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Seminário sobre adaptação local às mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe
24 de Maio 2018, São Tomé e Príncipe - No âmbito da assistência prestada pela União

Europeia a São Tomé e Príncipe, foi aprovado, em junho de 2014, o �nanciamento do Projecto AMCC
– Redução da Vulnerabilidade Climática em São Tomé e Príncipe, com vista a apoiar a República
Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP) num processo e�caz e sustentável de adaptação à
instabilidade e às alterações climáticas. Nestes termos, o Comité Nacional para as Mudanças
Climáticas (CNMC) organizou, no passado dia 22 de Maio, no Palácio dos Congressos, o seminário
“Adaptação Local às Mudanças Climáticas na RDSTP.” O evento foi presidido pelo Presidente da
República Democrática de São Tomé e Príncipe, Evaristo de Carvalho.

Actualmente está em curso a componente 2 do projecto, cujo período de execução é de 24 meses
(início em Junho de 2017). De frisar que o presente seminário teve por objectivo a partilha de boas
práticas na área das mudanças climáticas, seja ao nível dos instrumentos de plani�cação local para a
adaptação seja ao nível das acções concretas para a redução da vulnerabilidade climática em São
Tomé e Príncipe. Paralelamente, pretende-se também dar visibilidade ao trabalho dos Pontos Focais
Nacionais para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e, por ter

culminado com o Dia Mundial da Biodiversidade, a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade ressalta a importância destas convenções para
a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

“É preciso que o Governo de São Tomé e Príncipe dê mais atenção e importância ao Parque Natural Obô, mundialmente reconhecido, como forma de
preservar a fauna e �ora ali existente, bem como o reservatório de água. Com �orestas densas e ricas em biodiversidade, os parques naturais, tanto
em São Tomé bem como no Príncipe, caracterizam-se pela grande variedade de biótopos, pois podemos encontrar no arquipélago �oresta de
montanha, mangais e área de savana” a�rmou o Embaixador da União Europeia para Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e CEEAC, Helmut
Kulitz.

O Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe no seu discurso a�rmou que “São Tomé e Príncipe é um estado insular que tem vindo a
sofrer com as mudanças climáticas e outros factores que têm posto em causa a prática da agricultura. Logo, este seminário constitui mais uma
oportunidade para que todos os intervenientes presentes neste evento possam trocar impressões e desencadear debates construtivos que permitam
re�ectir e ajudar a estancar o processo das mudanças climáticas”. Com estas palavras foi declarado aberto o seminário.

Espera-se com este projecto, a capacidade para implementação do projeto da autoridade contratante e da gestão reforçada, quadro institucional e de
competência reforçado, plano de formação elaborado, estudos de vulnerabilidade detalhados dos distritos de Lembá e Mé-Zochi e planos de
adaptação elaborados, sistemas de seguimento e gestão da informação no domínio das mudanças climática implementando, e, plano de Comunicação
Nacional para as mudança climática elaborado.

Como forma de assinalar o Dia Mundial da Biodiversidade foi assinado com a representante da ONG Birdlife International, Thandiwe Chikomo, o
acordo do projecto “Apoio à gestão dos Parques Nacionais Obô de São Tomé (PNOST) e do Príncipe (PNOP)”, �nanciado pela União Europeia no âmbito
do ECOFAC 6 “Programa de apoio a preservação da biodiversidade e ecossistemas frágeis na África Central”. 
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