiros foram expandindo, alguns países moveram-se de sistemas financeiros com M2
inferior a mil milhões de USD (em dólares de 2013) para sistemas financeiros com M2 entre mil
milhões de USD e 10 mil milhões de USD (em dólares de 2013) ao passo que noutros países o
sector financeiro ultrapassou o limiar de 10 mil milhões de USD. A última categoria inclui países
com um número de população mais elevado, como o Quénia, que têm conseguido expandir a
dimensão do sistema financeiro na medida em que as suas economias cresceram e os sistemas
financeiros foram liberalizados. No entanto, vários países com sistemas financeiros pequenos
são demasiado pequenos em termos de população para desenvolver sistemas financeiros
amplos que sirvam a sua economia doméstica.32
Tabela 2: Países com pequenos sistemas financeiros (M2), 2003 e 2013
2003
Número de países com o agregado monetário M2 inferior a 10 mil
milhões de USD (em dólares de 2013)
104
dos quais com M2 inferior a mil milhões de USD (em dólares de 2013)
49
dos quais com M2 entre mil milhões de USD e 10 mil milhões de USD 55
32

2013
70
19
51

Alguns países com populações mais pequenas têm desenvolvido sistemas financeiros maiores através da
provisão de serviços financeiros offshore. No entanto, não é claro que os serviços financeiros offshore contribuam
para a qualidade da profundidade dos serviços financeiros onshore em pequenas economias em desenvolvimento
(Bossone, Honohan, e Long, 2002).
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(em dólares de 2013)
Fonte: World Development Indicators
Nota: Não existem dados de 2013 sobre quatro países (Barbados, Guiné, Lao e Ruanda) que provavelmente tinham
um sistema financeiro com uma dimensão inferior a 10 mil milhões em 2013.

A pequenez e as questões com as quais os pequenos sistemas financeiros se confrontam não
têm a ver apenas com países que se situam abaixo de certos limiares. Pelo contrário, como
demonstram algumas das análises abaixo, as questões que os pequenos sistemas financeiros
enfrentam são também relevantes para sistemas relativamente pequenos para além dos
limiares da dimensão, embora numa extensão mais reduzida.

1. Factos estilizados sobre pequenos sistemas financeiros (comparados
com sistemas financeiros mais amplos)
Esta secção documenta como os sectores bancários de pequenos sistemas financeiros se
comparam com sistemas financeiros mais amplostendo em conta indicadores financeiros
importantes como profundidade, estrutura, capitalização, qualidade de activos, rentabilidade,
eficiência e acesso. Os dados provêm de uma série de fontes diferentes com cobertura distinta
dos países, não apenas pelo uso de diferentes bases de dados, mas também pelo uso de
variáveis distintas dentro da mesma base de dados. Para uma melhor cobertura, os dados
dizem respeito a 2013. Quando possível, as tabelas com indicadores-chave por sistemas
financeiros distinguem entre muito pequenos (M2 inferior a mil milhões de USD em 2013) e
pequenos (M2 entre mil milhões e 10 mil milhões em 2013). Relativamente a alguns
indicadores-chave a cobertura entre países «muito pequenos» é pobre; nestes casos os países
com sistemas financeiros «muito pequenos» e «pequenos» aparecem numa única categoria.
Geralmente os países mais pequenos figuram entre os que não fornecem dados; tendo isso em
consideração, as médias apontadas relativamente a estes pequenos sistemas financeiros são
também geralmente calculadas por excesso (tendencialmente favorável).
a.

Dimensão Absoluta do Sector Financeiro e Profundidade Financeira

Tendo em conta a presença de economias de escala, a dimensão absoluta do sistema financeiro
é um factor importante. Mas serão os pequenos sistemas financeiros também pequenos em
termos relativos? Duas medidas relativamente comuns de profundidade do sistema financeiro
são os rácios M2 em percentagem do PIB e o crédito privado concedido pelos sectores
financeiros em percentagem do PIB. O gráfico abaixo apresenta o crédito privado em
percentagem do PIB contra a dimensão e a tabulação da profundidade do sector financeiro por
volume demonstra que os pequenos sistemas financeiros não são apenas pequenos em termos
absolutos medidos em termos de M2, mas também em termos relativos (Figura 2 e Tabela 3). E
embora a profundidade financeira dos países com sistemas financeiros pequenos em 2013
tenha aumentado ao longo dos últimos 10 anos, também aconteceu o mesmo a respeito da
profundidade financeira em sistemas financeiros mais amplos. Em 2013, sistemas financeiros
pequenos e muito pequenos indicaram em média um rácio de crédito privado em relação ao
PIB de cerca de 30 por cento. Esta percentagem pode ser comparada com um rácio médio de
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45 por cento noutros países em desenvolvimento e 101 por cento em países da OCDE de
rendimento elevado. No entanto, conforme reflectido no gráfico de crédito privado em
percentagem do PIB em relação a M2, outros factores além da dimensão absoluta influenciam a
profundidade financeira, e as políticas podem desempenhar um papel importante no maior
aprofundamento dos sectores financeiros mesmo face à uma dimensão absoluta mais reduzida.
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Figura 2: Crédito Privado por Bancos (% PIB) vs. M2, 2013

Fonte: World Development Indicators

Tabela 3: Dimensão do Sector Financeiro e Profundidade Financeira, 2003 e 2013

Muito pequeno (M2 inferior a mil milhões de
USD em 2013)
Pequeno (M2 entre mil milhões de USD e 10
mil milhões de USD em 2013)
Outros em vias de desenvolvimento (M2
superior a 10 mil milhões de USD em 2013)
Rendimento elevado: OCDE
Fonte: World Development Indicators

M2 (em percentagem do
PIB)

Crédito
Privado
providenciado por Bancos
(em percentagem do PIB)

2003

2013

2003

2013

36,6

48,0

19,1

29,0

42,7

50,5

26,3

35,2

63,7

63,8

39,4

44,8

89,3

108,4

84,7

101,2

b. Estrutura e Dimensão do Sector Financeiro
Comparado com países com sistemas financeiros maiores, os pequenos sistemas financeiros
são caracterizados por um número menor de instituições financeiras, uma quota mais elevada
de instituições estrangeiras e percentagem de total de activos bancários detidos por bancos
estrangeiros (Figura 3).33 Tendo em conta a dimensão reduzida do mercado em países com
33

Os dados sobre estas características para um número amplo de países (136) estão disponíveis na base de dados
de propriedade de bancos (Bank Ownership Database) de Claessen e van Horen (2014). O ano mais recente para o
qual os dados estão disponíveis é 2009.
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pequenos sistemas financeiros em termos de população em geral e também geralmente em
termos de rendimento, o número reduzido de bancos é esperado. Em média, os sistemas
financeiros pequenos e muito pequenos têm 9 bancos comparados com 32 noutros países em
vias de desenvolvimento e 52 em países de alto rendimento da OCDE. A quota de bancos
estrangeiros nos sistemas financeiros pequenos e muito pequenos é de 62 por cento (número)
e 75 por cento (activos), respectivamente, cerca do dobro do que noutros países em vias de
desenvolvimento e em países de rendimento alto da OCDE. A quota mais elevada de bancos
estrangeiros em pequenos sistemas financeiros pode ser umreflexo de que o número de bancos
estrangeiros leva a diferentes quotas de propriedade estrangeira, dependendo do número de
instituições domésticas. Pode também indicar que os sistemas mais pequenos são mais abertos
uma vez que a presença de instituições financeiras estrangeiras pode ajudar os pequenos
sistemas financeiros a enfrentar alguns dos desafios tais como tornar o sistema mais
competitivo e eficiente, importando conhecimento, competências de gestão de risco,
governação, acesso a capital e economias de escala. No entanto, a presença de bancos
estrangeiros pode também levantar questões que se prendem com a concentração no mercado
em vez de introduzir a concorrência, aumentando assim o risco de contágio e de sobrecarga na
capacidade de supervisão.34
A concentração de activos entre os três maiores bancos é mais elevada em sistemas financeiros
pequenos e muito pequenos, situando-se em 82 por cento; sendo de 55 por cento noutros
países em vias de desenvolvimento e de 70 por cento em países da OCDE de alto rendimento.
O gráfico de dispersão da concentração de activos entre os três maiores bancos e do agregado
M2 demonstra que existe uma grande variação no rácio de concentração entre sistemas
financeiros, apontando assim para outros factores de influência e o papel das políticas para
determinar o nível de concentração (Figura 3). Os sistemas altamente concentrados são
tipicamente menos competitivos; no entanto, em pequenos sistemas financeiros, poderá haver
um trade-off entre a concorrência e a dimensão, tendo em conta as economias de escala
prevalecentes, o que pode mesmo fazer com que níveis de concentração relativamente mais
elevados sejam desejáveis.
Tabela 3: Estrutura do Sistema Bancário por Dimensão do Sistema Financeiro, 2009

Muito pequeno e pequeno (M2 inferior a 10 mil milhões
de USD em 2013)
Outros em vias de desenvolvimento (M2 superior a 10
mil milhões de USD em 2013)
Rendimento elevado: OCDE
34

Número médio
de bancos

Percentagem
média
de
bancos
estrangeiros
entre o número
total de bancos

Percentagem
média
de
activos
de
bancos
estrangeiros
entre o total de
activos

9

62%

75%

32

38%

34%

51

34%

31%

Para um resumo dos benefícios e riscos de bancos estrangeiros ver por exemplo Beck et al (2014) e para um
resumo específico e relevante sobre pequenos sistemas financeiros ver Bossone, Honohan, e Long (2002).
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Fonte: Claessens e van Horen (2014)
Nota: 2009 é o ano mais recente disponível; dados disponíveis de 30 países na categoria «muito pequeno e
pequeno», 53 países na categoria de «outros em vias de desenvolvimento», e 31 países na categoria de
«rendimento alto: OCDE»

Figura 3: Concentração de activos de 3 bancos vs. M2, 2013

Fonte: World Development Indicators e Bankscope via FinStats

c. Qualidade dos Activos e Capital e Dimensão do Sistema Financeiro
Em média, os sistemas financeiros de todas as dimensões parecem estar bem capitalizados. A
qualidade de activos nos pequenos sistemas financeiros parece ser, em média, ligeiramente
inferior àdos países com sistemas de maior dimensão (Tabela 4). Em 2013, a média de créditos
malparados em percentagem do total de créditos brutos situava-se em cerca de 8,7 por cento
nos países com sistemas financeiros pequenos e muito pequenos comparado com 7 por cento
noutros países em vias de desenvolvimento e 5,8 por cento nos países da OCDE de rendimento
alto. Dado que existe variação entre países ao longo da linha, essa relação é também ilustrada
num gráfico (Figura 4). Um factor que pode explicar os rácios mais elevados de crédito
malparado em sistemas financeiros pequenos e muito pequenos pode ser a fraca capacidade
de gestão de risco tanto a nível dos bancos como da regulação e supervisão. Pode também ser
uma reflexo da grande dificuldade em diversificar os riscos em pequenos sistemas financeiros.
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Tabela 4: Qualidade dos Activos e Capital por Dimensão do Sistema Financeiro, 2013

Muito pequeno e pequeno (M2 inferior a 10 mil milhões
de USD em 2013)
Outros em vias de desenvolvimento (M2 superior a 10 mil
milhões de USD em 2013)
Rendimento alto: OCDE
Fonte: IMF Global Financial Stability Report via FinStats

Capital do
Banco
para
Activos
(%)

Capital
Regulatóri
o
para
Activos
Ajustados
ao
risco
(%)

Créditos
malparados
para Total
de
empréstimo
s brutos (%)

Provisões
para
créditos
malparado
s (%)

12,4

19,3

8,7

58,6

10,8

16,6

7,0

95,3

7,9

16,0

5,7

48,5

Figura 4: NPL (% Total de Créditos) vs. M2, 2013

Fonte: World Development Indicators e IMF Global Financial Stability Report via FinStats

d. Eficiência e Dimensão do Sector Financeiro
A rentabilidade dos bancos varia de acordo com a dimensão do sector financeiro. O retorno
sobre os activos e o retorno sobre o capital próprio em sistemas financeiros muito pequenos é,
em média, mais elevado do que em países de rendimento alto da OCDE, mas cerca de metade
do que em países com pequenos sectores financeiros, que têm rentabilidade mais elevada em
média (Tabela 5). Isto indica que a concorrênciapermanece de certa forma limitada,
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especialmente em pequenos sistemas financeiros apesar da ampla participação de bancos
estrangeiros nestes países, conforme documentado acima.
A eficiência operacional em países com pequenos sistemas financeiros parece ser inferior àdos
países com sistemas financeiros de maior dimensão (Tabela 5). Tendo em conta a presença de
economias de escala, não é suspreendente que os países com sistemas financeiros mais
pequenos tenham rácios mais elevados de custos sobre proveitos e custos administrativos
sobre activos totais (Figura 5). Os spreads de taxas de juro - a diferença na taxa de empréstimo
em relação à taxa de depósito - são também mais elevados em pequenos sistemas financeiros e
decresce com o aumento da dimensão do mesmo (Figura 6). Os spreads mais elevados de taxas
de juro reflectem o risco mais elevado de crédito, mas também os custos administrativos mais
elevados,uma característica típica de sistemas financeiros mais pequenos. Outros factores,
incluindo rácios de reservas obrigatórias e requisitos de provisionamento, também explicam as
diferenças nos spreads de taxas de juro. São necessários dados mais detalhados para uma
decomposição do spread de taxas de juros do que os disponíveis a nível internacional. O caso
de São Tomé e Príncipe, explorado em detalhe nas secções seguintes, lança alguma luz sobre os
principais impulsionadores do spread de taxa de juro num pequeno sistema financeiro.
Os spreads mais elevados de taxa de juro em pequenos sistemas financeiros podem também
explicar em parte as margens líquidas, em média, mais elevadas em pequenos sistemas
financeiros. Pelo contrário, o rácio de receitas não relacionadas com juros em relação aos
proveitos totais não parece variar substancialmente com a dimensão do sistema financeiro.
Outra medida de eficiência é a taxa de transformação de poupanças em empréstimos. O rácio
de crédito privado sobre depósitos é mais reduzido em países com sistemas financeiros muito
pequenos comparado com o rácio dos países com pequenos sistemas financeiros e outros
países em vias de desenvolvimento. Isto pode ser um reflexo de que os bancos percebem a
exposição a empréstimos como relativamente mais arriscada nestes países, mas também pode
ser um reflexo da oferta mais limitada de projecto de investimento, ou uma combinação de
ambos.
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Tabela 5: Indicadores de Desempenho Financeiro de Bancos por Dimensão do Sistema
Financeiro (%), 2013.

Retorn
o sobre
Activos

Retorn
o sobre
Capital
Próprio

Crédito
Privado
sobre
Depósit
os

Marge
m
Líquida
de
Juros

Proveitos
não
associad
os a juros
sobre
proveitos
brutos

Custos
sobre
Proveit
os

Muito pequeno (M2
inferior a mil milhões
de USD em 2013)
0,89
8,24
69,09
6,13
38,86
70,62
Pequeno (M2 entre
mil milhões de USD e
10 mil milhões de
USD em 2013)
1,96
16,66
85,33
5,55
40,47
56,98
Outros em vias de
desenvolvimento (M2
superior a 10 mil
milhões de USD em
2013)
1,29
12,29
87,35
4,64
34,09
54,27
Rendimento
alto:
OCDE
0,22
3,39
111,91
1,76
39,77
63,53
Fonte: World Development Indicators e IMF Global Financial Stability Report via FinStats

Figura 5: Despesas Gerais (Overhead) (% de Activos Totais) vs. M2, 2013
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Custos
administrativ
os (overhead)
sobre activos
totais

Sprea
d de
taxa
de
juro

5,07

9,25

4,13

9,67

3,19

6,13

1,52

2,82
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Fonte: World Development Indicators e IMF Global Financial Stability Report via FinStats

Figura 6: Spread de taxa de juro vs. M2, 2013

Fonte: World Development Indicators e IMF Global Financial Stability Report via FinStats

e.

Acesso

Em termos de acesso a serviços financeiros, pequenos sistemas financeiros tipicamente têm
taxas mais reduzidas de titularidade de contas bancárias entre adultos e menos agências
bancárias e caixas automáticas (ATMs) por cada 100.000 adultos (Tabela 6). Uma média simples
de taxas de titularidadebancária entre países demonstra que os países com sistemas financeiros
pequenos e muito pequenos apresentam uma taxa de titularidade de 33 por cento entre
adultos comparada com 48 por cento noutros países em vias de desenvolvimento. Os dados
sobre acesso a serviços financeiros demonstram que, embora as diferenças em agências
bancárias por dimensão do sistema financeiro em países em desenvolvimento sejam
relativamente pequenas, estas são mais vincadas em termos de ATMs com uma média de 22
ATMs para cada 100.000 adultos em sistemas financeiros muito pequenos, 30 em sistemas
financeiros pequenos e 38 noutros países em desenvolvimento.35

35

Os dados sobre acesso de empresas a serviços financeiros estão disponíveis nos inquéritos empresariais do
Banco Mundial, mas a cobertura de países entre sistemas financeiros pequenos e muito pequenos é demasiado
reduzida para calcular médias significativas.
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Tabela 6: Indicadores de acesso por dimensão do sistema financeiro

Muito pequeno (M2 inferior a mil milhões de USD em 2013)
Pequeno (M2 entre mil milhões de USD e 10 mil milhões de
USD em 2013)
Muito pequeno e pequeno (M2 inferior a 10 mil milhões de
USD em 2013)
Outros em vias de desenvolvimento (M2 superior a 10 mil
milhões de USD em 2013)

2014

2013

Titularidadebancária
(posse de conta
bancária)
(% de adultos)

Agências
de
bancos
comerciais
por
100.000 adultos

ATMs
100.000
adultos

16

22

14

30

20

38

32

94

33%
48%

Rendimento alto: OCDE
93%
Fonte: Base de dados Global Findex Database e base de dados FMI FAZ
Nota: A titularidadebancária é uma média simples entre países.

f. Outras informações estruturais
Existe uma série de outros indicadores estruturais cuja comparação entre sistemas financeiros
de diferentes dimensões pode ser interessante, mas sobre os quais não há dados
imediatamente disponíveis:

-

-

Agências vs filiais

-

Regime de moeda (câmbio livre, fixo, etc.)

-

Registo de Crédito

-

Presença de instituições informais

-

Presença de serviços bancários móveis

-

Dolarização
(Importância das remessas internacionais)
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2.

O caso de São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem um dos mais pequenos sistemas financeiros do mundo (ver Tabela 1),
dominado por bancos comerciais. Em 2013, o sector bancário era constituído por 8 bancos,
sendo um deles detido maioritariamente por nacionais e os outros sete por estrangeiros
(Tabela 7).36 O Banco doméstico, BISTP, foi criado em 1993 quando o Governo dividiu o Banco
Nacional de São Tomé e Príncipe, criando o banco comercial (BISTP) e o Banco Central (BCSTP).
O BISTP teve o monopólio das operações bancárias no país até 2003. A liberalização do sector
bancário e a expectativa de exploração de petróleo offshore deram lugar à entrada de bancos
estrangeiros, mas o BISTP continua a ser a instituição dominante no mercado, com quase
metade dos activos e créditos bancários e dois terços dos depósitos de São Tomé e Príncipe.
A concentração de activos entre os três maiores bancos no país elevou-se a 73 por cento em
2013, com maior peso no BISTP, a maior instituição. Esta percentagem é mais baixa do que a
média de 82 por cento indicada acima para sistemas financeiros pequenos e muito pequenos.
Em contraste com outros pequenos sistemas financeiros em que os bancos estrangeiros
representam 75 por cento dos activos do sistema bancário em média (Tabela 3), em São Tomé
e Príncipe quase metade dos activos estão sob o controlo nacional e de facto sob controlo de
um único banco.
Tabela 7: O Sistema Bancário em São Tomé e Príncipe, 2013
Banco

Propriedade
maioritária

Quota de mercado (%)
Total
de Total
Activos
Depósitos

BISTP

Domésticos

46%

68%

47%

Equador

Estrangeiros

14%

14%

16%

Afriland

Estrangeiros

13%

7%

20%

Energy

Estrangeiros

11%

1%

5%

BGFI

Estrangeiros

6%

3%

3%

Ecobank

Estrangeiros

6%

3%

4%

COBSTP

Estrangeiros

2%

1%

4%

1%

3%

1%

Island
Estrangeiro
Fonte: BCSTP e cálculos próprios

de

Créditos
Brutos

O desempenho dos bancos em São Tomé e Príncipe varia de forma significativa. Em todo o
sistema, a combinação de créditos malparados elevados, com o decréscimo nos rácios de
capital e a falta crónica de rentabilidade, assim como o facto de o BCSTP ter colocado três
bancos sob administração entre 2010 e 2015 evidenciam alguma dificuldade no sistema (FMI
2015). Em termos de proveitos, apenas dois Bancos – o BISTP e um dos maiores bancos
estrangeiros, o Afriland – apresentaram um retorno sobre activos positivo em 2013 (Tabela 8).
Todas as outras instituições registaram perdas operacionais e, de facto, um dos Bancos, o Island
Bank, entrou em falência em Junho de 2014 e foi adquirido pelo Banco Energy. Em Janeiro de
36Em Junho de 2014, o Banco Energy adquiriu o então falido Banco Island.
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2015, o Banco Equador foi colocado sob administração por ter falhado de forma repetida os
requisitos mínimos de capital. Neste contexto, não é surpreendente que as medidas comuns de
eficiência apresentem um cenário ambíguo.

Tabela 8: Indicadores de Desempenho do Sector Financeiro em São Tomé e Príncipe, 2013
Retorno
Retorno
sobre
sobre
Capital
Activos
Próprio
(antes de (antes de
impostos) impostos)
Afriland
1%
1%
Equador
-5%
-35%
BGFI
-8%
-17%
BISTP
3%
13%
COBSTP
-1%
-1%
Ecobank
-7%
-20%
Energy
-7%
-26%
Island
-49%
27%
Fonte: BCSTP e cálculos do staff

Margem
Líquida
de Juro
4%
1%
4%
7%
11%
2%
3%
-12%

Empréstim
os
sobre
Depósitos
262%
96%
68%
59%
243%
117%
457%
17%

Créditos
sobre
Activos
69%
55%
20%
46%
75%
31%
23%
24%

Custos
administrativ
os (overhead)
sobre activos
5%
11%
13%
7%
14%
13%
4%
51%

Racio de
Custos
sobre
Proveito
s
53%
51%
3%
13%
93%
138%
50%
226%

Proveitos
não
associado
s a juros
sobre
proveitos
brutos
23%
72%
99%
84%
22%
75%
9%
88%

Conforme supramencionado, os spreads de taxas de juro constituem uma medida frequente do
resultado de eficiência e a sua decomposição, que pode ser obtida através de uma simples
análise contabilística (ver Anexo I), pode fornecer dados sobre em que medida os componentes
- lucros, provisões, custos administrativos e reservas - contribuem para o spread. O spread de
taxa de juro em São Tomé e Príncipe situa-se 12,9 pontos percentuais acima da média dos
países com sistemas financeiros muito pequenos (ver Tabela 5) mas varia muito entre as
diferentes instituições. Embora o spread de taxa seja de cerca de 18 pontos percentuais no
BISTP, é de menos de 1 ponto percentual no Afriland e mesmo negativo no Banco Energy. A
decomposição dos spreads de taxa de juro ex-post demonstra que os lucros são o maior
componente dos spreads no BISTP (e no BGFI) enquanto que todos os outros bancos
apresentam perdas significativas. Os custos administrativos representam um componente
significativo dos spreads de taxas de juro de vários bancos.
Tabela 9: Spreads Ex-Post de Taxas de Juro dos Bancos em São Tomé e Príncipe, 2013
Spread de taxa
de juro (pontos
percentuais)

Taxa de
Depósito

Taxa
de
empréstimo

Afriland

0,6%

10,7%

11,3%

Equador

2,2%

9,8%

12,0%

BGFI

18,5%

0,4%

18,9%
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BISTP

17,6%

1,9%

19,5%

COBSTP

26,9%

0,2%

27,1%

Ecobank

6,4%

1,6%

8,0%

Energy

-11,4

79,1%

67,7%

Island

5,0%

10,8%

15,7%

12,9%

4,6%

17,5%

Sistema
Fonte: BCSTP e cálculos próprios

Figura 7: Decomposição da taxa de juro dos Bancos em São Tomé e Príncipe, 2013
300%

200%

100%

0%
Afriland

Equador

BGFI

BISTP

COBSTP

Ecobank

Energy

Island

System

-100%

-200%

-300%
Reservas

Overheads

Provisões

Lucro

Fonte: BCSTP e cálculos próprios

3. Implicações de políticas para pequenos sistemas financeiros
Os pequenos sistemas financeiros enfrentam uma série de desafios. Conforme apresentado
com mais detalhes por Bossone, Honohan e Long (2002), a abertura do mercado pode ajudar a
enfrentar alguns dos desafios, mas em simultâneo pode aumentar outros riscos, incluindo o de
contágio. A abertura do mercado em países com pequenos sistemas financeiros pode tomar
diferentes formas e incluir instituições financeiras com capital estrangeiro, com infra-estruturas
financeiras partilhadas ou importadas, e abertura do mercado de capital:
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Instituições financeiras com capital estrangeiro. Abrir o sector financeiro a instituições
financeiras estrangeiras pode reduzir o custo de intermediação financeira em pequenos
sistemas financeiros,tornando o sistema mais competitivo e eficiente através da importação de
conhecimento, competências de gestão de risco, governação, acesso a capital e economias de
escala. No entanto, a presença de bancos estrangeiros também pode levantar questões que se
prendem com a concentração do mercado em vez de promover a concorrência, aumentando
assim o risco de contágio e sobrecarrega na capacidade de supervisão.
A presença de instituições financeiras com accionistas estrangeiros pode também ajudar os
pequenos sistemas financeiros a enfrentar situações relacionadas com a fraca capacidade
reguladora e de supervisão, fazendo o outsourcing destas funções, pelo menos em parte, ao
regulador e supervisor do país de origem da instituição internacional. No entanto, isso pode
significar cedência de algum controlo o que requer confiança na capacidade de regulação e
supervisão do país de origem. Além disso, tendo em conta que as operações das instituições
financeiras internacionais em pequenos sistemas financeiros não beneficiam de uma atenção
sistemática por parte dos países de origem destas instituições, podem surgir conflitos de
interesse.37
Infra-estrutura financeira partilhada ou importada. Partilhar ou importar infra-estrutura
financeira pode contribuir para a redução significativa dos custos por unidade de alguns
componentes da infra-estrutura financeira, incluindo regulamentação, supervisão, sistemas de
pagamento e consolidação e registos de crédito. A infra-estrutura financeira pode ser
partilhada através da integração regional dos sistemas financeiros ou através de importação de
componentes da infra-estrutura financeira de países com sistemas financeiros mais amplos.
Isto pode acontecer a custo da dependência da provisão externa destes serviços. Também vale
a pena notar que a integração regional comporta os seus próprios desafios, especialmente se
for entre países com diferentes sistemas legais e regulamentares e preferências de políticas.38
Abertura do mercado de capital.O acesso ao mercado internacional de capitais pode
providenciar financiamento para projectos grandes e complexos que de outra forma não seria
possível ou seria demasiado arriscado. No entanto, isto também aumenta o risco de contágio e
pode levar a um decréscimo do sistema financeiro doméstico como um todo.
O tipo e o nível apropriado de abertura para pequenos sistemas financeiros
depende,seguramente,dos desafios concretos a serem enfrentados.
Os avanços na tecnologia e as inovações correspondentes nos modelos de negócios podem
também ajudar os pequenos sistemas financeiros a ultrapassar alguns dos desafios que
enfrentam. As inovações na automatização e outras tais como serviços bancários móveis
agentes bancários tornam o fornecimento de serviços financeiros mais eficientes, do ponto de
vista do custo, não apenas para os consumidores existentes mas também para segmentos da
37
38

Ver também Beck et al. (2014) quanto ao resumo dos benefícios e desafios da banca além-fronteiras.
Ver também Beck et al. (2014).
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população que não beneficiavam dos serviços numa base sustentável. Em simultâneo, os
avanços na tecnologia e automatização também podem exacerbar as economias de escala:
embora possam dar lugar a poupanças significativas, podem também exigir custos elevados de
investimento inicial.
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Anexo 7: Avaliação do Quadro Legal em
vigor em STP
A melhoria do quadro legal e regulamentar no sector financeiro é necessária para melhor
definir o âmbito das actividades das diferentes instituições financeirase para regular as que
ainda não dispõem de regulamentação (i.e., seguros, microfinança/cooperativas financeiras e
pensões). O Banco Central já elaborou uma primeira proposta da nova LIF e está actualmente a
trabalhar numa série de outras leis e regulamentos, e irá dar início em breve à revisão geral das
Normas de Aplicação Permanente existentes. Em particular, e para além da proposta da nova
LIF (ver a seguir), o BCSTP está a trabalhar numa Lei para o sector de microfinanças, assim como
em regulamentações sobre microcrédito, fundos de pensões, fundos de pensões para os
quadros do BCSTP, e o estabelecimento de uma Comissão de Fundos de Pensões para os
quadros do BCSTP.
Outros diplomas que estão em vias de ser elaborados versam sobre agências de seguros,
seguros automóveis obrigatórios e contratos de seguro. Quando este pacote de medidas for
adoptado, o país terá uma regulamentação mais abrangente do sector financeiro.
Considerando que todos esses projectos, fazem parte de uma reforma completa dos mercados
financeiros,embora cada um deles se encontre em diferentes níveis de desenvolvimento e
ainda numa fase inicial, se considerados de forma conjunta, recomenda-se que este exercício
seja feito à luz de uma estratégia geral de desenvolvimento do sector e tendo em conta a
necessidade de desenvolver a infra-estrutura financeira do país.
Aproposta da nova LIF é inspirada na legislação Portuguesa. No entanto, tem algumas
diferenças, em particular nas categorias de actividades incluídas dentro de cada uma das três
classes mencionadas.
Primeiro, é difícil distinguir exactamente que entidades/actividades incluir na categoria de
«instituições de crédito» em vez de «instituições financeiras», considerando que uma série de
actividades parecem sobrepor-se (como por exemplo na área de actividades de investimentos
ou de pagamentos) ou são definidas de forma muito genérica.
Em segundo lugar, embora se entenda que as instituições de crédito devam ser agrupadas na
mesma categoria, estas não são necessariamente as suas principais actividades nos termos do
artigo 4 da proposta de lei: a consequência disso é que que quando for necessário identificar os
requisitos de capital ou outros requisitos prudenciais para todas as instituições de crédito, vai
tornar-se muito difícil definir exactamente os parâmetros relevantes.
Por fim, embora no passado Portugal tenha seguido de forma correcta um modelo para fazer a
distinção entre as instituições de crédito no seu conjunto e as instituições financeiras, esta Lei
foi alterada em 2014 para limitar o âmbito de instituições de crédito àquelas que aceitam
depósitos. Esta alteração deveu-se a novas medidas adoptadas pela UE em 2013 para melhor

86

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

articular os requisitos prudenciais no sector financeiro de acordo com as melhores práticas
internacionais.39 Como consequência, a alteração realizada em Portugal poderá ser tomada em
conta para avaliar sobre que base é que as categorias de instituições presentes nos mercados
financeiros poderão ser tomadas separadamente em consideração.
De acordo com a Lei da Instituição Financeira, o Banco Central pode submeter aos tribunais um
pedido para declarar a falência de um banco e sugerir um administrador judicial ou receptor a
ser designado. Não existe uma Lei específica que regule a liquidação de um Banco e,
consequentemente, o processo deve seguir as disposições da Lei comercial. O Banco Central
terá que trabalhar em estreita colaboração com os tribunais para definir todos os
procedimentos para a liquidação de um Banco, especialmente os relacionados com a
notificação e registo da falência, poderes e deveres do receptor, as prioridades no pagamento
das responsabilidades e a política de compensação do receptor, entre outros.
A proposta de Lei de microfinanças deverá clarificar se o microcrédito merece um tratamento
especial, conforme tem sido mencionado em ambas as propostas de leis. Se a provisão de
microcrédito for também coberta ao abrigo da LIF, deverá equilibrar a consistência nas
abordagens para evitar a arbitragem financeira ao mesmo tempo que garante um tratamento
proporcional às instituições mais pequenas. Adicionalmente, devem ser estabelecidos critérios
claros que permitam distinguir as entidades fornecedoras de serviços financeiros numa escala
pequena (“micro serviços”) das que providenciam este mesmo tipo de serviços ao público em
geral. Por fim, deverá ser avaliado como é que estas entidades serão autorizadas a participar na
nº 157/2014 (24/10/2014): “Embora não se introduza qualquer alteração na
definição de «instituição de crédito», que consta do Regulamento (UE) n.º 575/2013, nos
mesmos termos em que constava da Directiva n.º 2006/48/CE, a necessidade de assegurar
uma aplicação mais harmonizada no plano europeu desta definição e da nova
regulamentação prudencial justificou que se introduzisse tal ajustamento. Com efeito, até
à data, os Estados-Membros adoptaram diferentes interpretações do conceito de
«instituição de crédito», podendo distinguir-se entre aqueles que optaram por uma
interpretação mais abrangente de modo a incluir neste conceito um vasto conjunto de
entidades habilitadas a captar recursos provenientes do público - seja através de
depósitos, seja por meio da emissão de obrigações ou de outros instrumentos equiparáveis
-, e aqueles Estados-Membros que restringiram o conceito de «instituição de crédito»
apenas às entidades habilitadas a captar depósitos do público. Procede-se, por isso, à
redução do elenco de entidades consideradas como «instituição de crédito» mediante, por
um lado, a extinção de actuais tipologias de instituições de crédito que deixaram de ter
actualmente acolhimento prático pelos agentes económicos e, por outro lado, a
qualificação da maioria das demais como sociedades financeiras. As sociedades
financeiras não ficam sujeitas, por conseguinte, a todo o acervo de normas prudenciais
aplicáveis às instituições de crédito decorrentes da Diretiva n.º 2013/36/UE e do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, ficando outrossim sujeitas às normas que vierem a ser
definidas pelo Banco de Portugal. Deste modo, esta alteração permite a redução para
aquelas entidades dos custos de contexto criados pela regulação europeia, tornando-as
mais competitivas no mercado interno.”
39Decreto-Lei
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infra-estrutura financeira do país. Por exemplo, à luz da estratégia de inclusão financeira,
deverá ser considerado em que medida estas entidades podem providenciar serviços de
pagamento aos seus clientes,40 ou tornar-se agentes de instituições de crédito para a prestação
dedeterminados serviços.
Existem algumas fraquezas significativas no quadro legal no que respeita à priorização de
diferentes interesses sobre os activos dos devedores.


Embora seja aplicável a regra geral segundo a qual a prioridade deverá seguir a
sequência de registo dos acordos sobre estes activos,41na prática é difícil depender
desta regra devido aos defeitos significativos existentes no regime de registo, conforme
descritos na secção seguinte.



Na ausência de uma reforma substancial na área da falência, podem aplicar-se
diferentes leis a diferentes tipos de devedores no que respeita à prioridade na
distribuição.



O Código Civil dá grande prioridade a direitos associados a impostos, salários e
ordenados e outras reivindicações específicas.42 Estas reivindicações têm prioridade
sobre todas as outras em relação à propriedade do devedor após as despesas de
imposição. Embora estas reivindicações afectem os interesses existentes em relação a
garantias móveis e imóveis, é bem possível que possam ter impacto de forma adversa
em reivindicações anteriores sobre bens móveis uma vez que o valor das garantias
móveis tende a ser inferior ao de garantias imóveis e, assim, mais provável de ser
totalmente utilizado para a satisfação de uma reivindicação preferida. A experiência
demonstra que ao conceder a estas reivindicações prioridade absoluta sobre as
reivindicações das instituições de crédito, mesmo se forem registadas de forma
adequada antes do surgimento de uma reivindicação de maior prioridade, causa uma
redução dramática na disponibilidade dos credores para confiar em bens móveis como
garantia dos seus empréstimos, conforme demonstrado na figura seguinte. Assim, estas
disposições do Código Civil são um dissuasor significativo à dependência de interesses
nos bens móveis.

Figura: Acesso ao Crédito é maior quando os credores garantidos têm prioridade sobre outras
reivindicações

40

Os instrumentos de pagamento digital são um dos principais assuntos a enfrentar neste contexto.
Entrevista com um advogado local.
42
Ibid.
41
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Credit to the Private Sector as a share of GDP

60.0%

32.3%
29.9%

Two or more claimant groups have
super priority

One claimant group has super-priority Secured creditor has absolute priority

Countries where:
Source: World Bank Doing Business project database. Note: the relationship between private credit and priority status of secured creditors is
statistically significant and remains significant when controlling for country size, income level, enforcement, legal origin and regions.

O quadro legal para os créditos garantidos com propriedade móvel em São Tomé e Príncipe
está desactualizado e necessita de reformas substanciais. Entre as deficiências apontadas,
contam-se as seguintes:


Não existe um conjunto de regras uniforme que cubra de uma forma geral todos os
tipos de activos e interesses legais, e assim os credores têm de considerar as diferentes
regras e standards para diferentes tipos de activos.



A Lei exige uma descrição específica das garantias em todos os casos, significando que
não existe uma forma efectiva de conceder crédito com base no inventário, bens a
receber e outros tipos de propriedade futura como garantia, embora algumas
instituições financeiras assumam esses interesses como garantias secundárias em alguns
casos.



Os interesses de garantia consensuais não têm garantia de prioridade, ainda que todas
as medidas possíveis sejam tomadas para garantir essa prioridade, uma vez que as
reivindicações preferidas em termos regulamentares, tais como impostos e salários,
podem sobrepor-se a qualquer outro interesse.



Para a criação e registo de hipotecas e penhoras, é obrigatório pagar diversas taxas
nosserviços de registo e notariado, incluindo impostos de selo, que devem ser
imputados aos credores, aumentando assim o custo de acesso ao crédito.



Ao exigir registo de acordo como condição para efectividade contra terceiros, a Lei
introduz um elemento de arbitrariedade e oportunidade de erro no processo de registo,
assim como acrescenta um fardo em termos de entrega de documentos nos serviços de
registo. Esse facto também acrescenta o risco implícito de responsabilidade de erro no
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registo, como no caso do erro de uma pessoa que faça buscas e não consiga encontrar o
que procura.


A imposição em caso de falência é onerosa e de lentidão inaceitável de acordo com a Lei
em vigor, tanto no que diz respeito à posse da garantia como também no que diz
respeito à sua disponibilização.
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Anexo 8: Empréstimos com Garantias em
São Tomé e Príncipe
Este relatório apresenta as conclusões de uma missão de diagnóstico que o Departamento de
Finanças e Mercados realizou em São Tomé e Príncipe de 26 a 29 de Janeiro de 2015 para fazer
uma avaliação preliminar dos quadros legal e institucional existentes para transacções com
base em garantias, e também para encontros com os stakeholders públicos e privados visando
explorar as possibilidades de implementação de um registo de garantias móveis (o calendário
das reuniões encontra-se no Anexo II).
Esta avaliação é parte do Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro do
Grupo do Banco Mundial com o propósito de permitir que as autoridades implementem
reformas financeiras para que o sector financeiro seja mais eficiente, estável e inclusivo. O
presente relatório analisa o sistema actual de transacções com base em garantias em São Tomé
e Príncipe. A missão de diagnóstico procurou identificar as necessidades de acesso a
financiamento por parte de actores económicos locais, detectar deficiências nos mecanismos
legais e nos registos actuais, e recolher quaisquer informações adicionais de utilidade para a
elaboraração deste relatório, assim como fazer recomendações para as possíveis reformas
futuras nesta área.
O objectivo final de um sistema moderno e funcional de transacções com base em garantias é
o de providenciar crédito a todos os sectores económicos e a todos os tipos de actores
económicos. Os sistemas de transacções com base em garantias (o uso de propriedade móvel
como garantia para um empréstimo), permitem que as empresas e consumidores utilizem os
seus activos como garantias para ter acesso a capital. Estes sistemas constituem uma
alternativa importante aos mecanismos tradicionais de empréstimos uma vez que servem os
devedores com características que os deixam fora das áreas de negócio típicas dos bancos e
permitem também que os bancos desenvolvam outros produtoscomerciais. Os empréstimos
deste tipo são tipicamente garantidos por contas a receber, inventário ou equipamento da
empresa e beneficiam principalmente as empresas na fase de arranque e as PMEs que ainda
não dispõem de terrenos, imobiliário ou hipotecas - indo desde agricultores que colocam a sua
colheita como garantia para um empréstimo agrícola, até ao produtor de bens de consumo e
industriais que coloca as suas matérias-primas e produtos finais como garantia para conseguir
um fundo de maneio, passando pelo vendedor de bens ou serviços que coloca o seu fluxo de
caixa das vendas aos clientes como garantia para a expansão do seu negócio.
São Tomé e Príncipe (STP) ainda não beneficia das vantagens de um sistema bem estruturado e
moderno de transacções, principalmente porque (1) o quadro legal é fragmentado, obsoleto,
não compatível com as melhores práticas internacionais e baseado nas disposições
desactualizadas dos Códigos Civil e Comercial, e (2) o quadro institucional, i.e., o sistema de
registode interesses sobre activos móveis não é funcional.
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O panorama geral do sector financeiro regista: (i) demasiados bancos comerciais para uma
economia pequena com um deles a dominar cerca de 50 por cento da quota de mercado; (ii)
níveis bastante elevados de crédito malparado devido à falta de uma cultura de amortização,
tornando assim os empréstimos uma actividade arriscada; (iii) mesmo dispondo de liquidez, os
bancos não se dispõem a conceder emprestimos, e quando o fazem as taxas de juro são muito
elevadas; (iv) economia baseada em cash e com um elevado grau de informalidade; (v) sistema
judicial ineficiente e leis de falência inadequadas tornam muito difícil a recuperação de recursos
pelo credor em caso de falência.
Os empréstimos são principalmente garantidos por bens imobiliários, que constituem a fonte
preferencial de garantias em São Tomé e Príncipe. De acordo com a informação obtida durante
as entrevistas, os bens móveis raramente são usados como garantia devido à incerteza
associada ao quadro legal e à falta de capacidade dos bancos para realizar esse tipo de
financiamento. Por outro lado, as indústrias de factoring e leasing ainda não estão sendo
desenvolvidas no país.
Oquadro legal e institucional existente para transacções com base em garantias encontra-se
incompleto. Existem falhas na gama de activos que podem ser usados como potenciais
garantias e no sistema de registo. Ambos os quadros legal e institucional (e o sistema de
registo) são fragmentados. Não existe uma Lei sobre transacções com garantia em STP. As
disposições relacionadas com as transacções com garantia estão dispersas no Código Civil
desactualizado e no Código Comercial, e cobrem edifícios e terrenos e também penhoras sobre
bens móveis. No entanto, estes textos não foram alterados desde os tempos coloniais para
incluir adequadamente as transacções modernas de empréstimos comerciais.
As principais falhas identificadas na actual legislação incluem:
-

-

-

Complexidade excessiva, requisitos exagerados e custos consideráveis para a criação e
registo de hipotecas e penhoras. É obrigatório pagar diversas taxas nos Serviços de
Registo e Notariado, incluindo impostos de selo, que são imputadas aos credores
aumentando assim o custo de acesso a crédito.
Falta de disposições claras sobre prioridades que determinem os critérios de prioridade
entre credores seguros e não seguros. Por esta razão os bancos são relutantes em
conceder crédito sem saber se os seus direitos sobre os activos vão ser protegidos
quando confrontados com outros credores.
O processo de imposição é complexo e pode levar vários anos (entre 5 a 10 anos) e a
falta de especialização e formação de juízes em matérias comerciais tornam o sistema
judicial pouco fiável. Todos os stakeholders aceitariam de bom grado formas
extrajudiciais de tornar estes processos mais expeditos.

Considerando que as deficiências são notáveis, a reforma passo-a-passo não será suficiente
para melhorar significativamente o ambiente para empréstimos garantidos por bens móveis.
Assim, será necessária uma reforma geral do quadro legal para melhorar o acesso a
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financiamento para negócios e consumidores em STP. As recomendações propostas para essa
reforma incluem:
1) Adopção de uma lei moderna de transacções com garantia que deverá incluir
disposições sobre as cinco vertentes essenciais e que irá revogar quaisquer
disposições anteriores no Código Civil, Código Comercial ou qualquer outra lei que
entrem em conflito com esta nova lei:
 Um quadro amplo que deverá aplicar-se a todos os direitos sobre activos móveis
criados por um acordo que garanta o pagamento ou o cumprimento das obrigações,
independentemente da forma de transacção, do tipo de bem móvel e da situação do
mutuário, do credor ou da natureza da obrigação.
 Um processo simples de criação de interesses sobre activos por acordo entre as
partes.
 Um esquema claro e abrangente para a determinação das prioridades entre
interesses concorrentes sobre a propriedade móvel.
 Um meio simples e eficaz de publicitar os interesses sobre activos móveis para
facilitar que a prioridade do credor seja garantida.
 Um processo de imposição rápido e efectivo após o incumprimento por parte do
devedor.
2) Aprovação de regulamentõesde registo que permitem a implementação da Lei,
estabelecendo regras para o registo de garantia de bens móveis.
3) Alinhamento das directrizes do Banco Central no que diz respeito às garantias
elegíveis e provisionamento com o novo sistema de transacções com base em
garantias em linha com as recomendações de Basileia II.
4) Concepção, desenvolvimento e estabelecimento de um sistema electrónico
centralizado de registo de garantias sobre activos móveis. O único objectivo do
registo será publicitar os interesses sobre os activos e assim estabelecer a ordem de
prioridade dos credores.
5) Capacitação e sensibilização. Será necessário informar e sensibilizar os stakeholders
sobre a necessidade de reformas, utilizando os diferentes mecanismos de
comunicação. Por outro lado, será também necessário formar instituições
financeiras, empresas e comunidade de juristas sobre a existência, uso e
funcionamento do novo sistema.

1. Papel das leis de garantias e registos no aumento do acesso a crédito
As leis eficazes de transacções com base em garantias e os registos de garantias constituem um
componente essencial de um sector financeiro saudável e do clima de negócios. Na sua
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ausência, os empreendedores não conseguem tirar partido dos seus activos correntes como
capital para investimento. Os sistemas modernos de transacções com garantias permitem o uso
de bens móveis (tanto tangíveis como intangíveis) como equipamentos, inventário, contas a
receber, fluxos de caixa, gado, colheitas e outros activos como garantia para aceder a
empréstimos. A análise económica também sugere que os pequenos e médios negócios em
países com leis e registos sólidos de transacções com base em garantias têm maior acesso a
crédito, melhores níveis de estabilidade do sistema financeiro, taxas mais reduzidas de
créditos malparados (Djankov, McLiesh e Shleifer, 2005), e custos de crédito mais baixos(Lago,
Lopez, Saurina 2007). Nos mercados emergentes, na ausência de regulamentações apropriadas
de empréstimos com base em activos e registos de garantias, os activos detidos pela maioria
das empresas constituem um conjunto de bens tradicionalmente não aceites como garantia
pelos credores.
1.1. Benefícios económicos de um sistema moderno de transacções com base em garantias
Um sistema bem concebido de transacções com base em garantias pode ajudar a criar
sistemas financeiros mais robustos através da promoção da diversificação do crédito,
permitindo que as instituições financeiras não bancárias (NBFIs) concedam crédito (reduzindo
assim a dependência de crédito bancário e o domínio dos bancos comerciais) e reduzindo a
dependência dos bens imobiliários como fonte de garantias. O incentivo às sinergias naturais
nos empréstimos comerciais entre bancos e instituições financeiras não bancárias pode trazer
vantagens significativas para as empresas de produção, agrícolas, retalhistas e PMEs pelo facto
de: (i) permitir que as instituições financeiras diversifiquem os seus portfólios para aceitar os
bens móveis, incluindo activos mais líquidos (tais como contas a receber ou instrumentos de
investimento); (ii) permitir a obtenção de informação importante sobre interesses existentes
em activos móveis e garantir as prioridades do credor sobre esses activos; (iii) permitir que as
instituições financeiras tomem decisões,melhor informadas, sobre os empréstimos com base
em garantias, fortalecendo assim as práticas de gestão de risco; e (iv) permitir o
estabelecimento de melhores mecanismos de fornecimento de informação sobre práticas de
empréstimo com garantia à autoridade supervisora ou ao regulador.
Registo de Garantias e Bens Móveis como Activos
A reforma dos quadros de garantias de bens móveis contribui para aumentar os níveis de
crédito a custos mais reduzidos. Em países onde os interesses associados às garantias são
aperfeiçoados e onde existe um sistema de prioridades previsível para os credores em caso
de incumprimento, o crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) atinge em média
60 por cento quando comparado com as médias de 30-32 por cento dos países sem um
sistema claro de protecção de credores.
A experiência de países industriais demonstra que os credores que utilizam garantias
registam um volume de crédito nove vezes superior, os períodos de reembolso são 11
vezes mais longos, e as taxas de juro são 50 por cento mais reduzidas do que os credores
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sem garantias. Pesquisa recente feita pelo grupo de Desenvolvimento Económico do Banco
Mundial, em colaboração com a equipa de transacções com garantia do IFC, demonstra
que a introdução de registos de bens móveis tem efeito positivo no financiamento das
firmas, com:
 Um aumento no acesso a financiamento em 8 pontos percentuais;
 Um aumento no acesso a empréstimos de 7 pontos percentuais;
 Um aumento na percentagem de fundo de maneio financiado pelos bancos de 10
pontos percentuais;
 Um aumento na maturidade dos empréstimos de 6 meses e uma redução das taxas
de juro em 3 pontos percentuais.
Apesar da lógica de utilizar bens móveis como garantia, os empréstimos em muitos países
concentram-se quase exclusivamente em propriedades imóveis, preferidas em vez dos bens
móveis porque existe um quadro legal e de registo que melhor protege os direitos associados à
propriedade imóvel. De forma inversa, devido à fraqueza e incerteza no quadro de propriedade
de bens móveis, as garantias com base em activos móveis e, em particular, activos correntes da
empresa raramente são aceites como garantias. Como resultado, embora os empréstimos com
garantias sejam a forma preferida nos mercados formais de crédito, os activos correntes ou
bens móveis avaliados em mais de 1000 milhares de milhões de US$ em países em
desenvolvimento são classificados como «capital morto» devido a sistemas precários ou
inexistentes de leis e registos de garantias. Embora cerca de 78 por cento do stock de capital de
uma empresa seja constituído tipicamente por bens móveis, tais como equipamentos,
máquinas ou bens a receber, e apenas 22 por cento seja propriedade imóvel (ver Figura 1), as
instituições financeiras têm relutância em aceitar propriedade móvel como garantia. Os bancos
têm uma preferência forte por terrenos e imobiliário com garantia. Uma das soluções para
aumentar o acesso a crédito consiste, por isso, na reforma das leis e registo de transacções com
base em garantias móveis. O estabelecimento de estruturas legais através das quais os activos
móveis (tanto tangíveis como intangíveis) tais como equipamentos, inventários, contas a
receber, veículos, acções ou stocks, direitos de propriedade intelectual, gado, etc., possam ser
efectivamente usados como garantia irá aumentar significativamente o acesso a financiamento
por parte das firmas mais necessitadas.
Sem o benefício de um sistema moderno de transacções com base em garantias, as relações
bancárias tendem a ser mais inflexíveis para o devedor, e mais arriscadas para o credor. Para
cobrir os riscos mais elevados, os bancos respondem com menos empréstimos ou através do
aumento do custo do crédito para cobrir incertezas adicionais, especialmente relacionadas com
devedores de alto risco (tais como pequenas empresas e agregados familiares de baixo
rendimento). De forma inversa, os sistemas de transacções com base em garantias baseados
em standards internacionais e melhores práticas têm registado o aumento no capital de crédito
na economia local, criando um ambiente legal/económico vantajoso através de maior
segurança legal, o que por sua vez reduz os riscos do empréstimo e,consequentemente, do
crédito. A análise económica em países estudados pelo Grupo do Banco Mundial demonstra
que as reformas que aumentam a efectividade das transacções com garantias e dos registos de
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forma considerável, melhoram os mercados de crédito dos países. Os países com resultados
elevados no Índice de Direitos Legais têm maior acesso a crédito, melhores níveis de
estabilidade do sistema financeiro, taxas mais reduzidas de crédito malparado e custo de
crédito mais reduzido. Isto resulta não só em melhor acesso a financiamento, mas também no
aumento da competitividade dos actores económicos modernos.
Figura: O gap de garantias
Activos de uma Empresa vs. Activos exigidos como Garantia
Activos de uma empresa

22%

Activos exigidos como garantia

27%

44%

73%

34%

Equipamento/Inventário: 44%
Maquinaria/Equipo/Vehiculos
Contas por
a Receber:
Cuentas
Cobrar 34%
Bens
Imóveis:
22%
Propiedad Inmueble

Bens Imóveis:
73%
Propiedad
Inmueble
Bens Móveis: 27%
Bienes Muebles

Fonte: Inquérito às Empresas do Banco Mundial

Existem provas evidentes do impacto que este tipo de reformas pode ter no aumento do acesso
e na melhoria do ambiente de crédito numa série de jurisdições. A tabela seguinte mostra
alguns dos resultados dos projectos específicos de reformas implementados em diversas
jurisdições com o apoio do IFC (Grupo Banco Mundial).
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Tabela 1: Impacto das Transacções com Garantia nos Projectos do Banco Mundial
Região
Médio
Oriente e
Norte
de
África

País
Afeganistão

Ásia

China

Vietname

Usbequistão

América
Latina
Caraíbas

Colômbia
e

África
Subsaariana

Gana

Libéria

Resultados até à data
- Após o lançamento do registo de garantias em Fevereiro de 2013, cerca de 3.869
notificações foram arquivadas (total de 730 milhões de USD até Abril de 2015).
Desde então, o número de pesquisas atingiu 9.318, o que demonstra a utilização
activa e correcta dos dados do registo.
- O score no Índice de Direitos Legais de Afeganistão aumentou de 1 para 9 após a
reforma
Com base no sucesso de iniciativas anteriores de transacções com garantias (que
desbloquearam mais de 3,5 triliões de USD em financiamento); o IFC continua a
aprofundar a penetração dos empréstimos com base em activos correntes na
China. De forma mais notável, o IFC apoiou o PBOC (Banco Central da China) a
lançar uma plataforma de financiamento de contas a receber, o que providenciou
um canal inovador para os credores chegarem a devedores PME. Desde o primeiro
ano do lançamento piloto, a plataforma atraiu 25.396 utilizadores registados
(credores, compradores/fornecedores) com 6,7 mil milhões de empréstimos com
base em contas a receber.
Desde o lançamento oficial em Março de 2012, o registo de transacções com
garantias no Vietname já efectuou 400.000 registos e facilitou 13,7 mil milhões de
USD em financiamento para mais de 215.000 PMEs e 15.000 microempresas
cumulativamente.
A 1 de Julho de 2014, o Banco Central lançou um registo de garantias baseado na
Internet, o primeiro deste tipo na Comunidade de Países Independentes. Cerca de
150.000 empréstimos foram registados até agora nesta plataforma.
- Desde que o registo de garantias se tornou operacional em Maio de 2014, já se
formalizaram mais de 885.000 registos para um total de cerca de 69 mil milhões de
USD, excedendo de forma substancial a meta original de 1,2 mil milhões de USD
após três anos, e tornando este projecto um modelo de sucesso para a região.
- O score no Índice de Direitos Legais para a Colômbia aumentou de 5 para 12 após
a reforma actualmente a Colômbia é o primeiro classificado no Índice de Direitos
Legais.
Desde o lançamento de uma plataforma de registo moderna em Janeiro de 2010, o
sistema facilitou cerca de 14 mil milhões de financiamento para activos móveis e
imóveis (os bens móveis contabilizaram 3 mil milhões de USD). Até Junho de 2014,
ocorreram 15.283 registos avaliados em mais de 75 milhões de USD feitos por
mulheres empreendedoras (grupo que respondeu por 692 empréstimos avaliados
em mais de USD 18 milhões).
O registo de garantias da Libéria foi oficialmente lançado e tornou-se operacional a
18 de Junho de 2014. Apesar da crise do Ébola, nos primeiros 6 meses de operação
do registo, 30 credores registaram-se como utilizadores e 33 empréstimos foram
garantidos com bens móveis no valor total de 226 milhões de USD.

1.2. A necessidade de um quadro legal e regulamentar moderno de transacções com base em
garantias
As características-chave de uma Lei moderna de transacções com base em garantias devem
incluir:
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Um espectro amplo de garantias: uma lei de transacções com base em garantias é eficaz
quando define de forma ampla o âmbito de garantias permissíveis para incluir propriedades
tangíveis e intangíveis de qualquer natureza, activos que ainda não existem ou ainda não são
detidos pelo devedor (activos futuros) e um campo dinâmico de activos permitidos. Deve ser
adoptado um conceito unitário e singular de interesse sobre o activo para que se possa
considerar o direito efectivo sobre qualquer propriedade móvel desde o devedor até ao credor
de forma a garantir a obrigação do devedor. Finalmente, o sistema deverá contemplar a opção
de garantias poderem ser descritas de forma genérica de modo a possibilitar a criação de
interesses sobre activos futuros e activos com valor flutuante, um pré-requisito importante
para o financiamento moderno com base em contas a receber e inventários.
Promoção dos interesses sobre os activos em propriedades móveis: Um dos aspectos
essenciais de uma lei moderna de transacções com base em garantias é um sistema de registo
electrónico centralizado baseado em notificações e não em registo de documentos. Ao invés de
registos de propriedade de bens tais como registo de imóveis, o registo de transacções com
base garantias não cria ou transfere direitos de propriedade de bens. O sistema de registo de
garantias móveis serve duas funções: (1) notifica terceiros sobre a existência de interesses
sobre o activo e, (2) estabelece o estado de prioridade de um interesse com base na data de
registo.
Esquema de Prioridades: O sistema deprioridade de reivindicações, tais como interesses sobre
propriedade, determina a sequência em que reivindicações concorrentes às garantias podem
ser satisfeitas com as receitas à disposição quando o devedor entra em incumprimento de uma
ou mais reivindicações. Um sistema eficaz de prioridades é baseado em dois componentes; (i)
uma política pública clara subjacente a cada prioridade; e (ii) um conjunto de regras claras que
regulem a ordem de prioridades para facilitar a implementação dessas políticas. A regra geral
de prioridade usada nos sistemas modernos de transacções com garantias é baseada na
notificação e na identificação do “primeiro a registar-se”. Existem excepções a esta regra e, por
isso, é importante enumerá-las claramente na Lei.
Imposição de interesses sobre os activos:Uma lei moderna de transacções com garantias
deverá incluir disposições relacionadas com os seguintes princípios de imposição: (i)
possibilidade de um credor obter o bem que consta da garantia em caso de incumprimento sem
assistência dos tribunais; (ii) mecanismos de imposição extrajudiciais que podem incluir a
execução através de instituições financeiras e outras instituições especializadas ou através de
mecanismos alternativos de resolução de conflitos, tais como arbitragem e mediação; (iii) o
credor poder dispor facilmente do activo através da venda privada ou através da venda em
hasta público; (iv) protecção do devedor durante os procedimentos de imposição - embora os
procedimentos de execução sejam concebidos para permitir que os credores imponham os seus
direitos de forma eficiente, a protecção dos direitos dos devedores também deverá ser
contemplada de modo a evitar eventuais excessos.
1.3. A necessidade de um sistema electrónico de registo de garantias
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O desenvolvimento de um registo de garantias é um componente essencial da reforma de
transacções com base em garantias e a inexistência de um registo de garantias funcional tem
impacto nos objectivos subjacentes a esta reforma. A reforma legal em si não é suficiente para
maximizar os benefícios dos sistemas de transacções com base em garantias. Os principais
princípios que se aplicam aos registos modernos de transacções são indicados na tabela
seguinte.
Características de um sistema de registo moderno
1. Sistema com base em notificações: não são necessários documentos a serem submetidose o
registo é concebidocomo um sistema baseado em notificações.
2. Informação necessária: informação limitada respeitante a credor, devedor, descrição da
garantia e montante máximo da obrigação.
3. Plataforma electrónica baseada na Internet: com as opções de registos e de pesquisas em
funcionamento 24/7 (excepto nos momentos de actualização do sistema)
4.Gama de serviços deve incluir registos, alterações, cancelamentos e pesquisas.
5. Registo centralizado: toda a informação é disponibilizada numa única base de dados para
todo o país.
6. Registo único de todos os interesses sobre os activos móveis: todos os interesses existentes
sobre activos podem ser pesquisados através de um único registo (não importa se toda a
informação se encontra num registo ou se o registo tem ligações em tempo real com outras
bases de dados)
7. Taxas fixas e razoáveis para registos e pesquisas: os serviços cobram uma taxa fixa razoável
(para cobrir os custos com a administração da transacção) pelos registos e pesquisas (a
cobrança pelas pesquisas é opcional)
8. O registo efectuado pelos credores ou seus representantes legais: os credores ou seus
representantes são responsáveis pelos respectivos registos de interesses sobre o activo na
plataforma.
9. Os devedores podem ser pessoas físicas ou jurídicas: tanto indivíduos como negócios
(qualquer tipo de negócio) podem aparecer como devedores no registo.
10. Identificadores únicos para credores e devedores: um identificador único alfanumérico é
utilizado para introduzir informação sobre credores e devedores
11. As contas de utilizadores são estabelecidas para utilizadores regulares: os credores
autorizados podem ser autorizados a abrir uma conta de utilizador para registar os interesses
sobre os activos e fazer pesquisas
12. Pesquisas: qualquer pessoa pode fazer pesquisa no registo a partir de qualquer local sem
necessidade de justificação
13. Dados em tempo real: os registos entram no sistema imediatamente e tornam-se
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disponíveis para pesquisas. A informação sobre as pesquisas será disponibilizada
imediatamente (em tempo real)
14. Segurança de dados: dispositivos de segurança tais como tokens e passwords serão exigidos
aos utilizadores aquando da realização de registos, alterações e cancelamentos.
15. Não verificação de informação pelo registador: o registador não está autorizado a verificar a
identidade do registrando ou a informação contida na notificação
16. Indexação para pesquisas: os pesquisadores têm pelo menos três possibilidades de busca,
nomeadamente através de identificação do devedor, número de série dos bens e número de
registo.
17. Tipo de devedor: a informação do devedor é desagregada por tipo de devedor tais com
individuo, negócio (tipo de negócio), nacionalidade.
18. Montante máximo da obrigação segurada: o montante máximo da obrigação segurada
deverá ser introduzido pelos registrantes no momento do registo
19. Registo de penhoras não consensuais: o registo de penhoras não consensuais (tais como
impostos, penhoras de julgamento, etc.) é necessário caso seja estabelecido por Lei
20. Sítios de recuperação em caso de falhas do sistema: o registo deverá ter servidores
redundantes em locais seguras para casos de falhas do sistema ou desastres que afectem a
informação armazenada.
21. Capacidades estatísticas: o registo é concebido para que a informação estatística seja
rapidamente encontrada e produzida em relatórios (número de registos, pesquisas, volume de
crédito, tipo de activos utilizados, tipos de devedores, etc.)
22. Métodos de pagamento: o registo não aceita pagamentos cash e permite pelo menos duas
modalidades de pagamento tais como contas pré-pagas, transferências electrónicas e cartões
de crédito ou débito.
23. Papel limitado do conservador do registo: o conservador do registo não está autorizado a
modificar ou alterar quaisquer registos. Só os registrantes podem efectuar alterações nos
respectivos registos existentes.
24. Procedimento de reclamação sobre informação incorrecta ou responsabilidade do registo:
os serviços de registo estabelecem regras para reclamações em caso de informação incorrecta
contida no registo, mas não será responsável por qualquer informação errada ou enganosa
introduzida pelos registrantes.

1.4. A necessidade de sensibilizar os stakeholders e de promover acções de formação sobre o
funcionamento dos novos sistemas
Este é um dos elementos frequentemente negligenciado, mas que contribui grandemente para
o sucesso da reforma nesta área. A sensibilização sobre a reforma e sobre o novo sistema
deverá ser um exercício contínuo ao longo do processo de implementação bem como do
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seguimento da conclusão. No que toca à formação, os grupos-alvo que devem receber
formação sobre o novo sistema incluem stakeholders públicos e privados: credores, a
comunidade empresarial, advogados e notários, juízes, oficiais de imposição e execução e
operadores do sistema de registo.

Quadro de Transacções com base em Garantias e Prática em São Tomé e Príncipe
São Tomé e Príncipe, como a maioria dos países na África Subsaariana, ainda não conseguiu
obter benefícios de um sistema moderno e bem estruturado de transacções com base em
garantias uma vez que os quadros legal e institucional são claramente insuficientes. O quadro
legal é incompleto, embora permita empréstimos com base em garantias móveis em alguns
casos. O quadro institucional, i.e., o sistema de registo, é inadequado e incompleto em diversos
domínios.
Nas secções seguintes vão ser analisadasas práticas de empréstimo existentes relacionadas com
activos móveis, assim como os quadros legal e institucional actuais. Esta análise é seguida de
recomendações no sentido de modernizar os actuais quadros.
Práticas de Empréstimo em São Tomé e Príncipe: panorama geral do Sector Financeiro
O sector financeiro de São Tomé e Príncipe é dominado por bancos comerciais que contam
com 98 por cento do total de activos no sistema. O sistema bancário encontra-se altamente
concentrado, com o maior banco - Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP)43 - a
responder por metade do total de activos e de crédito e dois terços dos depósitos. Os sete
bancos comerciais do país têm 27 agências bancárias em 5 dos 7 distritos onde se concentram
86 por cento da população. Todos os bancos (excepto o BISTP) são predominantemente detidos
por estrangeiros (principalmente Angola, Camarões e Nigéria).
O crédito malparado (non-performing loans) eleva-se a 16,3 por cento em Dezembro de
2014, embora este valor seja inferior aos 22,5 por cento registados em 2013. As provisões
aumentaram para 17,4 por cento dos créditos malparados relativamente aos 7,5 por centro de
2013. Com a excepção da maior instituição financeira, os bancos não são rentáveis,estando as
suas oportunidades de recapitalização limitadas a receitas. A combinação de taxa elevada de
crédito malparado, declínio nos rácios de adequação de capital e ausência de rentabilidade no
sistema bancário aumenta os riscos no sistema bancário.
O crédito ao sector privado situa-se 20 por cento abaixo do pico registado em Maio de 2013 e
os empréstimos em relação aos activos (34 por cento) estão no nível mais baixo desde há
mais de uma década. Apesar de um ligeiro decréscimo naimparidadede activos, os bancos
continuam a reduzir a quantidade de activos que dedicam aos portfolios de crédito, o que
limita a liquidez. A ausência de bens financeiros emitidos, as reduzidas divisas estrangeiras e as
43

O Governo detém uma quota de 48 por cento nas acções remanescente detidas por bancos de Angola e
Portugal.
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reservas do Banco Central que não rendem juros, criam um ambiente operacional de desafios
para a maior parte dos bancos. Com poucas perspectivas internas, a maioria dos bancos
procuram oportunidades de investimento e de crédito fora do país.
O acesso a financiamento permanece um dos principais constrangimentos para o
desenvolvimento do sector privado. Os dados sobre a procura indicam que 14,4 por cento dos
negócios e/ou adultos com mais de 15 anos de idade têm um empréstimo activo. Na sequência
da entrada de diversos investidores estrangeiros e bancos em meados da década de 2000, o
crédito ao sector privado registou um aumento. No entanto, o acesso a crédito temregistado
um decréscimo desde 2011.
O financiamento não bancário permanece largamente não explorado (existem apenas duas
companhias locais de seguros no mercado) ou não existente devido à ausência de mercado de
capitais. A fraca capacidade e pequena escala acrescem aos constrangimentos. Apenas 4,3 por
cento da população adulta com mais de 15 anos têm alguma forma de seguro privado e menos
de 5 por cento dos adultos são clientes de uma empresa de financiamento ao consumo
(equivalente a 4.800 detentores de apólice). Embora o seguro de automóveis seja obrigatório,
as estimativas da indústria sugerem que apenas 5 por cento dos condutores adquiriram seguro.
Não existe um mercado interbancário e o sistema de microfinanças é ainda emergente e não
regulado.
Acesso a Crédito e Transacções com base em Garantias em São Tomé e Príncipe
São Tomé e Príncipe ainda não dispõe de uma Lei específica sobre transacções com base em
garantias.Pelo contrário, o sistema de transacções com base em garantias é caracterizado por
um quadro legal fragmentado com disposições dispersas sobre financiamento com
propriedades móveis como garantia em diferentes partes da legislação, incluídas
principalmente nos Código Civil e Comercial. Não existe um sistema de registo electrónico
centralizado dos direitos e interesses sobre propriedade móvel em São Tomé e Príncipe. O
sistema é baseado na tradição de lei civil e nunca foram introduzidas reformasnesta área.
São Tomé e Príncipe situa-se em 185º lugar no mundo no indicador de acesso a crédito no
Relatório de Doing Business de 2015 (ver Tabela 2). O indicador de acesso a crédito tem dois
componentes: o Índice de Direitos Legais que mede a protecção dos direitos dos credores e
devedores em termos de leis de garantias e de falência, e o Índice de Informação de Crédito
que captura a amplitude e profundidade da informação de crédito. No Índice de Direitos Legais
(ver Tabela 3), São Tomé e Príncipe tem nota 0 dos 12 pontos possíveis, o que indicaque os
credores não beneficiam do mesmo nível de previsibilidade, certeza e protecção que os
credores noutras economias para efectuarem empréstimos, utilizando uma série de bens
móveis. De facto, São Tomé e Príncipe, ocupa um dos piores lugares no mundo no Índice de
Direitos Legais, havendo apenas 8 outros países no mundo com um desempenho semelhante.
Nessa área, São Tomé e Príncipe encontra-se nitidamente em atraso não só quando comparado
com países africanos, mas também com a maioria das economias no mundo. Existe, portanto,
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um campo vasto onde melhorias podem ser introduzidas. Embora nenhum dos países da região
da África Subsaariana tenha uma classificação particularmente boa neste indicador, alguns
países como Gana, Libéria, Nigéria, Malavi e Zâmbia já efectuaram reformas ou estão
empenhados em processos de reforma nos respectivos sistemas de transacções com base em
garantias.

Tabela: Acesso a Crédito em São Tomé e Príncipe

Tabela 4: Situação do Índice de Direitos Legais em São Tomé e Príncipe
Nº.

Indicador

STP

1

Existe na economia algum quadro legal integrado e unificado para transacções com
garantias que se estenda à criação, promoção e imposição de interesses associados a bens
móveis?
A Lei permite que as empresas possam conceder direitos de não-propriedade na categoria
de activos móveis, sem requerer uma descrição específica da garantia?
A Lei permite que as empresas possam conceder direitos de não-propriedade em todas as
categorias de activos, sem requerer uma descrição específica da garantia?
Pode algum direito sobre um activo ser estendido a bens futuros ou a serem adquiridos, e
pode a Lei estender-se automaticamente a produtos, receitas ou substituições dos bens
originais?
É permitida a descrição geral das dívidas permitidas nos acordos de garantia, podem todos
os tipos de dívida ser garantidas por todas as partes, e pode o acordo de garantia incluir um
montante máximo para o qual os bens podem ser onerados?
Existe algum registo de garantia em implementação para entidades registadas e não
registadas, que seja unificado geograficamente e por tipo de activo, com uma base de
dados electrónica indexada pelo nome dos devedores?
Existe algum registo de garantias com notificações em que todos os interesses sobre activos
podem ser registados?
Existe algum registo de garantias moderno em que os registos, alterações, cancelamentos e
pesquisas podem ser realizadas online por umterceiro interessado?
Os credores segurados são remunerados em primeiro lugar (i.e. antes de impostos e
direitos de empregados), quando um devedor entra em incumprimento fora de um

Não

2
3
4

5

6

7
8
9
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Não
Não
Não

Não

Não

Não
Não
Não
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procedimento de insolvência?
10
11

12

Os credores segurados são remunerados em primeiro lugar (i.e. antes de impostos e
direitos de empregados), quando uma firma é liquidada?
Os credores segurados estão ou não sujeitos a imposição automática quando um devedor
entra num procedimento de reorganização supervisionado por um tribunal? A Lei permite a
protecção dos direitos dos credores segurados providenciando directivas firmes para
imposição de direitos e/ou ao definir limites temporais para tal?
A Lei permite que terceiros concordem numa imposição extrajudicial quando é criado um
direito sobre um activo ou produto? A Lei permite que o credor segurado venda a sua
garantia através de leilão público ou privado, ou tome posse do activo para satisfazer a
dívida?
Número total de respostas positivas

Não
Não

Não

0

Se o Governo de São Tomé e Príncipe enveredar por uma reforma completa do sistema de
transacções com base em garantias, terá um impacto significativo tanto no indicador de Índice
de Direitos Legais, como também, e mais significativo ainda, no estado actual de financiamento
empresarial no país. A ferramenta de simulação do Doing Business (ver Tabela 4) pode ilustrar o
impacto que uma possível reforma do Sistema de Transacções com base em garantias poderá
ter em São Tomé e Príncipe.
Tabela 5: Simulação de reformas para São Tomé e Príncipe: Índice de Direitos Legais
Possível Evolução do Índice de Direitos
Legais após Reforma
Situação actual (0)
Melhorar apenas o registo (3)
Melhorar apenas a Lei (8)
Melhorar a Lei e o registo (12)

Ranking Geral DB
153
148
142
128

Ranking de Acesso a
Crédito
185
165
116
52

Font
e:
Doin
g
busin
ess
2015
,

Grupo Banco Mundial

Conforme ilustrao gráfico seguinte, São Tomé e Príncipe poderá melhorar substancialmente a
sua posição geral no âmbito de Doing Business (DB) assim como no Indicador de Acesso a
Crédito, subindo nitidamente de 185º para 52º lugar, se for implementada uma reforma
adequada. O Grupo Banco Mundial recomenda fortemente que se empreenda uma reforma
legal e do registo, não só para alcançar a melhoria pretendida no quadro de DB, mas também
para conseguir os benefícios de um aumento no acesso a crédito para a comunidade
empresarial em São Tomé e Príncipe. A reforma legal poderá ter impacto na classificação mas
não terá impacto no terreno em termos de melhoria no acesso a crédito, uma vez que os
respectivos resultados só se concretizam quando houver um sistema funcional de registo de
garantias móveis e com a implementação de um Lei eficaz de transacções com base em
garantias.
Figura: Evolução da posição de São Tomé e Príncipe no Indicador de Acesso a Crédito e na
classificação geral no DB se for implementada a reforma de transacções com base em
garantias
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Current situation (0)

Improve registry
Improve both law
only (3)
Improve law only (8) and registry (12)

52

116
153

142

148
165

128

185
Overall DB Rating

Getting Credit Ranking

Fonte: Doing business, Grupo Banco Mundial

Empréstimos com base em garantias e tipos de activos preferidos como garantia
As instituições financeiras em São Tomé Príncipe declaram que consideram os bens móveis e
imóveis arriscados como fontes de garantias, mas em geral preferem os bens imóveis.44 O
valor da propriedade imóvel é mais estável e fácil de definir do que o dos bens móveis. Além
disso, as instituições apontam vários problemas relacionados com os bens móveis,
nomeadamente a rápida depreciação, as dificuldades na tomada de posse e na venda final
destes bens num mercado tão pequeno.
Os bens e receitas futuros não são considerados como parte dos interesses do activo.O quadro
legal actual não regula o uso possível de activos futuros como parte de bens passíveis serem
tomados como garantia. No entanto, em países onde existe um sistema moderno de registo de
garantias de crédito, os bens móveis com rotatividade elevada tais como inventários, produtos
agrícolas e contas a receber são vendidos e recolhidos de forma regular,alterando a sua
natureza para liquidez cash e depósitos bancários que depois sãoeventualmente usados para
adquirir mais inventários, produtos agrícolas e contas a receber. Se a Lei não estende o
interesse dos credores para estes tipos de activos e receitas futuras, os credores são forçados a
estabelecer novos acordos de garantia ou a modificar os existentes, com custos a serem
eventualmente suportados pelos devedores.
A taxa de juro média para empréstimos garantidos por bens móveis é elevada, situando-se
em 18,45 por cento, segundo os inquéritos. No entanto, para os bens imóveis situa-se em 15,5
por cento, demonstrando que a maioria dos bancos consideram que o uso de propriedade
móvel é mais arriscado do que o uso de bens imóveis para efeitos de garantia. Para os
empréstimos não garantidos por nenhum tipo de activo, a taxa de juro média é de 26 por
cento.

44

Entrevistas com os bancos comerciais.
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As fontes mais comuns de garantias em termos de bens móveis são: (i) liquidez para aquisição
de veículos; (ii)interesses em contas a receber; e (iii) penhoras sobre máquinas e
equipamentos. No entanto, com base nos volumes de transacções, estes tipos de garantias não
são muito comuns. Por outro lado, no caso de veículos um dos pré-requisitos é a transferência
do título de propriedade e do seguro do carro para o nome do banco comercial antes de obter
um empréstimo.
A preferência forte por parte dos credores por imobiliário como garantiarestringe o acesso a
financiamento por parte das MPMEs. Estas empresas em muitos casos não têm bens
imobiliários que possam ser hipotecados, por isso os credores ou não lhes concedem
empréstimos ou então fazem-no em termos pouco favoráveis e em montantes inadequados.45
Empréstimos às MPMEs
A «Lei de Enquadramento Empresarial» (Lei Nº 11/2005) apresenta uma classificação da
dimensão das firmas considerando o número de empregados e rendimento máximo anual
(ver tabela 7). No entanto, durante as entrevistas nenhum dos stakeholders parecia estar
ciente da existência desta definição, o que significa que na prática não está a ser aplicada. Por
outro lado, os bancos não dispõem de dados desagregados por dimensão da empresa e de
acordo com a Câmara de Comércio todas as empresas em São Tomé e Príncipe são de
dimensão micro tendo em conta o facto de o país ser muito pequeno.

Tabela: Definição da Dimensão da Empresa
Firm size

Number of
employees

Maximum
Annual income
(million dobras)

Micro
Small
Medium
Large

1-3
3-12
12-30
>30

90
90-900
900 - 2,250
> 2,250

Fonte: Lei enquadramento empresarial, STP

Não existem dados fiáveis sobre o número de MPMEs e sobre acesso das mesmas a
financiamento em São Tomé e Príncipe. Seria necessária uma análise do tipo Inquérito do
Banco Mundial às Empresas para a obtenão de dados rigorosos. No entanto, com o objectivo de
apresentar estimativas e uma ideia aproximada do gap de financiamento para as MPMEs em
economias em desenvolvimento, o IFC desenvolveu e tornou disponível a base de dados de Gap
de Financiamento de Empresas. No caso de São Tomé e Príncipe, uma vez que os dados não
estão disponíveis, será necessário extrapolar utilizando médias regionais. Assim, de acordo com
as estimativas, existem 9.602 MPMEs no país, que desempenham um papel essencial no
45

Entrevistas com os bancos comerciais.
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concernente a emprego e nos indicadores macroeconómicos. É notório que, embora cerca de
45 por cento das MPMEs disponham de contas à ordem, apenas 7 por cento têm um
empréstimo bancário. A competitividade e o crescimento exigem que os negócios locais
(particularmente as MPMEs) tenham acesso a crédito que necessitam para financiar as suas
actividades económicas. Apesar do domínio absoluto das MPMEs no sector privado (em termos
de números), o seu acesso a financiamento é limitado. Estas empresas têm escassez de bens
físicos do tipo que as instituições financeiras aceitam como garantia para a concessão de
crédito. As MPMEs são, por isso, frequentemente relegadas ao uso de fontes informais de
financiamento em muitas circunstâncias.
É notório que, embora quase 45 por cento das PMEs tenham contas à ordem, apenas 7 por
cento têm um empréstimo bancário.Além disso, 43 por cento das MPMEs não são cobertas em
termos de financiamento, 5 por cento são cobertas de forma precária, (e apenas 2 por cento
podem ser consideradas como bem servidas). O acesso a financiamento é um dos principais
constrangimentos que as MPMEs enfrentam em São Tomé e Príncipe com cerca de 49 por
cento das firmas a denunciarem a falta de acesso a financiamento como um dos principais
obstáculos ao crescimento e competitividade (conforme demonstrado na Tabela 7). Em
conclusão, estes dados demonstram que existe um gap de financiamento no país de
aproximadamente 47 milhões de USD.
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Análise do Quadro Legal: Quadro Legal Existente
Geral:
O quadro legal actual de São Tomé e Príncipe é baseado em leis que foram herdadas de
Portugal e que não tratam de forma adequada o uso de crédito com bens móveis como
garantia. As leis relacionadas com empréstimos com bens móveis como garantia estão
desactualizadas e nunca foram modernizadas para se compatibilizarem com os instrumentos de
financiamento actualmente disponíveis em várias jurisdições em todo o mundo.
Actualmente, não existe um quadro legal específico que regule o financiamento através de
bens móveis onde estes são tomados em conta para efeitos de garantia. Assim, as instituições
financeiras em São Tomé e Príncipe dependem de leis gerais - principalmente o Código Civil e o
Código Comercial - para efeitos de transacções de crédito com base em garantias. Os
instrumentos de transacções com base em garantias mais populares em S. Tomé e Príncipe são
hipotecas e penhoras simples, principalmente de veículos. Quando outros tipos de bens móveis
são usados como garantias, os empréstimos são imperfeitos porque não são dados a conhecer
por via de registo a terceiros , e, por isso, os credores podem perder a sua prioridade no acesso
ao bem em caso de incumprimento. Além disso, as indústrias de factoring e leasing ainda não
estão desenvolvidas no país.
O Código Civil regula a penhora e a hipoteca. De acordo com o Código Civil, a penhora garante
ao credor o direito de obter pagamento pelo valor do bem móvel ou de qualquer activo não
sujeito a hipoteca, pertencente ao devedor ou a um terceiro com preferência sobre outros
credores. A penhora só se efectiva quando o devedor transfere a posse do bem ou do título de
propriedade ao credor.46
Imposição de interesses sobre os activos:
Como noutros países com tradição de Código Civil, em São Tomé e Príncipe muitos contratos
requerem a intervenção de um notário público para serem válidos em determinados casos e
noutros para ganhar eficácia face a reivindicações de terceiros. De acordo com as leis de São
Tomé e Príncipe, algumas transacções comerciais requerem uma escritura, o que significa que o
acto tem de ser realizado por um notário público. Outros actos requerem a autenticaçãopelo
notário, o que significa que o notário analiza e reconhece o documento preparado pelas partes;
e outros actos ainda requerem somente o reconhecimento único das assinaturas das partes
pelo notário. De forma semelhante, os documentos que exigem algum tipo de registo devem
antes ser autenticados pelo notário para serem aceites pelos serviços de registos.
O Artigo 669 do Código Civil determina que a penhora é constituída após a transferência do activo
ou do título de propriedade ao o credor. Para efectivar a penhora ou transferência de propriedade,
o credor torna-se coproprietário (ou por vezes único proprietário) do activo. Este mecanismo é
46

Ver o Artigo 666 e os Artigos subsequentes do Código Civil.

108

República Democrática de São Tomé e Príncipe:
Plano de Acção para o Desenvolvimento do Sector Financeiro: 2017-2019

diferente do regime de penhorasimples em que o devedor permanece como proprietário e retém a
posse. De acordo com as melhores práticas, o devedor deverá continuar a ser o proprietário e a
utilizar o bem para fins comerciais para que tenha possibilidade de amortizar o empréstimo
recebido.

Questões Prioritárias:
Existem algumas fraquezas significativas no quadro legal no que respeita ao esquema de
priorização de diferentes interesses sobre os activos dos devedores.
Embora a regra geral de que a prioridade deverá seguir a sequência de registos dos acordos
sobre os activos seja aplicável,47 é difícil na prática depender desta regra devido aos defeitos
significativos existentes no regime de registo e cartório (i.e. as pesquisas não podem ser
conduzidas em tempo real), conforme descritos na secção seguinte sobre o processo de registo.
As deficiências contribuem para que os credores continuem relutantes em aumentar o crédito
com bens móveis como garantia.
Na ausência de uma reforma substancial na área dos procedimentos de falência, podem
aplicar-se diferentes leis a diferentes tipos de devedores no que respeita à prioridade na
atribuição do activo em caso de incumprimento.
O Código Civil confere "prioridade absoluta"a direitos relacionados com impostos atrasados,
salários e ordenados e algumas outras reivindicações.48 Estas reivindicações têm prioridade
sobre todas as outras em relação à propriedade do devedor após o pagamento das despesas de
imposição. Embora estas reivindicações afectem os interesses existentes em relação a garantias
móveis e imóveis, é mais provável o seu impacto de forma adversa em reivindicações
anteriores sobre bens móveis,considerando que o valor das garantias móveis tende a ser
inferior ao de garantias imóveis, e, porconseguinte, mais provável a sua utilização para
satisfazeruma reivindicação preferida. A experiência demonstra que dar prioridade a estas
reivindicações sobre as reivindicações das instituições de crédito, ainda que tenham sido
registadas de forma adequada antes do surgimento de uma reivindicação de grande prioridade,
causa uma redução dramática na disponibilidade dos credores para confiar em bens móveis
como garantia dos seus empréstimos, conforme demonstra a figura seguinte. Assim, estas
disposições do Código Civil constituem um dissuasor significativo à utilização de bens móveis
como garantia.
Todas as instituições entrevistas durante o diagnóstico declararam que os registos actuais são
ineficientes, onerosos e pouco fiáveis, e com uma estrutura de taxas difícil de compreender.
A Direcção Geral de Registos e Notáriado (Cartório) que depende do Ministério da Justiça,
supervisiona o Registo Predial, o Registo de Propriedade e o Registo Automóvel, entre outros.
As hipotecas são registadas no registo de propriedades e as penhoras no registo de veículos. No
47Entrevista com um advogado local.
48 Ibid.
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entanto, se um credor quiser penhorar um activo que não seja um carro, não está claro onde
deveser registado, embora se aponte para o registo de propriedade. Em qualquer caso, não
existe a prática de registo de outros tipos de bens móveis.
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Figura 2: Acesso a Crédito é maior quando os credores com garantias têm prioridade sobre
outras reivindicações
Credit to the Private Sector as a share of GDP

60.0%

32.3%
29.9%

Two or more claimant groups have
super priority

One claimant group has super-priority Secured creditor has absolute priority

Countries where:
Source: World Bank Doing Business project database. Note: the relationship between private credit and priority status of secured creditors is
statistically significant and remains significant when controlling for country size, income level, enforcement, legal origin and regions.

Os registos existentes em São Tomé e Príncipe são feitos actualmente em papel e
manualmente (embora exista um projecto para a sua digitalização). O registo de títulos,
hipotecas, penhoras e respectivas buscas são manuais e os funcionários são forçados a
consultar os livros existentes em suporte papel. Isto faz com que os processos de registo e
consulta sejam morosos e pouco eficientes.
Imposição:
A maioria dos stakeholderssublinhou que a falta de especialização e formação em direito
comercial entre os juízes tornam o sistema judicial muito pouco fiável na resolução de
assuntos comerciais. Todas as instituições financeiras entrevistadas mencionaram que os
procedimentos de imposição são um dos principais problemas que condicionam a sua confiança
em relação a garantias para a concessão de de crédito. A somar a estas complicações, regista-se
a falta notória de transparência no processo judicial. O resultado é o custo excessivo e atrasos
que impedem a recuperação da posse enquanto as garantias ainda têm o seu valor pleno. O
segundo grande problema encontra-se na venda da garantia após a sua posse uma vez que os
mercados secundários para a venda de bens são praticamente inexistentes para a maioria dos
activos.49
A posse das garantias é de facto demasiado difícil e onerosa. De acordo com os stakeholders
entrevistados, na prática os procedimentos de imposição levam geralmente de 5 a 10 anos,
tendo algumas instituições feito referência a imposições extrajudiciais em casos excepcionais.
Algumas instituições têm desenvolvido mecanismos (i.e., incluindo cláusulas de implementação
49

Entrevistas com diferentes stakeholders, incluindo alguns bancos e associações de advogados.
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extrajudiciais para garantias móveis nos seus contrato de crédito) com base no artigo 675 do
Código Civil que lhes permite apoderarem-se das garantias sem intervenção judicial.
Todavia,não se recorre geralmente a esses procedimentos porquanto os credores e os
devedores devem acordar sobre todos os termos de execução ou então seguir um
procedimento judicial de longa duração.
Avaliação do Quadro Actual
O quadro legal existente para os créditos tomando propriedade móvel como garantia em São
Tomé e Príncipe encontra-se desactualizado e necessita de reformas substanciais. Entre as
deficiências apontadas, contam-se as seguintes:
Não existe um conjunto uniforme de regras que cubra de forma geral todos os tipos de activos
e interesses legais, e assim os credores têm de considerar diferentes regras e standards para
diferentes tipos de activos.
A Lei exige uma descrição específica das garantias em todos os casos, significando que não
existe uma forma eficaz de concessão de crédito com base em inventário, bens a receber e
outros tipos de propriedade futura como garantia; e, por isso, as instituições financeiras
assumem esses interesses como garantias secundárias apenas em alguns casos.
Os interesses de garantia consensuais não têm garantia de prioridade, ainda que todas as
medidas possíveis sejam tomadas para garantir a mesma, uma vez que as reivindicações com
direito de preferência em termos legais, tais como impostos e salários, podem sobrepor-se a
qualquer outro interesse.
Para a criação e registo de hipotecas e penhoras, é obrigatório o pagamento de diversas taxas
onerosas nos Serviços de registo e notariado, incluindo impostos de selo. Embora não exista
clarificação sobre os custos associados ao processo no notário, presume-se que recaiam sobre
os mutuários, aumentando assim o custo de acesso a crédito.
Porque o acordo sobre o bem tem de ser registado para tornar-se eficaz perante terceiros, esse
facto introduz uma barreira associada à entrega física de documentos. Pode também causar
erros humanos uma vez que a informação é introduzida manualmente e o registo pode ser
responsável por isso.
A imposição em caso de falência é também exageradamente lenta e onerosa de acordo com a
lei actual, tanto no que diz respeito à tomada de posse da garantia como também no que diz
respeito à sua disponibilização.
Recomendações
Unificar todas as formas de registo de bens móveis e adoptar um quadro legal inspirado nas
melhores práticas sobre transacções com base em garantias.
O quadro legal existente deve ser substituído por um quadro geral e integrado que trate
todos os tipos de interesses não associados à posse de bens móveis e todos os tipos de
devedores de forma equitativa. Isto é, não poderá haver interesses escondidos ou duplicados
sobre estes bens móveis que podem afectar o interesse de um credor com base em garantia e
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que tenha registado essa garantia sobre um bem móvel. No que diz respeito à prioridade e
promoção, os interesses sobre bens móveis cobertos ao abrigo do novo quadro legal devem
incluir, além dos interesses que cobrem obrigações, outros interesses tais como rendas
operativas de longo prazo, rendas financeiras e interesses sobre contas a receber e contratos
de venda garantidos; isto para proteger outros credores e compradores garantidos
subsequentes de outros interesses não divulgados e com prioridade. Será também necessário
que o novo quadro legal seja compatível e esteja em consonância com outros conjuntos de leis
tais como: (a) as leis sobre os bens imóveis; (b) as leis sobre os interesses estatutários tais como
impostos e salários para assegurar que as prioridades sejam preservadas e compatíveis com as
leis; e (c) leis sobre os procedimentos de falência e insolvência.
As leis modernas providenciam um interesse único sobre a propriedade móvel que se
sobrepõe a todos os outros instrumentos legais tradicionais tais como penhoras, retenções de
títulos, entre outros. A legislação moderna sobre transacções com base em garantias considera
geralmente quatro características essencias que são:
Um processo simples de criação de interesse segurado sobre um activo por acordo entre as
partes:
O interesse sobre um activo é criado por acordo entre o credore o devedor. O interesse sobre o
activo constitui um direito de propriedade genérico que assegura uma obrigação e sobrepõe-se
a todas as outras formas tradicionais de direitos sobre propriedades móveis, como penhora,
venda com direito retido e outros. Elimina as distinções entre tipos de interesses sobre os
activos ou bens. Embora a propriedade utilizada como garantia possa incluir activos futuros ou
uma gama variada de activos, existe um conjunto fixo de regras para tais interesses; i.e., os
direitos segurados por uma gama variada de activos são tratados com a mesma base legalque
os direitos segurados por um activo fixo.
O acordo determina que a propriedade garante uma obrigação do devedor para com o credor e
salvaguarda a imposição dos direitos sobre a propriedade caso o devedor entre em
incumprimento da obrigação. O acordo cria todos os direitos entre as diferentes partes, e a sua
eficácia não dependedo seu registo oficial ou da notificação respectiva.
O acordo de interesse sobre o activo é um dos três elementos necessários associados à garantia
para que esta se torne efectiva e aplicável. O acordo pode existir antes que a propriedade
exista e antes que o credor tenha feito entrega de qualquer valor de empréstimo ao devedor.
No entanto, até que a propriedade exista sob qualquer forma e o credor tenha transferido
algum valor de empréstimo, o credor não tem qualquer direito ou capacidade de impor o
acordo. Assim, o interesse surge apenas quando há um acordo sobre o activo, a propriedade
exista e o valor de empréstimo tenha sido concedido.
Um esquema geral e claro para determinar as prioridades dos interesses em concorrência sobre
a propriedade móvel.
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Para que esteja disposto a conceder crédito a uma taxa razoável, o credor deverá estar
confiante na prioridade do seu interesse sobre o activo para efeitos de garantia. Assim, o
sistema de priorização a respeito dos diferentes interesses em disputa dos bens de propriedade
móvel deve ser exaustivo para a cobertura de todos os tipos de interesses, além de que deverá
também ser previsível na forma de operar e transparente para todos os utilizadores.
Nas práticas modernas de transacções com base em garantias, tanto os interesses reais sobre
activos como alguns tipos de interesses de proprietários sem posse submetem-se a uma
classificação dos níveis de prioridade. Isto faz com que a natureza do interesse - seja este uma
penhora, um aluguer financeiro, um aluguer operativo de longo prazo, uma venda de contas a
receber - não seja relevante. Isto é, todos os interesses sobre bens móveis que estariam de
outra forma ocultados, devem ser publicitados para proteger os credores subsequentes dos
interesses não divulgados e já existentes. Todos estes estão sujeitos a uma ordem de
prioridade. Para fins de discussão, tanto a prioridade como publicidade e imposição, são todas
tratadas em seguida em relação aos interesses sobre activos.
A certeza sobre a prioridade dos interesses obtem-se através do estabelecimento de um
conjunto fixo de regras cuja observância permite a qualquer pessoa determinar a prioridade na
altura da criação do interesse sobre o activo. Nas práticas modernas de transacções com
garantias utiliza-se o conceito de perfeição do interesse sobre o activo. A perfeição ocorre
quando o interesse sobre o activo se efectiva e uma das três condições seguintes se verifica.
Estas condições são: (1) a perfeição é automatica através do cumprimento da Lei, tal como no
caso dos interesses sobre bens de consumo, proveitos ou outras classes definidas por Lei; (2) a
perfeição ocorre através da posse ou controlo pelos credores segurados ou seus
representantes, como no caso de instrumentos, documentos, cash, contas de depósito ou bens;
(3) perfeição ocorre através do registo de uma notificação de interesse sobre um activo nos
serviços de registo. A prioridade é determinada em função das ocorrências que sucederem em
primeiro lugar: (a) perfeição do interesse; (b) entrada da notificação nos serviços de registo,
quer o interesse esteja ou não anexado; significa que a prioridade pode preceder à perfeição
quando esta ocorre por registo.
A transparência na determinação de prioridades refere-se à facilidade na determinação da
existência de um interesse perfeito ou notificação registada. No caso de notificações
introduzidas no registo, o credor segurado pode efectuar pesquisas para determinar se há
alguma notificação efectiva de interesses sobre o activo que está a ser proposto como garantia.
Em algumas jurisdições, a notificação é considerada efectiva no momento de entrega no
registo, mas não revela transparência plena se houver um atraso entre o tempo de entrega no
registo e o momento em que a notificação pode ser encontrada na pesquisa dos arquivos. A
melhor prática passa por tornar a notificação efectiva para assegurar o interesse quando esta
se torna visível para uma pessoa que pesquise os registos.
Um dos meios mais simples e eficazes de promover os interesses sobre activos móveis é
facilitar a garantia de prioridade do credor:
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O registo é um elemento essencial de um regime eficaz de transacções com base em garantias.
O registo prossegue os dois objectivos seguintes: (1) fornecer informação a potenciais credores
segurados sobre a existência de interesses precedentes sobre propriedades móveis do devedor,
e (2) permitir ao credor segurado o estabelecimento de prioridade do seu interesse garantido
na propriedade móvel de um devedor.
Um processo de imposição rápido e eficaz após incumprimento por parte do devedor:
As leis modernas de transacções com base em garantiascriam a possibilidade de uma imposição
simples e célere dos direitos do credor em caso de incumprimento por parte do devedor. A
imposição consiste geralmente na obtenção de posse e alienação das garantias de alguma
forma que permita a realização do seu valor.
A posse é obtida de diferentes formas para diferentes tipos de garantias. Se a garantia for
através de contas a receber ou outros direitos de pagamento, o credor pode notificar os
devedores para efectuarem pagamento. Se a garantia for através de uma conta depósito, o
banco ou o credor pode aplicar o balanço das contas para o pagamento da dívida.Em casos
comuns de utilização de bens de qualquer tipo como garantia, o acordo de garantia pode
estabelecer a devolução da garantia ao credor após incumprimento, ou se essa possibilidade
não for contemplada, o credor pode tomar posse ou controlo da garantia se isso puder ocorrer
sem litigio. Se não houver possibilidade de tomar posse ou controlo da garantia sem evitar
litígio, o credor poderá recorrer a um procedimento judicial expedito para efeitos de tomada
de posse, procedimento esse que só se aplica a situações em que existe um acordo que
contemple a garantia e a quebra de acordo.
A disponibilização (venda) da garantia pelo credor exige que o devedor e qualquer outro credor
seja previamente notificado. O devedor deverá ter o direito de resgatar a garantia se pagar
completamente a sua dívida e despesas adicionais em que o credor tenha incorrido no processo
de recuperação da propriedade e efectuar a respectiva notificação. Se a garantia não for
ressarcida, o credor poderá alienar, alugar ou licenciar a garantia de uma forma
comercialmente razoável, ou poderá acordar com o devedor a posse integral ou parcial da
garantia para satisfzer a necessidade de pagamento da dívida subjacente. Se a garantia for
alienada, a ordem de distribuição das receitas obedece a um sequência para satisfazer o
pagamento dos custos de imposição, obrigações anteriores à dívida do credor, a dívida com o
credor, dívidas com outros credores por ordem de prioridade e, caso haja remanescente é
devolvido ao devedor. Se as receitas forem insuficientes para cobrir os custos de imposição e a
dívida do credor, o devedor continuará a ter obrigações para com o credor relativamente à
diferença em dívida, excepto se houver um acordo noutro sentido entre ambos.
Estabelecer um quadro legal que permita uma boa prática de registo de bens móveis.
O registo com base numa lei moderna é conhecido como registo por “notificações”. Significa
que trata-se de um registo em que o credor regista apenas uma notificação simples dos factos
essenciais da transacção, i.e., a identidade do devedor, a identidade e informação de contacto
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do credor e descrição geral ou específica da garantia. Tem sido desenvolvida uma série de
princípios de boas práticas para registos com base na experiência de países que têm
implementado com sucesso os sistemas de transacções com base em garantias. As disposições
do quadro legal no que concerne a divulgação dos interesses sobre bens deverá permitir a
implementação de um registo que seja caracterizado por um conjunto de princípios. Estes são:
Exactidão: A exactidão diz respeito à entrada no arquivo do registo de informação exacta
fornecida pelo registrando, que é o credor ou um agente representante deste. Não se refere à
fiabilidade da informação no que diz respeito à veracidade dos factos. O ónus de fornecer
informação correcta cabe ao registrando. Se o registrando fornecer informação incorrecta, o
credor arrisca-se a perder a sua prioridade se o erro tornar a notificação inválida. O ónus do
registo passa apenas pela captura de forma adequada da informação disponibilizada.
Rapidez e celeridade: É importante que o arquivo reflicta todas as notificações assim que estas
se tornem efectivas, uma vez que o pesquisador deverá poder confiar na pesquisa para a
obtenção de todas as notificações acerca dos interesses sobre um bem de forma a poder tomar
decisões de financiamento. O credor deverá saber que a notificação é efectiva no momento em
que esta é publicada para que a sua prioridade seja garantida.
Acessibilidade: O registo deverá estar acessível aos registados e pesquisadores a partir de
vários pontos de acesso, e sem atrasos desnecessários. O registo deverá estar acessível fora das
horas normais de expediente do registo.
Unidade: O registo deverá incluir notificações de todos os tipos de interesses sobre todos os
tipos de propriedade móvel de todos os tipos de devedores, independentemente da localização
geográfica da garantia no país.
Razoabilidade de custo: O custo transaccional de registo e pesquisa deverá ser limitado ao
nível necessário para recuperar os custos de operação do registo. O custo transaccional não
deverá ser uma barreira que impeça os utilizadores de se registarem.
Simplicidade: Os requisitos de registo devem manter-se o mais simples possível para os
utilizadores, de forma a eliminar erros e encorajar o seu uso.
Limites aos propósitos de registo: A informação do registo deverá satisfazer os propósitos de
disponibilizar notificações acerca dos potenciais interesses sobre bens e de assegurar a
prioridade sobre estes, mas não deverá conter informação adicional não relevante para estes
objectivos. A inclusão de requisitos de informação supérfluos e desnecessários irá
desnecessariamente aumentar o fardo burocrático do registo e diminuir a sua utilidade e
facilidade de uso.
Tomada de decisões com base em regras para aceitar notificações: O registo deverá aplicar
um conjunto fixo e consistente de regras para tomar decisões de aceitar ou rejeitar notificações
e para identificar notificações em resposta aos pedidos de pesquisa. As regras associadas ao
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registo devem ser impostas através do uso de edições automaticas no momento de introdução
de dados, para que as decisões possam ser tomadas imediatamente após a submissão de uma
notificação.
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Anexo 9: Registo de Transacções com
Garantias - Análise do Quadro Institucional
1. Quadro Legal Existente
1.1 Registos de Propriedade e Veículos (Cartório):
Não existe um quadro legal e, consequentemente, não existe um quadro institucional para
apoiar empréstimos tomando bens móveis como garantias, salvo a excepção que consiste na
transferência de títulos para garantir o financiamento de veículos. As duas características mais
importantes da estrutura de registo são:
Localização: existe apenas um local onde penhoras e hipotecas podem ser registadas. A única
opção é dirigir-se à capital e fazer o registo no Cartório. As populações das pequenas vilas ou
mesmo da ilha do Príncipe não têm a possibilidade de efectuar o registo numa agência
governamental ou mesmo em qualquer outra instituição. Esta situação não é ideal uma vez que
a maioria da população não tem acesso ou meios para deslocar-se à capital em São Tomé e, por
isso, ficam excluídas do sistema.
Registo de documentos: os requisitos de apresentação de toda a documentação causam
atrasos e inconvenientes. Ao exigir a análise do acordo para a verificação da sua validade nos
termos da lei, o sistema de registo de documentos gera a possibilidade de rejeição arbitrária do
registo e de erros na sua indexação.

1.2 Registo de propriedade:
De acordo com relatório Doing Business de 2015, São Tomé e Príncipe situa-se em 148º lugar
na classificação entre 189 economias, em termos de facilidade de registo de propriedades.A
classificação de economias comparáveis e as médias regionais fornecem outras informações
úteis para avaliar o grau de facilidade com que um empreendedor em São Tomé e Príncipe
pode transferir propriedade. Conforme demonstrado na Tabela 9, para o registo de uma
propriedade o tempo é longo, oscustossão muito elevado e os procedimentos são morosos.
O registo de hipotecas requer a forma de escritura notarial no registo de propriedade, o que
significa que o acto tem de ser efectuado por um notário público. As empresas e indivíduos não
têm posse de terrenos; o Governo detém a posse de todos os terrenos e concede os
respectivos direitos de uso. Estes direitos, ao invés dos direitos de posse, são registados no
registo de terrenos. No entanto, o registo de hipotecas é obrigatório para a criação de interesse
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sobre um activo. Se os bens imóveis estiverem registados e toda a documentação estiver
completa, a inscrição da hipoteca pode levar 3 a 4 dias de acordo com o registo de propriedade.
Tabela: Resumo do tempo, custos e procedimentos para registo de propriedade em São Tomé
Nº Procedure
Obtain an updated ownership certificate at the Property Registry
(Registro Predial)
The seller must obtain an updated ownership certificate at the Registro
1 Predial (Property Registry). This document will include all useful
information regarding the property.

Time to complete

Cost to complete

23 days
(simultaneous with
Procedure 2)

STD 65,000

2 days
(simultaneous with
Procedure 1)

STD 75,000

2 to 3 weeks

included in next
Procedure

1 day

8% of property
value (SISA Lei 5 of
2007)

1 week

included in
previous Procedure

Agency: Property Registry (Registro Predial)
* Obtain a copy of the incorporation documents at the Commercial
Registry Agency
2

A registered copy of the incorporation documents is obtained at the
Registro commercial (Commercial Registry Agency) in order to prove
the legitimacy of the buyer (a company).
Agency: Commercial Registry Agency (Registro Commercial)
Tax Authority prepares assessment of property transfer tax (Sisa)

The Conveyance (Sisa) Tax must be filed at the Direcçao das Finanças
(Tax Authority). An assessment by official municipal employees is
3
required to certify the property value settled by the parties. Based on
this assessment the tax employees inform the investor by phone about
the amount due in tax
Agency: Tax Authority (Direçao das Finanças)
Pay Sisa at the Central Bank
4

The buyer pays the conveyance tax at the central bank (all taxes are paid
at the central bank), who issues a receipt.
Agency: Central Bank
Obtain proof of payment from tax authority

The buyer submits the tax payment receipt to the tax authority and
5 receives the proof of payment (certidão de Sisa) to be presented to the
notary.
Agency: Tax Authority (Direçao das Finanças)
A public notary prepares and notarizes the sale purchase agreement
6 The sale and purchase agreement must be notarized by a public notary
before the payment of taxes at the tax authority.
Agency: Notary

7 days is the usual
time, but time for
STD 200,000 + STD
this Procedure can
1,500 (stamp duty)
vary from 3 days to
2 weeks

Apply for registration at the Registro Predial
After obtaining confirmation of tax payments, the buyer applies for
registration at the Registro Predial. A new property registration
certificate is issued to the buyer. Internally, the Registry will inform the
Cadastre of the transfer so they update their records. According to
7
Despacho no.17/2012 of March 14, 2012, registration fees are paid at the
internal payment office of the Registry (Caixa Interna do Registo Predial)
if the amount to be paid is up to 99,999 STD. If registration fees are
100,000 STD or over, they are paid at a commercial bank.
Agency: Registry (Registo Predial)

Fonte: Base de Dados Doing Business Banco Mundial
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1.3 Registo de veículos:
O instrumento em uso é a transferência de título ao credor, que tem de ser registado como
penhora. Conforme notado previamente, não existe em São Tomé e Príncipe um quadro legal
que apoie interesses não ligados à posse de bens móveis de indivíduos particulares. Assim, os
credores têm de recorrer a outros instrumentos para ir de encontro à procura de financiamento
para a aquisição de veículos tanto por negócios como por indivíduos particulares, embora não
isento de riscos.
Um credor pode simplesmente efectuar uma transferência de título registando-o no Registo
de veículos mediante uma taxa com base no tipo de veículo, e cuja estrutura é difícil de
compreender. O credor também precisa submeter uma procuração ao reconhecimento das
assinaturas das diferentes partes pelo notário (e de uma forma menos onerosa e mais célere do que
uma escritura pública). O credor mantém então o título até que a obrigação seja paga pelo
mutuário, e depois transfere-lhe o título, registando novamente e pagando a respectiva taxa no
registo de veículos.
Embora o procedimento de transferência de título possa parecer simples, chega a demorar até
8 dias, apesar de ser a única opção disponível para esse tipo de financiamento. Existem
também desvantagens consideráveis, a mais visível das quais reside no pagamento de despesas
com o registo de transferências de títulos duas vezes, uma vez aquando da transferência para o
credor e outra aquando da devolução ao devedor.
1.4 Taxas:
As taxas para o registo de hipotecas e penhoras estão publicadas no Despacho Conjunto nº
13/2011 (Artigo 47). Nesse mesmo documento estão também incluídas as taxas para o registo
de títulos de veículos e propriedade, assim como taxas do notário.Existem taxas diferentes
dependendo da transacção e são calculadas com base no valor da garantia. Para os veículos,
algumas taxas são fixas e dependem do tipo de viatura. A maioria das instituições entrevistadas
queixou-se da difícil compreensão da tabela de taxas e de que, na maioria das vezes, não há
transparência no processo.
Outra observação importante tem a ver com a falta de capacidade e de recursos no Cartório.
Existe uma quantidade reduzida de quadros no registo e como recurso vêm-se obrigados a
contratar quadros reformados para melhorar o desempenho nos serviços.50

1.5 Central de Riscos de Crédito
A Central de Risco de Crédito (CRC) actualmente gerida pelo Banco Central de São Tomé e
Príncipe (BCSTP) dispõe de uma interface moderna e sólida, quadros bem preparados e
50

Entrevista com o Director do registo de propriedade e veículos.
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versados, e também da disponibilidade de uma quantidade importante de dados provenientes
dos sistemas de gestão de informação dos contribuintes. No entanto, de acordo com a análise
de insuficiências realizada por Microfinanza como parte da missão, a CRCnão é suficientemente
explorada actualmente em São Tomé principalmente devido a: (i) fraca qualidade da
informação do CRC; (ii) falta de algumas informações relevantes na contribuição dos dados; e
(iii) escassez de funções/relatórios na plataforma de consulta.
A infra-estrutura financeira é a base do sistema financeiro de um país, incluindo o quadro
legal e regulamentar para as operações do sector financeiro. O relatório de crédito e registos
de garantias constituem componentes essenciais da infra-estrutura financeira na medida em
que permitem o acesso a financiamento e concorrem para a estabilidade financeira. Os
sistemas de relatório de crédito exaustivos e com bom funcionamento contribuem para reduzir
as assimetrias de informação, apoiar a alocação eficiente de crédito e fortalecer a gestão do
risco. Os registos eficazes de garantias permitem que os empreendedores possam utilizar os
seus bens móveis como garantias para efeitos de crédito tanto a empresas como a
consumidores.
Se o Banco Central decidir pela implementação das actualizações necessárias do Registo de
Crédito (tanto em termos de segurança como de processo, funções, relatórios e recursos),
haverá um grande potencial para o desenvolvimento de economias de escala e possibilidades
de hospedar o registo de garantias na mesma plataforma tecnológica. Noutras jurisdições,
ambos os sistemas partilham as mesmas instalações, hardware e recursos, ainda que os
sistemas de software assim como as bases de dados sejam tratados separadamente. Seria
também benéfico para o sector financeiro a aprovação de um quadro legal moderno para
transacções com garantias e a operacionalização de um sistema electrónico de registo de
garantias.
1.6 Guiché Único de Empresas:
O Guiché Único de Empresas (GUE) é o único local onde se pode tratar de todos os assuntos
relativos ao registo de um negócio formal. Foi desenvolvido com o apoio técnico do IFC em
2010. Actualmente, as novas companhias são registadas no GUE e as empresas registadas no
âmbito do sistema anterior são transferidas para o GUE quando realizam uma actividade
nobalcão único do GUE tal como uma actualização ou modificação. A partir de Dezembro de
2014, cerca de 1225 novas empresas foram registadas no GUE e 1335 negócios foram
transferidos a partir do sistema antigo.
Tabela: Número de empresas registadas no GUE
Ano

Novas
Empresas

2010
2011
2012

57
238
354

Empresas
já
existentes

1135
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294
2013
312
2014
TOTAL 1255

TOTAL

1135

2390

Fonte: Base de dados GUE

O processo de criação de uma nova empresa pode ser realizado através do website em 15
minutos. O link para o website é: http://www.gue-stp.net/. O software foi desenvolvido por
Silvernote (empresa local) e a base de dados está localizada na rede (cloud). A taxa de registo é
fixa (USD200) para qualquer tipo de empresa. No que toca ao registo de penhoras, não existe
nenhuma lei em São Tomé e Príncipe que impeça que este processo possa ser realizado no
GUE, e poderá ser realizado mediante apresentação de documentos necessários, embora isto
nunca tenha sido testado na prática.51
1.7 Avaliação do Quadro Institucional
A estrutura de registo existente falha, portanto, no que concerne à sua conformidade com as
melhores práticas abordadas nas secções anteriores. O processo de registo de penhoras é
avaliado à luz das melhores práticas conforme se ilustra a seguir:
Exactidão: No processo existente, um oficial do registo revê e indexa a informação
manualmente a partir do acordo e do formulário de registo para um livro físico. Sempre que um
intermediário, um funcionário, por exemplo, toma decisões discricionárias e faz o assento da
informação, existe um sério risco de erro que pode tornar a informação ineficaz como
notificação. Assim, o processo existente não garante que a informação seja inserida tal como é
recebida.
Rapidez e celeridade: Embora o tempo associado ao processo de registo não seja excessivo
para um sistema em que os dados têm de ser inseridos por um oficial do registo, existe ainda
um espaço de tempo durante o qual o pesquisador não conseguirá encontrar uma notificação
que tenha sido recebida pelo registo. Além disso, parece que as pesquisas não são feitas de
forma frequente,considerando que apenas são realizadas penhoras sobre veículos e, nesses
casos, é necessária uma transferência de título que elimina a necessidade de pesquisa.
Acessibilidade: O registrando deve deslocar-se ao registo durante o horário normal de
expediente e, assim,regista-se um atraso inevitável devido aotempo de deslocação. Por
conseguinte, o sistema existente não éfacilmente acessível tanto tem termos de local como de
tempo.
Unidade: O registo não inclui referências a interesses sobre outros tipos de bens móveis tais
como contas a receber, inventários, etc. Por outro lado, os registos só podem ser efectuados
nas instalações dos serviços em São Tomé, uma vez que não há outro local de registo de
hipotecas e penhoras.
51

Entrevista com o director e equipa do GUE.
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Razoabilidade de Custos: As taxas são cobradas em função do valor do empréstimo e são mais
elevadas do que seria necessário para um registo electrónico moderno. No que toca a
empréstimos de entidades comerciais, é necessário um registo duplo, repetindo assim as
despesas com a taxa de registo. Os custos mais elevados do registo actual são os associados à
preparação e entrega do formulário de informação eos respectivos documentos. Assim, o
registo existente não é tão eficiente em termos de custo como poderia e deveria ser.
Simplicidade: O processo existente de registo serve ambos os propósitos de informação e
registo de documentos, significando isto que as diferentes partes têm de garantir que o acordo
cumpra os requisitos desactualizados do Código Civil, incluindo pagamento de impostos de
selo. Isto torna-se desnecessariamente complicado e inconveniente, alheio ao sistema simples
de registo por notificação.
Limites aos propósitos de registo: O registo é obrigatório e a sua ausência constitui um delito e,
assim, ultrapassa o simples propósito de providenciar notificação. Por outro lado, a informação
introduzida nos livros vai muito além do necessário para fornecer notificação efectiva a
terceiros.
Tomada de decisões com base em regras para aceitar notificações: O oficial de registo
examina a documentação para verificação de conformidade. Assim, o processo requer o
exercício de julgamento por parte do oficial do registo, o que pode resultar em incertezas e
erros de apreciação. Assim, o processo não tem como base a observância de regras objectivas e
uniformes.

2. Recomendações
2.1 Designar uma entidade responsável pelo o registo de garantias.
Se o Governo de São Tomé e Príncipe decidir por uma reforma de transacções com base em
garantias, deverá começar por decidir que instituição será responsável pela hospedagem do
registo de garantias. A relutância dos stakeholders locais em assumir responsabilidade de
estabelecimento de um registo de garantias tem afectado negativamente muitos outros
projectos noutras regiões. No Quénia, um projecto similar acabou por não se desenvolverpor
esse motivo. A designação da entidade responsável pelo registo de garantias pode ter lugar a
qualquer momento durante o processo de implementação. A maioria dos países designa uma
entidade responsável nas respectivas leis de transacções com base em garantias (Gana, Libéria
e México) e, por isso, essa prática torna-se recomendávelnesse caso.
Diferentes países têm implementado diversos modelos. Em países como Gana e Libéria, o
registo de garantias é alojado no Banco Central. Noutros, agências existentescom alguma
experiência no domínio de registo de direitos e interesses, tal como a PACRA, na Zâmbia, ou o
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Escritório do Registo Geral, no Malavi, têm sido designados para o efeito. Um terceiro modelo
possível ocorre quando o próprio Governo, normalmente através do Ministério da Justiça
(Eslováquia) ou do Ministério da Economia (México) assume essa função. Finalmente, em
alguns países, o sector privado tem sido encarregue de estabelecer e pôr em funcionamento o
registo de garantias (Confederação das Câmaras de Comércio da Colômbia e as Câmaras de
Comércio de Tegucigalpa e São Pedro Sula nas Honduras). É importante que seja uma entidade
com reputação e que tenha tanto as capacidades profissionais como técnicas para manter um
sistema de registos em funcionamento.
2.2 De acordo com a missão de diagnóstico, existem três opções possíveis em termos de local
onde o registo de garantia poderá ser alojado:
Central do Risco: conforme se referiu previamente, existem sinergias múltiplas entre um
sistema de informação de crédito e um sistema de registo de garantias. Ambos os sistemas
gerem um conjunto de dados similares e têm os mesmos beneficiários. Por outro lado, também
podem partilhar a mesma plataforma tecnológica para promoverem economias de escala,
partilhando recursos de tecnologia de informação (hardware, servidores de recuperação de
dados em casos de falhas ou desastres, etc.), instalações e até mesmo informação. No entanto,
para que isto aconteça o sistema de registo de crédito carece de actualizações substanciais em
termos de tecnologia e recursos, conforme já foi realçado.
Contratação do sector privado: existem fornecedores internacionais que podem prestar este
serviço em troca de uma taxa mensal razoável, gerindo e armazenando todos os dados em rede
(cloud). Esta é uma solução que várias ilhas do Pacífico adoptaram e outros países como Haiti e
República Dominicana estão a explorar.
Guiché Único de Empresas: este sistema online de criação de empresas tem estado em
funcionamento há já alguns anos. A instituição tem know-how e capacidade para gerir um
sistema electrónico moderno como um registo de garantias. Conforme mencionado
previamente, este é o modelo que alguns países em África assim como na América Latina estão
a utilizar uma vez que também facilita a troca de informações entre ambos os registos e
promove economias de escala no país.
Por fim, para designar uma possível entidade que seja responsável pelo funcionamento do
sistema de registo, deve-se analisar devidamente se esta entidade possui as capacidades
técnicas necessárias e os recursos humanos para as questões técnicas e operacionais, incluindo
apoio técnico aos utilizadores, entre outros. Não obstante, São Tomé e Príncipe poderá optar
por outras entidades do sector público ou privado para fazer funcionar o sistema de registo de
garantias. Caso seja designada uma entidade não governamental, será importante que o
Governo assuma a responsabilidade última pelos dados armazenados no sistema de registo de
garantias.
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3. Perspectiva de Plano de Acção
3.1 Objectivo
O objectivo poderá ser o aumento do acesso a crédito por parte do sector privado em São
Tomé e Príncipe, melhorando o quadro de empréstimos com base em garantias, fortalecendo
os direitos dos credores em termos de acesso a bens móveis como garantia, e aumentandoo
nível de percepção das transacções com base em garantias entre os stakeholders locais.

3.2 Âmbito do Projecto/Descrição
A reforma pode ser implementada em três fases:
Reforma Geral do Quadro Legal - 12 meses
A primeira fase deverá centrar-se no apoio à elaboração e aprovação das leis e emendas
necessárias na legislação que rege as transacções com base em garantias. Este trabalho deverá
iniciar pelo diagnóstico/avaliação geral da legislação vigente, com o apoio de um consultor
jurídico contratado localmente que irá trabalhar em colaboração estreita com um especialista
internacional. O diagnóstico do quadro legal irá ajudar a identificar a forma mais apropriada
para a implementação da reforma e será tomada como como referência para a elaboração de
leis e emendas necessárias.
Desenvolvimento e estabelecimento de um sistema de registo electrónico de garantias - 9
meses
Após a aprovação da legislação relevante, a reforma irá incidir sobre o desenvolvimento do
sistema de Registo de Garantias online que irá substituir o actual registo pouco eficiente
baseado em suporte físico.
O trabalho de desenvolvimento do sistema de registo pode iniciar uma vez que a lei de
transacções com base em garantias e as alterações necessáras noutros diplomas relacionados
tenham sido aprovadas ou quando houver um elevado grau de certeza de que venham a ser
aprovadas. A razão da sustentação desta abordagem reside no facto de que o registo de
garantias não será eficaz para o estabelecimento da prioridade dos interesses em concorrência
para efeitos de garantias, sem que o quadro legal esteja em funcionamento. O inverso também
se aplica uma vez que a Lei não poderá funcionar sem que um sistema de registo esteja criado e
em funcionamento.
3.3 Capacitação dos stakeholders - actividade contínua
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Em terceiro lugar, uma vez que o quadro legal, regulamentar e institucional esteja criado, o
projecto irá sensibilizar os stakeholders relevantes sobre a utilização das novas ferramentas e
promover programas de acção de formação para instituições financeiras, empresas, juízes e
advogados.
3.4 A reforma deverá também:
-

Apoiar a campanha de sensibilização pública visando munir os stakeholdersde
informações acerca da nova lei de transacções com base em garantias, do sistema de
registo e dos seus benefícios económicos.

-

- Formar gestores e técnicos da entidade governamental responsáavel pela gestão do
registo.

3.5 Resultados esperados
-

Lei sobre transacções com base em garantias e as necessárias emendas dos diplomas
complementares que conformam as melhores práticas aprovadas;

-

O sistema de registo de Transacções com base em Garantiasem pleno funcionamento;

-

As operações de empréstimo em que propriedades móveis, tais como as contas a
receber, os inventários e equipamentos,são utilizadas como garantias pelos bancos e
outras instituições financeiras em execução e em expansão.
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Anexo 10: Lista das pessoas encontradas e
Agenda dos Encontros
Guichet Único
Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura
e Serviços
Associação Comercial
Associação dos Jovens Empresários com
Iniciativa Empresarial
Associação das Mulheres Empresárias e
Profissionais
Federação Nacional dos Pequenos
Agricultores (FNAPA)
Cooperativa de Cacau Biológico (CECAB)
Cooperativa de Cacau de Qualidade
(CECAQ11)
Cooperativa de Café Biológico (CECAFEB)
Fórum dos Empreendedores
Ordem dos Advogados
Ordem dos Contabilistas
Associação Empresarial

Ministro das Finanças e Administração
Pública
Dr. Américo de Oliveira Ramos
Ministro da Economia e Cooperação
Internacional
Dr. Agostinho Fernandes
Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos
Dr. Roberto Raposo
Banco Central de São Tome e Principe
Dra. Maria do Carmo Silveira, Governadora
Dr. Umberto Neto, Conselho de
Administração
Dra. Lara Beirão, Directora de Supervisão,
Dr. Ayres Costa, Central de Risco
Dra. Esperança Santiago, Directora de
Estudos Económicos
Dra. Antónia Santana, Directora de
Estatísticas

Fundo Monetário Internacional
Maxwell Opoku-Afari
Dalmacio F. Benicio
Jehann Jack

Sector Privado e Sociedade Civil
Banco Internacional de STP
Afriland First Bank
Ecobank
BGFI
Energy Bank
SAT Insurance
Nicon
Credial
CST

Grupo Banco Mundial
Julián Casal, Senior Financial Sector
Economist
Mazen Bouri, Senior Financial Sector
Specialist
Christopher Juan Costain, Lead Financial
Sector Specialist
Elsa Rodriguez, Financial Sector Specialist
Dave Grace, Consultant
Adelino Santiago Castelo David, Consultant
António Manuel Baptista, Consultant

UNITEL
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