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    Indicadores Macroeconómicos 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

2012 2013 2014 Provisório 2015 Projeção 2016 

Taxa real de crescimento do PIB 4,50% 4% 4,50% 4% 5,00% 

Dívida Pública (Percentagem do PIB) 67,80% 61,8% 68,50% 79,60% 77,70% 

Défice Primário (Percentagem do PIB) 

                                                           
-3,30 %   

                              
-0,80 %  

                               
-3,40 %  

                                          
-3,00 %   

                              
-6,90%    

Défice da Balança Comercial (Percentagem do PIB) -37,20% -38,30% -37,70% -34,41% -32,4% 

Rácio (Exportação/Importação) 14% 10% 12% 10% 12% 

Défice Orçamental (milhões de USD) -96,6 -115,7 -127,4 -108,5 -113,2 

Inflação 10,40% 7,10% 6,40% 4% 4% 
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    Indicadores do Mercado Monetário 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

2014 2015 2016 

Taxa de Reserva Mínima de Caixa (Média) 19% 19% 19% 

Taxa de remuneração de Depósitos no Banco 
Central STP 0% 0% 0% 

Taxa de Cedência de Liquidez 14% 12,5% 12,5% 
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    Indicadores do Sector Bancário  

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

2013 2014 
2015 

(Provisório) 

2016 
(Estimativas) 

Nº de Bancos 8 7 7 6 

Concentração de  Crédito e Depósito (3 Principais Bancos) 87% 88% 86% 86% 

Rácio de Transformação (Crédito Bruto / Depósitos) 86% 70% 64% 66% 

Liquidez elevada, resultante 
da relação entre a carteira de 
crédito e o crescimento dos 

depósitos. 
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    BISTP : Estrutura Acionista  

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

Estado de São Tomé e Príncipe  

48% 27% 25% 
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    BISTP no Mercado 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

2013 2014 2015 
(Até Agosto) 

2016 

Nº de Colaboradores   (inclui 7 na DEM) 147 152 168 165 

Nº de Agências 11 12 12 12 

Nº de ATM 12 14 15 19 

Nº de Clientes  43.704 47.442 51.180 52.860 

BISTP: banco comercial, com uma oferta universal de 
produtos e serviços financeiros.   

Desenvolve a sua atividade de forma mais intensa  em 
dois segmentos específicos : Banca de Retalho 

(Particulares)  e Banca Empresas e Instituições . 

 Líder do mercado em todas as frentes. 

A sua grande força está na sua forte 
estrutura acionista (Estado  

Santomense-48%, CGD-27% e BAI-25%) 

O elevado grau de confiança conquistado junto de 
seus Stakeholders  deve-se a Solidez ,  Liquidez , 

Rendibilidade , Rigor e Profissionalismo,  
demonstrados ao longo dos anos.  

BISTP: Estratégia do negócio está assente no alcance de 
“Excelência” em 4 eixos (Comercial, Sistema de Informação, 

Modernização das Instalações e Recursos Humanos) .   
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    BISTP : Mercado e Evolução 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

 

Canais Eletrónicos: O banco também tem aumentado o seu investimento neste domínio, 

nomeadamente, nos serviços de internet-banking e na instalação de TPA/POS. 

 

 

Expansão e Modernização das Instalações: BISTP em STP desde 1993, tendo a partir 

de 2007 intensificado a sua estratégia de expansão e modernização, o que levou à abertura 

de mais 9 agências em S. Tomé, desde essa data até à presente data, tendo o seu ponto 

mais alto com a inauguração do edifício Sede em 2013 e a Filial do Príncipe em 2015. 

 

 

Sistema de Informação: Melhoria contínua no sistema informático conduzindo 

naturalmente a um upgrade na plataforma BANKA  para a tecnologia 3G. 

 

 

 

 

Investimentos e Modernização da atividade. 
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    BISTP no Mercado 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

Quota de Mercado do 
BISTP 2014 2015 

 

2016  
(Agosto) 

Crédito 47,82% 43,54% 39,34% 

Depósitos 70,60% 67,78% 63,8% 

Ativo Total 60,84% 57,78% 50% 

Capital Próprio 43,69% 61,63% 65% 

Agências  44% 44% 44% 

ATM 50% 60% 

Líder em várias frentes , 
conservando a maior quota 

de mercado, apesar de 
fortes concorrências . 
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    BISTP no Mercado 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

Tendência de evolução da atividade para 2016 
 

2015 Tendência 
Dez.2016 

Justificação da variação ocorrida 

Disponibilidades e Depósitos no Banco 
Central 

+ 12,1% + 13% Contínuo crescimento dos Depósitos no Banco Central, 
resultante do aumento dos depósitos de clientes. 

Depósito e Aplicações em OIC  (no exterior ) +9,57 -17,57 A redução de entrada de recursos em divisa no País, face à 
manutenção do nível de elevado de saída de divisas para 
fins de importação, principalmente, têm conduzido a 
redução do  stock em divisa no exterior. 

Crédito a Clientes  -1,10% -6,90% Tendência a evidenciar a necessidade/oportunidade em 
aumentar a concessão de crédito. 

Depósitos de Clientes  +9,78% +0,5% A expansão da rede de agências e a solidez financeira do 
BISTP tem permitido captar e fidelizar os depósitos. 
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Principais Produtos e Serviços  

 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

Empréstimos de curto, médio prazo e longo prazo; 
Crédito Documentário à Importação; 
Garantias Bancárias; 
Transferências Internacionais; 
 
 

    BISTP no Mercado 

 
Linha de Crédito PME-Investe : parceria com o IFC. 
Protocolo de Cooperação com SOFID 
Linha de Crédito Portugal  - S. Tomé e Príncipe de apoio ao sector privado. 

Principais Produtos em parceria   



Oportunidades de Negócios em STP 

• Visão de transformação da economia santomense defendida 
pelo Governo: 

 
     Segundo o Governo e mediante vários estudos feitos, a 

posição geográfica de S. Tomé, estando literalmente no 
centro do mundo, confere a S. Tomé e Príncipe uma 
privilegiada vantagem no que toca a prestação de serviços 
aéreos e marítimos com baixo custo entre 3 continentes 
América- África-Europa.  

 A visão de transformação da economia santomense numa 
plataforma de prestação de serviços parece ser unânime 
entre os atores políticos e a comunidade internacional. 
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• Estando  identificados os principais investimentos estruturantes para a transformação da 
economia são-tomense, o Governo realizou em Outubro do ano 2015, em Londres, uma 
conferência de investidores e parceiros de desenvolvimento para mobilizar recursos 
financeiros necessários para implementar os projetos estruturantes, imprescindíveis para a 
transformação da economia de S. Tomé e Príncipe.  

• Os principais projetos serão, a transformação do sector agrícola e turístico, investimentos e 
melhorias no Sector Portuário marítimo,  ampliação e modernização do Aeroporto 
Internacional de S. Tomé e Príncipe. 

 

 Agricultura (nichos com potencial de Exportação) 

 Turismo 

 Investimento Portuário e Aéreo 

 Plataforma de Prestação de Serviços 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 
Príncipe 

Oportunidades de Negócios em STP 



Oportunidades de Negócios em STP 

* Agricultura de Exportação 
• Cacau: STP tem condições climatéricas ideais para produzir cacau de elevada qualidade 

mundial, à imagem daquilo que já faz, permitindo a diferenciação pela alta qualidade, em 
detrimento da quantidade. 

• Transformação premium do cacau. 

• Projetos de outras culturas, nas quais STP tem boas condições climatéricas para assegurar a alta 
qualidade (café, baunilha, pimenta e banana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Produção de horto-frutícolas e floricultura 

* Para consumo interno de STP 
• Pecuária (ovos, aves e suínos) 

• Pescas (captura / rede de frio / comercialização) 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 

Príncipe 
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Oportunidades de Negócios em STP 

Transformação do Turismo 
• Criação do Ecoturismo de qualidade, à semelhança do que já  acontece na ilha do Príncipe. STP 

tem condições para ser bem sucedido neste projeto, clima equatorial, praias virgens, a zona do 
mundo com maior nível de concentração de aves endémicas e 120 plantas endémicas e 
protegidas pela UNESCO. 

• Reconversão de Roças do tempo colonial em complexos turísticos de luxo, permitindo  a 
valorização, reabilitação e conservação  do património histórico. 

 

• Desbloqueamento Portuário e Aéreo 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 

Príncipe 
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Oportunidades de Negócios em STP 

Investimento Portuário e Aéreo 
• Porto em águas profundas. 

• Upgrade do Porto doméstico: orçamento EUR 47 Milhões, contribuirá para  melhorar a capacidade do porto 
actual, permitindo aos navios de maiores dimensões atracar (contentorizados, turísticos, etc.). 

• Modernização do Aeroporto de S. Tomé: visando aumentar a frequência de voos, para receber aeronaves de 
maior porte. 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 

Príncipe 
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Oportunidades de Negócios em STP 

Plataforma de Prestação de Serviços 
• Tendo em conta a posição geo-estratégica de São Tomé e Príncipe, 

bem como o crescimento do nível de alfabetização da população, 
quer a nível técnico como superior, bem como a estabilidade que se 
vive atualmente no país (sobretudo política), a instalação em STP de 
empresas de prestação de serviços será uma oportunidade, (por 
exemplo, call centers). 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 

Príncipe 
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Oportunidades de Negócios em STP 

Outras oportunidades de negócios 
• Urbanização e Sector Imobiliário: construção de imóveis para atender a uma 

crescente necessidade de habitação, nomeadamente por parte de uma classe 
de jovens emergentes. 

• Indústrias Extrativas: o país entrará numa fase de dinamização de construções,  
pelo que os inertes e as tecnologias para construções de maior dimensão serão 
imprescindíveis. 
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BISTP - Banco Internacional de São Tomé e 

Príncipe 
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  Mensagem final 

GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

A dinâmica imprimida pelo BISTP no desenvolvimento da 

sua atividade, deve ser interpretado como um sinal claro, 

proveniente da sua mais alta estrutura (os acionistas), 

que o Banco acredita neste Mercado e que continuará 

investindo esforços para fortalecer a credibilidade ímpar 

alcançada junto dos Clientes, manter a sua resiliência 

(em termos de liquidez, solvabilidade e rendibilidade) e 

continuar a contribuir de forma muito ativa no 

processo de desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe. 
 

“DESDE SEMPRE - PARA SEMPRE” 
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GPC-Gabinete de Planeamento e Controlo 

Obrigado. 


