SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Linha de emergência: 115
Serviços de Epidemiologia do Ministério da Saúde: 222 5217, 993 0655, 991 1007, 984
5556, 990 3846 ou 991 8120
#ficaemcasa
O governo constitucional de São Tomé e Príncipe está a disponibilizar toda a informação
de acompanhamento do Covid-19 em: www.facebook.com/governostp
Disponibilização oficial diária da evolução da Covid-19: www.covid.ms.gov.st

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

São Tomé e Príncipe

1 de outubro




O governo são-tomense baixou o nível de prevenção contra a Covid-19 no país,
substituindo o estado de calamidade por situação de alerta, que vai vigorar durante
os próximos 15 dias, ou seja, a partir das 00h00 do dia 1 de outubro até às 23h59 do
dia 15 de outubro do corrente ano (Lusa);
Na sequência da situação de alerta, a Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe
anunciou (comunicado):
 Uso obrigatório de máscaras, apenas nos espaços fechados, recintos escolares e
nas viaturas públicas e privadas, salvo se o condutor for o único ocupante;
 Obrigação de higienização das mãos à entrada nas instituições públicas e
privadas, de acesso público;
 Está autorizada a prática de desportos coletivos, com possibilidade da presença
de público até 50% da lotação máxima dos espaços, com a verificação do
distanciamento físico e o uso obrigatório de máscaras;
 Obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo do teste de Proteína C
Reativa (PCR) para as viagens internacionais, nos dois sentidos, para todos os
cidadãos nacionais e estrangeiros. No caso das viagens entre as duas ilhas (São
Tomé e Príncipe), passa a ser obrigatório a realização dos testes rápidos apenas
no sentido São Tomé - Príncipe;
 Permanecem as mesmas restrições para o funcionamento do comércio geral,
dos restaurantes, cafés, padarias e pastelarias;
 Permanecem as mesmas restrições para o funcionamento dos mercados e
cultos religiosos. Ou seja, qualquer atividade a ser realizada em espaços
fechados não deve ter lotação superior a 50% da capacidade máxima dos
espaços, verificando sempre o distanciamento físico e o uso obrigatório de
máscaras;
 Permanecem proibidas as realizações de festas populares, incluindo o
funcionamento dos fundões e discotecas.

 PALOP: O que muda no regresso às aulas? Turmas repartidas e horários desfasados
são medidas previstas para o regresso às aulas presenciais em Cabo Verde, a 1 de
outubro, as aulas também retomam em Moçambique e seguem-se Angola e Guiné-

Bissau, a 5 de outubro – em São Tomé e Príncipe já se vai às aulas desde
1 de setembro (Deutsche Welle);
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30 de setembro
 Quatro Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) já têm estratégia digital aprovada: Brasil,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe (Observador);
 O governo são-tomense anunciou que “dentro de uma semana” colocará
nos bancos três milhões de dólares para créditos “ao setor primário e
agricultura em particular” para fazer face aos efeitos da pandemia de
Covid-19 (Sapo);

29 de setembro
 São Tomé e Príncipe não regista nenhum caso novo e hospital continua
sem internados (stp-press.st);
 Realização dos testes de PCR: novo local e horário de atendimento
(comunicado);

28 de setembro
 O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a
presidência rotativa da CPLP, afirmou que a pandemia de Covid-19 não
vai atrasar a mobilidade na comunidade lusófona, salientando que o
dossiê já está consensualizado (Lusa);
 Japão e São Tomé e Príncipe assinaram em Libreville, Gabão, um acordo
de donativo estimado em 1,5 milhões de dólares para a compra de
equipamentos médicos para reforçar o programa de luta contra a Covid19 (Sapo);
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26 de setembro


O Ministério da Saúde informou que a desinfeção dos locais públicos onde exista uma
maior concentração de pessoas e nos equipamentos públicos efetuada por técnicos
de saúde, iniciada a meados de setembro, continua a ser feita de forma quase diária
(comunicado);

25 de setembro


O diretor geral do Turismo e Hotelaria, Hugo Menezes, defendeu que “é um
imperativo reconstruirmos o setor do turismo de forma segura e equitativa”, tendo
considerado que “o turismo é dos setores mais afetados pela Covid-19 ao nível
global” (stp-press.st);

24 de setembro




São Tomé e Príncipe registou 2 casos novos, mas, hospital continua sem nenhum
doente (stp-press.st);
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) entregou materiais para combate
ao Covid-19 e mortalidade infantil e neonatal (stp-press.st);
O embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Gaspar da Silva, afirmou que
a pandemia provocada pelo novo coronavírus veio “alterar um bocado” a cooperação
do seu país com o arquipélago (Jornal Transparência);

21 de setembro


O Ministério da Saúde recebeu uma doação de máscaras da Fundação Jack Ma,
nomeadamente 736 mil máscaras cirúrgicas e 13200 máscaras N95, destinadas aos
profissionais da saúde (comunicado);

Página 3 de 49
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

São Tomé e Príncipe

18 de setembro






A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai realizar um ciclo
internacional de debates sobre a estratégia de cooperação a seguir para relançar as
indústrias culturais e criativas nos Estados-membros, em contexto de pandemia
(Observador);
O Ministério da Saúde realizou uma formação no âmbito da Covid-19 a
coordenadores distritais e alguns diretores de preparação para a abertura das aulas
(comunicado);
A Organização Mundial da Saúde (OMS) entregou ao governo são-tomense material
de proteção doado pela Fundação Jack Ma (stp-press.st);

17 de setembro


A diretora de Cuidados de Saúde, Feliciana Sousa Pontes, fez a entrega de Diplomas
de Mérito aos enfermeiros recém-formados que voluntariamente apoiaram o Serviço
Nacional de Saúde através dos seus préstimos na luta contra a pandemia da Covid-19
(comunicado);

16 de setembro




A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa,
Teresa Ribeiro, defendeu a importância do setor privado para relançar a economia
dos países lusófonos no pós-pandemia e argumentou que a cooperação não é apenas
financeira (Sapo);
São Tomé e Príncipe não realizou nenhum teste nas últimas 24 horas (stp-press.st);

15 de setembro


São Tomé e Príncipe retomou as aulas presenciais para mais de 100 mil alunos (stppress.st);
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O ministro da Saúde, Edgar Neves, afirmou que está para breve a chegada de uma 5.ª
Missão Médica Chinesa a São Tomé e Príncipe (stp-press.st);

14 de setembro


O governo de São Tomé e Príncipe prorrogou o estado de calamidade pública que
vigora no país, por mais 15 dias, até 30 de setembro, devido ao “alto risco da
prorrogação da pandemia de Covid-19 que ainda prevalece” (Lusa);

13 de setembro


Danilo Salvaterra, em nome de diversos amigos de São Tomé e Príncipe, fez a entrega
de 38.500 mascaras cirurgias ao Ministério da Saúde no âmbito do combate da Covid19 (comunicado);

9 de setembro


A Startimes da China doou cerca de três mil máscaras a Comunicação Social SãoTomense (stp-press.st);

8 de setembro




São Tomé e Príncipe não realizou nenhum teste nas últimas 48 horas (stp-press.st);
Grupo Pestana reabre hotel em São Tomé e Príncipe (Jornal Económico);
Evaristo Carvalho felicitou os militares no dia das Forças Armadas (e-global);

4 de setembro


São Tomé e Príncipe sem casos positivos nas últimas 24 horas (stp-press.st);
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3 de setembro


Covid-19 deve reverter décadas de progresso contra pobreza entre mulheres (Téla
Nón);

2 de setembro




Terminou a missão da equipa médica chinesa, que no quadro de um acordo bilateral
no âmbito da saúde, prestou assistência ao Serviço Nacional de Saúde,
nomeadamente no hospital Central Doutor Ayres de Menezes, bem como em outros
centros de saúde (comunicado);
Governo reafirma aposta no sistema nacional de proteção social com olhar especial
sobre efeitos da pandemia (stp-press.st);

1 de setembro







A Organização das Nações Unidas (ONU) faz balanço e apresenta novo plano de apoio
a São Tomé e Príncipe face a pandemia (stp-press.st);
O governo afirmou que, através do Ministério da Educação e Ensino Superior, tem
envidado esforços e com apoio dos parceiros para assegurar as condições de higiene
e segurança para um retorno seguro de todas as crianças em diversas escolas do país
- considerando o início do novo ano escolar à data (comunicado);
O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, afirmou que o ano letivo 2020-2021 será
diferente dos “outros vivenciados até agora”, lembrando que o mesmo será marcado
pela pandemia de Covid-19 que impõe regras sanitárias aos alunos e professores
(Lusa);
A TAP-Air Portugal retomou os seus voos para São Tomé e Príncipe, considerando
(comunicado):
 Todos os passageiros que se desloquem ao país devem fazer acompanhar-se de
um teste negativo de PCR, realizado 72 horas antes do voo;
 Os passageiros acompanhados de bebés recém-nascidos e crianças até aos cinco
anos de idade, podem entrar em território nacional, desde que os país ou
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pessoas devidamente autorizadas, apresentem um teste nos termos descritos
previamente;
Covid-19: Músicos desapontados gritam por socorro (stp-press.st);

31 de agosto


Covid-19 condiciona início da Catequese na Diocese em São Tomé e Príncipe
(vaticannews.va);

30 de agosto


O governo são-tomense decretou o quarto período de estado de calamidade no país,
de 1 a 15 de setembro, devido à pandemia da Covid-19: abertura do novo ano letivo e
retomada de voo internacional estão na base da decisão (Deutsche Welle);

28 de agosto



A pobreza em São Tomé e Príncipe aumentou 7% e o desemprego continua a subir
(Téla Nón);
São Tomé e Príncipe recebeu um Extrator Automático de ARN Viral para aumentar o
número de testes (stp-press.st);

27 de agosto




A representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que São Tomé e
Príncipe entrou no “fim da fase aguda da pandemia” de Covid-19, sendo agora
necessário reforçar estratégias de “consolidação” destes resultados (Lusa);
A União Europeia, Portugal e o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) reforçam apoio
a São Tomé no combate à Covid-19 (Jornal Transparência);
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21 de agosto


Chegada de um voo semanal da STP Airways que transportou um total de 152
passageiros, 91 masculinos, 61 femininos e uma tripulação de 14 membros
(comunicado);

20 de agosto


O G20 isentou São Tomé e Príncipe de pagamento da dívida até final do ano de 2020
(Dinheiro Vivo);

19 de agosto


O ministro do Trabalho, Adlander Matos, presidiu a cerimónia do acordo de
fornecimento de cestas básicas a 541 idosos (stp-press.st);

18 de agosto


A Fundação Calouste Gulbenkian, através da Embaixada de Portugal em São Tomé e
Príncipe, apoiou o Ministério de Saúde com equipamentos de proteção individual
(stp-press.st);

17 de agosto


O hospital de coronavírus de São Tomé e Príncipe encontrasse sem nenhum doente
(stp-press.st);

13 de agosto



Testes massivos de Covid-19 iniciam-se na próxima semana no Príncipe (e-global);
Estado de Calamidade e linha de crédito para reanimar o comércio do cacau (Téla
Nón);
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11 de agosto


A Nigéria doou equipamentos à São Tomé e Príncipe para combater a pandemia
(stp-press.st);

10 de agosto



Presidente do Governo do Príncipe confiante no futuro da ilha na hora da despedida
do cargo (Sapo);
São Tomé e Príncipe não realizou nenhum teste e fica sem novos casos por cinco dias
consecutivos (stp-press.st);

8 de agosto


Na mesma semana em que o continente africano ultrapassou a barreira do milhão de
casos positivos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) continuam a
registar um aumento de infeções (Deutsche Welle);

6 de agosto


A Fundação Calouste Gulbenkian doou 12 ‘kits’ de impressão 3D aos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) esperando, a médio prazo, “reforçar as
iniciativas de inovação social” (Jornal Económico);

5 de agosto




A Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe (RNSTP) reativa transmissão por via
eletrónica (stp-press.st);
Músico diz que Covid-19 lhe deu descanso (saiba mais);
Covid-19 não vai comprometer a dieta alimentar na escola da Madalena (Téla Nón);
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Portugal concede moratória a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe sobre
empréstimos diretos (Jornal Económico);

4 de agosto


Apesar da Covid-19 a missão técnica da China continua a combater paludismo em São
Tomé e Príncipe (stp-press.st);

2 de agosto


A pandemia da Covid-19 obrigou a Universidade de Évora em São Tomé e Príncipe a
limitar a oferta formativa para o próximo ano letivo e retomar 14 cadeiras suspensas
em 2019/2020 (Sapo);

1 de agosto


A Federação de Organizações Não Governamentais em São Tomé e Príncipe (FONGSTP) analisou os impactos e respostas à Covid-19 no país (vídeo);

31 de julho


O governo avançou 4 meses de subsídios e doou 25 mil cestas básicas as famílias
vulneráveis (stp-press.st);

30 de julho



O governo decidiu prorrogar a situação de calamidade por mais 15 dias em todo o
território nacional, em vigor a partir do dia 1 de agosto (comunicado);
As exportações de bens aumentaram em 92,8 % em São Tomé e Príncipe no primeiro
semestre de 2020 (stp-press.st);
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29 de julho





O Ministério da Saúde, Edgar Neves, afirmou “Agradecemos a visão humana e global
que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem para
ultrapassar os grandes desafios que existem no setor que não se limitam apenas à
Covid-19”, no âmbito da cerimónia da doação de pacotes de testagem do paludismo
(reportagem fotográfica);
Morreu o único hospitalizado de São Tomé e deixa hospital sem nenhum doente do
coronavírus (stp-press.st);
A Câmara de Água Grande, Ministério da Saúde e a AFAP lançaram a incineração de
lixos hospitalares (saiba mais);



O governo anunciou que, a partir da próxima semana, a Direção Geral de Registos e
Notariado vai implementar medidas que permitam aos utentes tratarem dos seus
documentos na sua respetiva área de residência, de modo a evitar deslocações e
aglomerados nas capitais (comunicado);



O PNUD doou ao governo são-tomense 50 garrafas de concentradores de oxigénio,
avaliadas em 70 mil euros, para “apoiar nos esforços nacionais” de combate à Covid19 (Lusa);

28 de julho


A Assembleia Nacional aprovou, na generalidade, o Orçamento Geral do Estado (OGE)
Retificativo para 2020, de 131 milhões de escudos (RNSTP / parlamento.st);

27 de julho



Covid-19 provoca crise grave na produção e comercialização do cacau em São Tomé
(Téla Nón);
O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou 4 milhões de euros para São Tomé e
Príncipe (Plataforma);
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O parlamento iniciou o debate do OGE, com a presença do governo (saiba mais);
O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, defendeu um “pacto de concertação social e
geracional” para a elaboração do OGE para 2021 (Lusa);
O PNUD doou 50 concentradores de oxigénio para combater a pandemia (stppress.st);

24 de julho


A China doou à Cruz Vermelha são-tomense equipamentos e produtos alimentares
para combater a pandemia (stp-press.st);

23 de julho








O governo são-tomense solicitou aos cidadãos do seu país um “redobrar de esforços
para melhorar o quadro epidemiológico” da Covid-19 no país, apesar de reconhecer
que “os progressos até aqui alcançados” na prevenção e combate da doença (Lusa);
O Fundo Africano de Desenvolvimento anunciou a disponibilização de 138 milhões de
dólares para ajudar Moçambique, Maláui, Madagáscar e São Tomé e Príncipe a
combaterem a pandemia de Covid-19 (Visão);
O Ministro da Juventude presidiu a apresentação dos projetos vencedores do
concurso de inovação em resposta a pandemia (stp-press.st);
São Tomé e Príncipe, o africano lusófono com menos casos de infeções por
coronavírus (saiba mais);
O Conselho de Ministros afixou o valor de 500,00 dobras, como o custo da realização
de cada teste de PCR, para todos os cidadãos nacionais, ou estrangeiros que
requerem o teste por motivos de viagem, ou qualquer outro motivo (Resolução n.º
31/2020);

22 de julho


O Conselho de Administração do Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) aprovou
um apoio orçamental em donativo para São Tomé e Príncipe no valor de 10 milhões
de dólares na sequência da pandemia de Covid-19 (stp-press);
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Futebolistas São-tomenses em Portugal e Inglaterra associam-se a campanha de
doação (saiba mais);
Recuperações continuam a todo o gás em São Tomé e Príncipe já com 601 face 747
do total de casos (saiba mais);

21 de julho





A ministra do Turismo, Graça Lavres, defendeu que o turismo em São Tomé e Príncipe
vai precisar de “um impulso considerável para se erguer”, após a pandemia de Covid19, que “abalou seriamente os seus alicerces” (saiba mais);
Polícia Nacional preocupada com crescente desrespeito as medidas do estado da
calamidade (stp-press.st);
A STP Airways reabriu a loja em Lisboa e iniciou voos de e para Portugal (Jornal
Económico);

20 de julho
 A OMS anunciou que o Laboratório de Referência, passou a ter a capacidade de
multiplicar e realizar testes de PCR de Covid-19 (e-global);

19 de julho
 O representante do IMVF, Ahmed Zaky, anunciou que a instituição vai apoiar o
Governo são-tomense com 500 mil euros no combate à Covid-19 (Lusa);

17 de julho


XXIV Aniversário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) sem
atividades devido à Covid-19 (saiba mais);
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16 de julho





São Tomé e Príncipe reabriu a fronteira aos voos comerciais de todos países e
ligações interilhas (stp-press);
Os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) apelaram ao
reforço da observância das medidas de prevenção da Covid-19 e aconselham à não
discriminação de pessoas infetadas e afetadas pela pandemia (saiba mais);
Assinatura dos primeiros 11 contratos com as empresas vencedoras da primeira
ronda do concurso de Inovação em Resposta à Pandemia da Covid-19 com o
Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo (reportagem fotográfica);

15 de julho




O governo organizou uma cerimónia de entrega de diplomas de mérito para
homenagear aos profissionais da “linha na frente” no combate à Covid-19 (vídeo);
O IMVF e a Cooperação Portuguesa doaram ao Ministério da Saúde um lote de
medicamentos e reagentes para o Sistema Nacional de Saúde (saiba mais);
“Não relaxar na luta contra a Covid-19 e proteger as crianças e os jovens,
especialmente os mais vulneráveis” é o título de uma nota de imprensa da Unicef, a
manifestar as suas condolências sobre a morte de uma adolescente de 14 anos no
passado dia 9 de julho (stp-press.st);

13 de julho


Maçonaria dá 15 mil máscaras para São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau
(Observador);

12 de julho


O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, reconheceu que o governo “conseguiu
dar uma resposta satisfatória” à pandemia de Covid-19 no país, referindo que as
autoridades sanitárias têm enfrentado a doença com “sucesso reconhecido” (Lusa);
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9 de julho



O BAD afirmou que os efeitos da pandemia da Covid-19 podem originar uma recessão
de 8,2% este ano em São Tomé e Príncipe, podendo prolongar-se para 2021 (Lusa);
A OMS doou a São-Tomé e Príncipe um lote de 50 concentradores de oxigénio para
combater a pandemia da Covid-19, avaliado em 34 mil dólares (stp-press.st);

7 de julho


O Ministro da Saúde, Edgar Neves, saudou os especialistas cubanos em missão de
combate à pandemia no país (stp-press.st);

6 de julho




O governo são-tomense entregou ao parlamento o projeto de orçamento retificativo
de 2020, avaliado em 130 milhões de euros, definindo como “prioridade máxima” o
setor da saúde, devido ao combate à Covid-19 (Lusa);
Chegou uma equipa médica Cubana, a São Tomé e Príncipe, composta por 18
profissionais para reforço no combate à Covid-19 (reportagem fotográfica);

4 de julho


A UNICEF doou a São Tomé e Príncipe mais um lote de suprimentos médicos para o
combate à pandemia do novo coronavírus (stp-press.st);

3 de julho




A Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA) deu garantias no
cumprimento das medidas nos serviços do aeroporto de São Tomé no âmbito da
prevenção da Covid-19 (saiba mais);
O governo de São Tomé e Príncipe informou que a cerimónia do 45.º aniversário da
Independência Nacional (12 de julho) não poderá decorrer nos termos previstos
devido a condições financeiras e sanitárias derivadas da Covid-19 (comunicado);
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Os representantes dos órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe concluíram que
tem “havido progressos” no combate à pandemia da Covid-19 no país (Jornal de
Angola);

1 de julho


Entrada na 2.ª Fase de desconfinamento, de 1 a 15 de julho – considerando a adoção
das seguintes medidas:
 O comércio e serviços, tanto no setor público como privado (exceto ginásios e
similares), poderá retomar o horário normal de funcionamento (praticado antes
da pandemia), respeitando as medidas sanitárias;
 Os bares e restaurantes deverão respeitar a capacidade de lotação de 50%,
incluindo, no máximo, 4 pessoas por mesa;
 Os mercados municipais continuam a funcionar das 05h às 15h, com vendas
alternadas e encerramento ao domingo;
 Regresso às aulas presenciais para os alunos do Ensino Superior, do 12.° Ano e
do Ensino Profissional, com o limite máximo de 20 alunos por sala;
 Os atos religiosos deverão respeitar a lotação máxima de 50% da capacidade do
espaço;
 Reabertura do espaço aéreo nacional a voos comerciais provenientes dos países
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP);

Continuam em vigor as seguintes medidas de prevenção sanitária:
 Uso obrigatório de máscara facial nas vias públicas e nos locais abertos ao
público;
 Uso obrigatório de máscara facial nos veículos, exceto se o(a) condutor(a)
estiver sozinho(a);
 Lotação a 50% nos táxis;
 Funerais com, no máximo, 20 pessoas.
 Os representantes dos órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe concluíram que
têm “havido progressos” no combate à pandemia de Covid-19 no país, alertando,
contudo, para o “escrupuloso respeito pelas regras sanitárias” (Lusa);
 O FMI afirmou que está contente com a gestão financeira da Covid-19 feita pelo
governo (Téla Nón);
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30 de junho




O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, afirmou que as
consequências da Covid-19 poderiam ser “dramáticas” para o país, “ou de tragédia
como noutras paragens do globo”, não fossem os apoios dos parceiros e as iniciativas
do governo (Lusa);
São Tomé e Príncipe prepara reabertura do Turismo, a 1 de julho, com certificação
“Clean and Safe” - Limpo e Seguro (stp-press.st);

29 de junho




O governo doou mais de 13 mil máscaras ao Ministério da Educação face a reabertura
das universidades e do 12.º ano (stp-press.st);
O Brasil apoiou São Tomé e Príncipe com medicamentos para tratar a Covid-19 e
outras doenças (Téla Nón);
A EuroAtlantic anunciou a retoma, a 3 de julho, das ligações regulares diretas entre
São Tomé e Príncipe e Portugal (saiba mais);

27 de junho


A ministra são-tomense da Educação e Ensino Superior anunciou, Julieta Rodrigues,
afirmou que o próximo ano letivo 2021/2022 será “mais extensivo que o habitual”
para permitir concluir os conteúdos que não foram lecionados este ano, devido à
pandemia da Covid-19 (Lusa);

26 de junho





O ministro da saúde, Edgar Neves, afirmou que doravante só serão considerados os
resultados cujos diagnósticos foram feitos com base em testes de PCR, uma vez que o
país já se encontra apto para a realização destes testes (vídeo);
Concelho de Coordenação Multissectorial valida proposta ao Fundo Global de 12
milhões de Euros (stp-press.st);
Doação de leguminosas apoia São Tomé e Príncipe (saiba mais);
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25 de junho


O BAD anunciou a aprovação de uma subvenção de 8,6 milhões de euros para a ajuda
ao combate à pandemia de Covid-19 em países da África Austral, incluindo
Moçambique e São Tomé e Príncipe (saiba mais);

24 de junho


Todos os testes ao novo coronavírus passam a ser realizados no laboratório
financiado pela OMS;

23 de junho






O laboratório financiado pela OMS entrou em funcionamento (Lusa);
Todos os passageiros que se desloquem para São Tomé e Príncipe devem fazer-se
acompanhar de resultado negativo ao teste de PCR realizado três dias antes da data
do voo;
Comerciantes defendem: “Temos de atacar a doença, mas, também salvaguardar a
economia” (stp-press.st);
Comité Olímpico concede cestas básicas aos atletas para mitigar os efeitos da
pandemia (saiba mais);

22 de junho




Autarquia da Água Grande na frente da distribuição de cesta básica (Jornal Tropical);
O Hospital de Campanha completou o primeiro mês de funcionamento, e já tratou
cerca de meia centena de pacientes (vídeo);
Futebolistas São-tomenses em Portugal e Inglaterra associam-se a campanha de
doação (stp-press.st);
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19 de junho



São Tomé e Príncipe com mais recuperados do que casos novos em 24 horas (stppress.st);
Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da CPLP,
subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na Igualdade de Género na CPLP. Troca
de experiências para evitar retrocessos no pós Covid-19” (saiba mais);

17 de junho



O governo iniciou pagamento aos trabalhadores informais para mitigar efeitos da
pandemia (stp-press.st);
O Governo Regional do Príncipe solicitou o apoio do Governo Central para testagem
massiva (saiba mais);

16 de junho




Os passageiros que viajem de avião para São Tomé e Príncipe devem ter testes
negativos de Covid-19 realizados até 72 horas antes da partida, anunciou hoje o
Instituto da Aviação Civil (IAC) são-tomense (Lusa);
O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, recebeu duas especialistas são-tomenses em
medicina, que suspenderam estudos em Portugal e, vieram dar ajuda ao País no
combate a pandemia de Covid-19, devendo, ambas deixarem o País nos próximos dias
(stp-press);

13 de junho


O governo são-tomense declarou hoje a Situação de Calamidade Publica, com efeito a
partir da 00h00 do dia 16 de junho, que se prolonga até ao dia 31 de julho de 2020, a
todo o território nacional, revogando o confinamento geral obrigatório que termina
por causa da Covid-19 e estabeleceu que algumas Medidas Gerais e Transversais,
algumas ainda em vigor, se manterão inalteradas até ao dia 31 de julho,
nomeadamente (comunicado):
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 Dever cívico de recolhimento domiciliar (evitar sair de casa, excetuando-se
situações de trabalho ou de caráter urgente e inadiável);
 Dever cívico de evitar ou promover grandes aglomerações de pessoas;
 Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, para
diminuir o risco de contágio;
 Obrigação de uso de máscara nas vias públicas, em todos os lugares públicos
fechados e nas viaturas (públicas e privadas), salvo se o condutor for o único
ocupante;
 Lotação máxima dos táxis, autocarros e outro tipo de transporte público em 2/3
da capacidade oficial;
 Obrigação de distanciamento físico entre os cidadãos em todos os locais
públicos (1,5 m de distância, no mínimo). Obrigação de marcação desta
distância, no chão ou nos bancos, com fita-cola colorida ou tinta;
 Obrigação de cumprimento das orientações das autoridades sanitárias;
 Higienização e desinfeção frequente dos espaços públicos e privados;
 Obrigação de lavagem das mãos com água e sabão ou de desinfetá-las à entrada
de todos os estabelecimentos e instituições públicas ou privadas de acesso
público;
 Desaconselhamento de funerais e velórios com mais de 20 pessoas (os funerais
das vítimas do Covid-19 respeitam um protocolo próprio);
 Encerramento dos bares e discotecas devido ao alto risco de contágio e perigo
para a saúde pública;
 Proibição de realização de festas populares, “fundões” e festivais musicais
devido ao alto risco de contágio e perigo para a saúde pública;

Foram aprovadas igualmente 3 fases de desconfinamento, que seguirão a seguinte
cronologia:


Fase 1: 16 a 30 de junho
 Revogação do processo de confinamento geral obrigatório;
 Funcionamento do comércio e serviços gerais, ainda com horário reduzido das
7h30 às 15h;
 As padarias, bombas de combustível e farmácias, mantêm-se com o horário das
6h às 18h;
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 Os mercados mantêm-se com o horário de funcionamento das 5h às 15h, ainda
em processo de venda alternada e encerramento aos domingos;
 Reabertura dos cafés, pastelarias, restaurantes e rulotes, em horário reduzido,
das 7h as 16h, com a ocupação de metade da capacidade dos estabelecimentos
e um máximo de 4 pessoas por mesa, do mesmo grupo ou família, respeitando
as regras gerais sanitárias. No período das 16h às 22h, esses estabelecimentos
podem funcionar em regime de take away;
 Função pública com horário único das 7h30 às 13h, com abertura de todos os
serviços, mantendo o pessoal intercalado;
 Os bancos comerciais, Empresas de comunicação e outros serviços mantêm-se
com o horário de funcionamento compreendido entre as 7h e as 15h;
 Retorno das obras públicas e privadas, respeitando as regras gerais;
 Regresso aos treinos dos praticantes de desportos individuais;
 Autorização para voos comerciais excecionais de repatriamento, apenas com
passageiros nacionais ou cidadãos estrangeiros residentes em São Tomé;
 Retorno das missas e cultos, em dias alternados, com ocupação de 1/3 da
capacidade de lotação das igrejas e templos, respeitando as regras gerais
sanitárias, de forma a diminuir o risco de contágio.



Fase 2: de 1 a 15 de julho
 Funcionamento do comércio e serviços gerais, em horário normal, respeitando
as regras gerais sanitárias;
 Função pública com horário normal de expediente, com a presença de todos os
funcionários;
 Retorno das aulas presenciais para alunos do ensino superior, do 12.º ano e do
ensino e profissional, distribuídos por um máximo de 20 alunos por sala,
respeitando as regras gerais sanitárias;
 Reabertura de museus, teatros, exposições de cultura e artes, bibliotecas;
 Possibilidade de ocupação de 50% da capacidade de lotação das igrejas e
templos, respeitando as regras gerais sanitárias;
 Possibilidade de realização de reuniões, palestras em espaço fechados, com
ocupação de 50% da capacidade da sala, respeitando as regras gerais;
 Abertura dos estabelecimentos hoteleiros, guest houses e casinos, observando o
regulamento próprio a ser produzido pelo Ministério do Turismo;
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 Abertura dos cafés, pastelarias, restaurantes e rulotes, em horário normal de
funcionamento, com ocupação de metade da capacidade dos estabelecimentos
e um máximo de quatro pessoas por mesa, do mesmo grupo ou família,
respeitando as regras gerais sanitárias;
 Autorização das visitas aos doentes internados (menos os com Covid-19), aos
lares de idosos e aos reclusos na penitenciaria, respeitando as regras gerais
sanitárias;
 Abertura do espaço aéreo e autorização dos voos comerciais provenientes dos
países da CPLP, respeitando as regras gerais e os regulamentos internacionais.
Fase 3: 16 a 31 de julho
 Retorno das ligações aéreas entre ilhas de São Tomé e do Príncipe e do
transporte de passageiros por barco, respeitando as regras gerais sanitárias;
 Reabertura dos ginásios e similares, respeitando as regras gerais sanitárias;
 Mercados com o horário de funcionamento das 5h às 17h, ainda em processo
de venda alternada e encerramento aos domingos;
 Autorização dos voos comerciais provenientes de todos os países, respeitando
as regras gerais e os regulamentos internacionais.

12 de junho



O governo demonstrou interesse na criação de um Banco de Fomento para mitigar
efeitos da pandemia (stp-press);
Receção de 100 termómetros infravermelhos - doados pela UNICEF, Programa
Alimentar Mundial (PAM), Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), OMS e
o PNUD - para apoio no combate à Covid-19 (reportagem fotográfica);

11 de junho




Receção de uma remessa com vários materiais para combate à Covid-19, no âmbito
da cooperação entre os dois países, do lote dos materiais destacam-se: consumíveis
para laboratório de PCR e máscaras de proteção individual (reportagem fotográfica);
O Presidente da República reuniu com aos órgãos da soberania para avaliação da
evolução da pandemia do coronavírus no país (stp-press);
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O governo são-tomense poderá substituir o estado de emergência, que termina dia
15 de junho, por estado de calamidade, apesar da “tendência crescente de casos de
infeção” de Covid-19 no país (Lusa);

10 de junho







Alteração da página eletrónica informativa da Covid-19 - https://covid.ms.gov.st - o
Sistema de Informação de Saúde e a SAUDIGITUS Equipa DHIS2 de Moçambique,
fizeram a implementação em São Tomé e Príncipe do software DHIS2 onde todos os
dias são apresentados os números reais acompanhados de gráficos, em termos da
Covid-19;
Reportagem “Gente com e sem máscara na «crença e descrença» no combate ao
coronavírus;
Partiram os 12 especialistas médicos chineses, enviados pelo Governo da República
Popular da China, para apoiar São Tomé e Príncipe no combate à Covid-19
(reportagem fotográfica);
Exército são-tomense apoia polícia a manter a ordem em contexto de Covid-19 (RFI);

9 de junho


A Câmara de Lemba e o Comando da Polícia deste Distrito, ao norte de São Tomé,
estão a trabalhar em estreita colaboração para o cumprimento a rigor das medidas
que visam evitar a propagação da Covid-19 (stp-press);

8 de junho






Especialistas chineses, acompanhados do embaixador Wang Wei, foram recebidos
pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, para um balanço da missão de oito
dias de ações e estratégias sanitárias de combate ao coronavírus no país (saiba mais);
O trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) terminou, foram três
semanas ao serviço da OMS na luta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe
(reportagem fotográfica);
O presidente do Governo Regional do Príncipe disse hoje que sairá do cargo após a
crise provocada pela Covid-19 (Lusa);
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7 de junho


Os coordenadores e técnicos de Vigilância Epidemiológica nacionais reuniram, na sala
de reuniões do Ministério da Saúde, com os consultores técnicos da OMS, que se
encontram no país para ajudar combater a pandemia da Covid-19 (reportagem
fotográfica);

5 de junho


A Direção-Geral dos Registos Notariado e utentes aplaudiram a reabertura dos
serviços decretados pelo governo (stp-press);

4 de junho






A prevalência da Covid-19 em São Tomé e Príncipe pode ser "muito maior" do que os
números dos testes rápidos realizados pelas autoridades sanitárias, admitiu
responsável da equipa do INEM português (Lusa);
A Câmara Municipal de Oeiras e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN)
ofereceram hoje dois ventiladores e milhares de máscaras a São Tomé e Príncipe
para o combate à pandemia de Covid-19 (saiba mais);
O governo assinou, com o governo holandês e o Banco Europeu de Investimento,
acordos de financiamento para a realização de um projeto de proteção costeira, que
visa a requalificação de toda a extensão da Avenida Marginal da Cidade de São
Tomé - projeto atrasado devido à Covid-19 mas cujos novos prazos de execução
serão anunciados quando possível (comunicado);

3 de junho



São Tomé e Príncipe capacita quadros no combate ao coronavírus com ajuda de
especialistas Chineses (saiba mais);
Receção de equipamento médico e de proteção individual contra a Covid-19 doado
pela UNICEF, nomeadamente: máscaras cirúrgicas e termómetros (stp-press);

Página 24 de 49
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

São Tomé e Príncipe

2 de junho


O presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra, revelou que apenas
70 pessoas foram testadas à Covid-19 no arquipélago, defendendo a realização de
testes a toda a população (Lusa);

1 de junho




O Presidente são-tomense alertou para “o risco do aumento de abuso e violência” e o
“agravamento das desigualdades” contra as crianças, que se encontram em casa
devido ao encerramento das escolas por causa da Covid-19 (saiba mais);
UNICEF admite que a pandemia pode perturbar o calendário de vacinação anual em
São Tomé e Príncipe (stp-press);

31 de maio




O presidente são-tomense reforçou o pedido de ajuda aos parceiros internacionais no
combate à Covid-19, justificando que é para “não morrer muito mais gente por falta
de condições técnicas, económicas e financeiras, durante e pós pandemia” (Lusa);
Chegada de 12 especialistas chineses e quatro da OMS a São Tomé e Príncipe para
auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 (stp-press);

30 de maio



O Presidente da República prorrogou, pela quinta vez consecutiva, o estado de
emergência em vigor no país, até ao dia 15 de junho de 2020 (stp-press);
O Conselho de Ministros reuniu-se, com a problemática da pandemia do coronavírus
como matéria exclusiva da ordem do dia, tendo aprovado a prorrogação do estado de
emergência até ao dia 15 de junho, bem como as seguintes medidas de flexibilização,
em vigor no dia 1 de junho de 2020 (comunicado):
 Confinamento geral obrigatório de toda a população, das 18h30 às 5h - com
exceção dos profissionais da Saúde, da Defesa e Ordem Interna, da
Comunicação Social, os titulares Órgãos de Soberania, membros do governo,
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funcionários essenciais das Missões Diplomáticas, trabalhadores por turno e os
casos de emergência devidamente justificados;
Autorização do funcionamento do comércio geral, das empresas de prestação de
serviços, das empresas de construção civil, dos bancos comerciais, restaurantes
em regime take away, com o horário único de funcionamento compreendido
entre as 7h e as 15h - com exceção das Farmácias, Postos de Combustíveis e
Padarias, que passam a praticar o horário das 6h às 17h - o uso de máscaras é
obrigatório e mantém-se a necessidade de respeito da distância sanitária e a
disponibilidade de álcool-gel ou lavatório para todos os funcionários e clientes,
sendo a responsabilidade da implementação e do cumprimento dessas medidas
é a respetiva gerência;
Reabertura de todos os serviços da Função Pública que se encontravam
encerrados, em horário único, das 7h30 às 13h, com funcionários em regime de
trabalho intercalado - o uso de máscaras é obrigatório e mantém-se a
necessidade de respeito da distância sanitária e a disponibilidade de álcool-gel
ou lavatório para todos os funcionários e utentes;
Manutenção do horário de funcionamento dos mercados, das 5h às 15h, com o
sistema de venda alternada e encerramento aos domingos - o uso de máscaras é
obrigatório para os feirantes e clientes, mantém-se a necessidade de respeito da
distância sanitária e a disponibilidade de lavatório nas entradas dos mercados;
Manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras nas vias públicas e em todos
locais de atendimento ao público - a penalização para o não cumprimento desta
medida é a aplicação de uma coima de 200,00 dobras;
Manutenção da medida de lotação dos táxis em 50% da sua capacidade oficial
com a obrigação do uso de máscaras pelo condutor e por todos os passageiros os taxistas que não cumprirem esta regra serão sujeitos ao pagamento de uma
coima de 1.000,00 Dobras - nas viaturas privadas ou de serviço, o uso de
máscaras também é obrigatório, salvo se o motorista for o único ocupante da
viatura;
Continua a ser obrigatório o uso de máscaras de protec«ção facial pelos
motoristas e passageiros no serviço de mototáxi;
Proibição de aglomerações nas vias públicas em grupos com mais de 4 pessoas;
Manutenção do limite máximo de 20 pessoas nos funerais - no caso das vítimas
de Covid-19, a responsabilidade de realização dos funerais passa a ser das
Câmaras Distritais e do Governo Regional, financiados pelo Governo, com a
envolvência dos serviços competentes dos Ministérios da Saúde e da Defesa e
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Ordem Interna. Os Ministros da área, regulamentarão, por Despacho Conjunto,
todos os procedimentos e o valor máximo a pagar por cada funeral;
O governo alertou que as todas medidas que foram decretadas nos outros períodos
de estado de emergência continuam em vigor, destacando-se as seguintes:



 Proibição do funcionamento dos bares, discotecas e realização de qualquer
tipo de festa, mesmo de cariz privado, como forma de evitar grandes
aglomerações;
 Suspensão das aulas em todo o ensino público e privado; proibição da
realização dos cultos religiosos e das missas;
 Proibição das vendas nos passeios e nas vias públicas;
 Proibição da realização de reuniões e encontros de trabalho com um
número superior a 10 pessoas, salvo nos casos devidamente justificados, por
conveniência de serviço;
 Proibição de realização de voos entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe e
dos voos comerciais internacionais, salvo nos casos de voos de cariz
humanitário;
Os representantes da agência da ONU em seis países de língua portuguesa - Angola,
Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - contam os
desafios que enfrentam em plena pandemia (saiba mais);

29 de maio







O Governo são-tomense, cintando dados de especialistas nacionais e estrangeiros,
considera que o pico da Covid-19 deve ter lugar no dia 27 de junho de 2020 (stppress);
Leia na íntegra a análise jurídica de Geneleyse Franca e Lagos, acerca do Regime
Excecional de Suspensão das Relações Laborais no âmbito da Covid-19;
O governo anunciou que o Presidente da República irá prorrogar, pela quinta vez
consecutiva, o estado de emergência em vigor no país, para combater a propagação
da Covid-19 (Lusa);
Três empresas, designadamente, as são-tomenses doaram ao Ministério da Saúde,
Policia Nacional e Ministério das Infraestruturas, um lote de equipamentos médicohospitalares e de proteção individual ao novo coronavírus (saiba mais);
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28 de maio




O governo são-tomense proíbe o aumento ou alteração dos preços dos táxis em São
Tomé e Príncipe, derivado ao comportamento gerado pelas normas de combate à
Covid-19 (Nota n.º 136/DTC/20);
O governo iniciou pagamento de indemnizações aos trabalhadores afetados pela
pandemia - o governo são-tomense assume o pagamento de 85%, sendo os
restantes 15% ao encargo da respetiva empresa (stp-press);

27 de maio


O Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, endereçou uma mensagem ao país em formato
de balanço do 5.º estado de emergência - na qual informou que o laboratório
oferecido pela OMS já se encontra montado (vídeo);

26 de maio



O governo criou uma extensão do Hospital de Campanha no Liceu Nacional com
apoio da República Popular da China (stp-press);
A Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência (ADRA)
doou mais de 500 cestas básicas aos habitantes de Lembá (São Tomé);

25 de maio




Secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas, afirmou que o papel
da imprensa na sensibilização da população é “fundamental”, considerando a
disseminação de medidas de higiene e segurança no combate à Covid-19 (saiba
mais);
O Ex-presidente do Conselho Nacional da Juventude são-tomense, Wildley Barrocas,
endereçou uma mensagem pública alusiva à Covid-19;
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24 de maio


Enfermeiros portugueses fazem a diferença no combate à pandemia na ilha do
Príncipe (vídeo);

23 de maio


A Fundação Pinto da Costa ofereceu ao governo material de biossegurança para
auxiliar no combate ao novo coronavírus, nomeadamente máscaras cirúrgicas,
máscaras pro-teck, luvas, termómetros, gel, pulverizantes, entre outros;

22 de maio




Aprovação de medidas extraordinárias no contexto da Covid-19 aplicáveis ao setor
financeiro, por parte do Banco Central (NAP n.º 07/2020);
O Presidente da República, Evaristo Carvalho, promulgou um decreto que prevê a
aplicação de coimas a quem não utilize máscara facial na via e transportes públicos;
Autoridades de Príncipe anunciam medidas de proteção dos idosos locais (stp-press);

21 de maio






Entrou em funcionamento o hospital de campanha de Covid-19, em São Tomé e
Príncipe, que contou com o auxílio da OMS e do INEM através da presença de
equipa médica mobilizada ao local (reportagem fotográfica);
O governo distribuiu máscaras aos partidos políticos e pede apoio dos mesmos na
sensibilização da população para prevenção de Covid-19, nomeadamente 7 100
máscaras ao total (comunicado);
O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Filomeno Fortes, alertou
hoje para o “grande risco” de aumento de mortes por doenças não Covid-19 em
África, relativamente a São Tomé e Príncipe afirmou: “Em São Tomé e Príncipe, as
condições de assistência médica são muito débeis, além de que só agora é que vai
ser instalado o aparelho de diagnóstico da doença” (Sapo24);
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A Fundação Pinto da Costa doou ao governo são-tomense um lote de materiais
médicos-hospitalares e de proteção individual para combater a propagação do
coronavírus (stp-press);

20 de maio




A cervejeira Rosema doou ao Governo de São Tomé e Príncipe um lote de materiais
de proteção médica individual para o reforço das medidas de prevenção e combate à
propagação da pandemia do novo coronavírus (stp-press);
O Ministro da Saúde são-tomense, Edgar Neves presenciou a apresentação oficial do
circuito protocolar do Hospital de Campanha para os doentes de Covid-19, instalado
no campo do Centro de Estágios da Federação São-tomense de Futebol (FSF) na
capital de São-Tomé (saiba mais);

19 de maio





O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, agradeceu o apoio prestado
pela comunidade internacional no combate à Covid-19 (Porto Canal);
Foi entregue uma tonelada de peixe às famílias mais carenciadas em São Tomé e
Príncipe (saiba mais);
Associações promovem quarentena sem fome em São Tomé Príncipe (saiba mais);
A empresa HBD, que faz a exploração turística da Ilha do Príncipe, no arquipélago de
São Tomé e Príncipe, acaba de despedir 194 trabalhadores como consequência de
Covid-19 (stp-press);

18 de maio


Bastonário dá apoio moral aos médicos infetados pela Covid-19 (Téla Nón);

17 de maio


O Ministro da Saúde recebeu a equipa do INEM que a serviço da OMS já se encontra
em São Tomé e Príncipe para ajudar o país na luta contra a Covid-19: os especialistas
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em emergência ficarão em São Tomé e Príncipe durante seis semanas, por forma a
ajudar os profissionais de saúde nacional, na implementação do plano estratégico já
existente, de forma a mitigar a pandemia Covid-19 no país (comunicado);

16 de maio






O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prorrogou o estado de
emergência, por mais 15 dias, até ao dia 31 de maio de 2020 (Decreto Presidencial
n.º 9/2020 / vídeo / mensagem);
O governo aprovou as medidas respeitantes à prorrogação do estado de emergência,
através do Decreto de Lei n.º 10/2020: prorrogando o confinamento geral
obrigatório a toda a população em São Tomé e Príncipe, nos termos estabelecidos
previamente no Decreto-lei n.º 6/2020 (comunicado);
O presidente de São Tomé e Príncipe considerou que o não respeito do
distanciamento social, nos mercados e nos táxis, pode estar na origem da
contaminação em massa do novo coronavírus no país (Lusa);

15 de maio





O governo afirmou terem sido já realizados “mais de 600 mil testes” à Covid-19
(Jornal Económico);
Receção de um laboratório para testagem de Covid-19, 10 ventiladores e
equipamentos de proteção individual doados pela Organização das Nações Unidas
(ONU), num voo fretado de Portugal (comunicado);
O Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, através do Instituto da
Juventude, mobiliza esforços para combater a propagação da Covid-19 em São Tomé
e Príncipe (vídeo);

14 de maio


O Fundo Galego para a Cooperação e Solidariedade anunciou que vários
representantes das suas administrações locais associaram-se com autoridades locais
de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe na campanha “Os
Municípios Cooperam” (saiba mais);
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A Comissão Europeia anunciou que 205 cidadãos europeus, que se encontram em
São Tomé e Príncipe, vão ser repatriados no voo de regresso do voo humanitário que
partirá de Lisboa no dia 15 de maio;
O governo de São Tomé e Príncipe solicitou o alívio da dívida aos parceiros bilaterais
(saiba mais);
O plano de mitigação económico-social de São Tomé e Príncipe é orçamentado de em
84 milhões de dólares (saiba mais);

13 de maio




O governo anunciou a chegada, em breve, de cerca de 16 toneladas de material e
biossegurança, de Portugal, para auxiliar São Tomé e Príncipe no combate à
pandemia do novo coronavírus - uma operação conjunta do governo são-tomense,
Portugal, OMS e da União Europeia (governostp);
Bastien Loloum, informou que a Oikos informou tem desenvolvido ações no âmbito
da Covid-19, nomeadamente: sensibilização da população face às medidas de
combate à doença, a subsidiação da produção de máscaras e a elaboração de
conteúdos para fornecer à população, bem como subsidiar a compra de peixe para
as entidades com maior necessidade;

12 de maio








Receção de doação de material de biossegurança, doado pelo Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
(Fórum de Macau), nomeadamente: 19 800 máscaras cirúrgicas descartáveis, 1 800
máscaras protetoras médicas e 160 fatos de proteção médica (Téla Nón);
O governo, no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, apelou aos cidadãos uma
homenagem aos enfermeiros, que têm estado na linha da frente do combate à Covid19;
O duo Calema fez um apelo aos são-tomenses para respeitarem as medidas de
prevenção e higienização, por forma a combater a Covid-19 em São Tomé e Príncipe
(vídeo);
O Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe (SIMPRESTEP)
reuniu com o governo para analisar o decorrer do ano letivo (Téla Nón);
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O secretário assistente do Departamento de Estados dos Estados Unidos da América
(EUA) para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, afirmou que uma governação
transparente se trata de um elemento relevante no combate à Crise de Saúde Pública
(stp-press);
O governo autorizou o pagamento de horas extraordinárias na comunicação social,
após reconhecer o esforço feito pela comunicação social na cobertura da Covid-19
em São Tomé e Príncipe;

11 de maio




O representante da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, António
Machado, anunciou que uma equipa do INEM de Portugal será mobilizada para
auxiliar o país no combate à Covid-19 - na cerimónia de doação, ao Ministério da
Saúde, de 50 mil máscaras reutilizáveis;
O governo anunciou a distribuição, nos que se seguem, de cerca de 25 mil cestas
básicas à população mais vulnerável, de modo a mitigar os impactos negativos da
Covid-19 (stp-press);

10 de maio



O governo promoveu uma ação de desinfeção na capital São Tomé (reportagem
fotográfica);
O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, liderou uma brigada de sensibilização de
combate à Covid-19, que teve lugar nas principais ruas da capital São Tomé;

9 de maio



Chegada de epidemiologista cubano, Joaquim Robert, para reforço da equipa nacional
no Combate à Covid-19;
O governo apelou a todos os cidadãos, entidades públicas e privadas para uma
estreita colaboração no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes
responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública para a concretização das
medidas de restrição, para o combate à Covid-19 (governostp);
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A diretora dos Cuidados de Saúde de São Tomé e Príncipe, Feliciana Pontes, admitiu
que o país poderia registar mais casos de recuperados de Covid-19, se existissem
condições para a realizar testes por PCR com mais frequência (saiba mais);

8 de maio


Estabelecimento de Cerca Sanitária no Distrito de Água Grande a partir das 22h do dia
8 de maio até às 05h do dia 11 de maio - durante esse período, só poderá haver
entradas e saídas para profissionais de saúde, pessoas em situações de emergência
médica e para abastecimento do Distrito ao nível de bens essenciais (Despacho
Conjunto n.º 3/2020);

7 de maio




O governo são-tomense fez a distribuição gratuita de mais de 60 mil máscaras à
população, tendo como principal público-alvo a população mais vulnerável - ação que
contou com o apoio da empresa BP;
O governo aprovou a abertura de novos postos de venda de produtos alimentares,
por forma a evitar aglomerações de pessoas, colocando em causa o combate à
Covid-19 no país (stp-press);

6 de maio


O Presidente da República, Evaristo Carvalho, considerou que o alastramento da
pandemia provocada pelo novo coronavírus no país está a ganhar proporções
"simplesmente assustadoras" (Lusa);

5 de maio


O governo de São Tomé e Príncipe prestou esclarecimentos à população acerca das
novas medidas decretadas na 64.ª sessão ordinária do Conselho de Ministros,
acrescentando (comunicado):
Página 34 de 49
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

São Tomé e Príncipe

 Suspensão de todas a atividades de construção civil e de obras públicas, com
exceção das obras do mercado de Bobo-forro e das obras de reabilitação do
centro histórico da cidade de São Tomé;
 Definição dos serviços privados considerados essenciais: supermercados e lojas
comerciais de produtos alimentares e de higiene; restaurantes em regime de
take away e padarias; farmácias e clínicas privadas; a ENCO e os postos de
abastecimento de combustível; bancos comerciais e empresas de
telecomunicações; serviços de pesca, agricultura e pecuária e respetivos
revendedores; empresas de segurança privada; serviços de produção e
comercialização de máscaras; serviço de táxis, com lotação de metade da
capacidade oficial da viatura; vendedores de peixe, géneros alimentícios e
hortaliças nos mercados municipais e unidades de produção industrial;
 Todos os funcionários abrangidos por este regime especial deverão ser
portadores de cartão de identificação ou credencial das respetivas empresas para
circularem na via pública - no caso dos trabalhadores dos setores da agricultura,
pecuária e pesca e as vendedoras dos mercados, as credencias serão emitidas
pela Direção da Agricultura, das Pescas, da Pecuária e pelas Câmaras Distritais,
respetivamente;
 Relativamente aos serviços públicos essenciais - com a exceção dos profissionais
da Saúde, da Comunicação Social, funcionários da Empresa de Água e
Eletricidade (EMAE), o pessoal dos Bombeiros, das Forças de Defesa e Segurança
e funcionários da proteção social, cada órgão de soberania, os titulares
ministeriais e titulares do poder local e regional – devem definir os serviços e os
funcionários abrangidos por esse regime de exceção, emitindo a respetiva
credencial para o efeito;
 Os serviços públicos considerados essenciais continuarão a funcionar em horário
único entre as 7h30 e a 13h, com pessoal reduzido, os serviços privados entre as
7h30 e as 15h, podendo as empresas optar por praticar um horário reduzido,
por conveniência de serviço;
(Todos os serviços e setores não referenciados acima deverão ser encerrados
durante a institucionalização do confinamento geral obrigatório.)



A polícia nacional comunicou que a circulação de veículos no acesso ao Mercado de
Bobô-Fôrro passa a funcionar em sentido único, nomeadamente: entrada, sentido
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Água Porca - Bobô-Fôrro (com desvio para o mercado) e à saída do mercado, devese virar à esquerda, na via paralela ao portão principal;
O presidente da Associação de Medicina Tradicional de São Tomé e Príncipe, Amâncio
Valentim lançou um xarope de plantas para fazer face ao novo coronavírus (stppress);

4 de maio


O Conselho de Ministros aprovou, na 64.ª sessão ordinária, a adoção de novas
medidas excecionais de combate à Covid-19, em vigor a partir das 00H00 do dia 6 de
maio, nomeadamente (comunicado):



 Confinamento geral obrigatório de toda a população, em todo o território
nacional, com exceção de saídas para compras rápidas e situações de
emergência médica, sob pena dos infratores incorrerem em crime de
desobediência - não abrange os funcionários dos setores essenciais, as missões
diplomáticas, trabalhadores por turno e prestadores de serviços no setor
alimentar, que deverão ser portadores de uma credencial para o efeito;
 Encerramento de todos os serviços públicos e privados não essenciais, sendo que
os serviços essenciais continuarão a funcionar em horário único das 7h30 à 13h,
com um número de funcionários reduzido, com exceção dos profissionais da
saúde, profissionais da comunicação social, bombeiros e das forças de defesa e
segurança pública;
 Definição do novo horário de funcionamento das 7h30 às 15h para as lojas
comerciais de venda de bens alimentares e produtos de higiene,
supermercados, padarias, restaurantes em regime de take away, farmácias,
bombas de combustíveis, bancos comerciais e serviços de telecomunicações,
observando todas as medidas sanitárias em vigor;
 Definição de novo horário de funcionamento para os mercados municipais, que
passam a funcionar entre as 5h às 15h, com a presença reduzida de feirantes, de
forma a se evitar a aglomeração de pessoas e a observância da distância
sanitária exigida;
O Conselho de Ministros aprovou, igualmente, uma estratégia para o fornecimento
de produtos agrícolas e pesqueiros aos grandes centros urbanos, apresentada pelo
Ministério da Agricultura;
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1 de maio


O Presidente da República, Evaristo Carvalho prorrogou o estado de emergência por
mais 15 dias, até ao dia 17 de maio de 2020 (Decreto Presidencial n.º 8/2020 /
comunicado);

30 de abril


A Helpo, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, apoia São Tomé e Príncipe
na contenção da Covid-19;

29 de abril


O Secretário de Estado do Comércio e Industria, Eugénio da Graça, anunciou a
distribuição gratuita de mais de 60 mil máscaras aos elementos da população mais
vulneráveis de modo a se evitar a propagação do coronavírus;

27 de abril




O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu material de combate à propagação da
Covid-19 doados por Jack Ma, presidente da Fundação Alibaba, para apoiar no
combate à propagação da Covid-19: 2 ventiladores, 3 800 fatos de proteção, 9 500
pares de luvas, 10 mil máscaras e 3 420 máscaras com viseiras, 18 900 zaragatoa, 18
mil extratores de ácido ribonucleico (RNA), 36 termómetros digitais;
Apresentação do primeiro-oficial boletim diário “coronavírus COVID-19”, por parte
dos elementos do Comité de Crise coronavírus-Covid-19 do Ministério da Saúde,
nomeadamente o Ministro da Saúde, Edgar Neves, a directora cuidados de saúde,
Feliciana Sousa Pontes e o director geral do Hospital Dr. Ayres Menezes, Pascoal
d'Apresentação (vídeo);
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24 de abril




O Comité do Ministério da Saúde reuniu-se com o Comité Científico Técnico do
Gabinete do Primeiro Ministro, para analisarem e apresentar novas formas de
adequar, implementar e abordar as medidas corretas nesta nova fase do coronavírus;
A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
alertou para o impacto da quebra do turismo em pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, como São Tomé e Príncipe, devido à pandemia de Covid-19;

23 de abril
Conferência de imprensa do Ministro das Finanças e São Tomé e Príncipe acerca das
medidas para mitigar o efeito da Covid-19 na economia nacional, assentes em três eixos
(vídeo / comunicado):




Prevenção do desemprego
 Trabalhadores formais dependentes, dos setores mais afetados: compensação
remuneratória de 2/3 da sua retribuição, com um limite equivalente a quatro
vezes o salário mínimo do regime geral da função pública;
 Trabalhadores formais independentes, afetados pela crise: compensação
remuneratória equivalente a 1/2 do seu salário médio, considerando os dois
meses precedentes à crise, com o mesmo limite supramencionado;
 Trabalhadores informais, de qualquer setor significativamente afetado pela
Covid-19: compensação remuneratória de 600 dobras mensais;
Proteção do setor privado
 Suspensão dos direitos laborais;
 Dispensa de juros de mora e outros acréscimos legais sobre as dívidas fiscais e
parafiscais acumuladas durante o período de estado de emergência, ou antes,
mas notificada durante este período;
 Aceleramento do pagamento das dívidas do Estado às empresas fornecedoras de
bens e serviços;
 Moratória sem penalizações do pagamento das prestações que estejam em curso
com o Estado;
 Suspensão das execuções fiscais;
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 Moratória no pagamento de créditos bancários, durante a crise (aplicando-se,
igualmente a pessoas singulares);
 Criação de uma linha de crédito destinada às Pequenas e Médias Empresas,
afetadas pela crise, com juros bonificados;
Apoio os grupos mais vulneráveis (incluindo o setor informal da economia)
 Duplicação do número de beneficiários do programa fundiário;
 Apoio de pessoas carenciadas em centros de acolhimento (idosos, deficientes e
crianças abandonadas);
 Apoio aos doentes são-tomenses no exterior;

21 de abril




O Conselho de Ministros reuniu-se, 63.ª sessão ordinária, de modo a debater as
medidas adotadas face à Covid-19, definindo as seguintes medidas adicionais, em
vigor a partir da 00h00 do dia 24 de abril (comunicado):
 Confinamento obrigatório de toda a população, entre as 19h e as 5h, em todo o
território nacional, excetuando casos específicos que serão regulamentados, em
função da natureza de alguns serviços, sob pena dos infratores incorrerem em
crime de desobediência;
 Reforço das patrulhas militares e policiais como forma de implementação das
medidas que visam garantir o distanciamento social e evitar aglomerações;
 Uso obrigatório de máscara de proteção por todos os cidadãos que circulem na
via pública e todos os prestadores de serviço e fixação de limite de pessoas em
funerais, nomeadamente de 20 pessoas;
 Permitido o voo interilhas após a realização de testes rápidos Covid-19;
 Internamento obrigatório dos pacientes Covid-19, em lugares criados para o
efeito, estando prevista a criação de equipas médicas de acompanhamento
exclusivo desses pacientes;
 Descongestionamento do Mercado Bobo-Forro: concertação efetuada pela
Câmara Distrital de Água Grande, e selecionar equipas de feirantes para venda
em dias alternados, como forma de evitar aglomerações - prática que deverá ser
alargada a todos os outros mercados distritais e regional - fica autorizada apenas
a venda produtos essenciais nos mercados, nomeadamente, produtos
alimentares, naturais e de limpeza e higiene;
Lançamento de informação de utilidade pública na sequência das medidas de
encerramento dos mercados Municipal e Côco-Côco;
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O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho promulgou a lei sobre
medidas orçamentais extraordinárias para fazer face a pandemia do coronavírus;
FMI anuncia ajuda de 12,3 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe, em
assistência de emergência para São Tomé e Príncipe combater a pandemia da
Covid-19;
O PNUD apoia São Tomé e Príncipe na elaboração de medidas de mitigação e
recuperação rápida à pandemia (saiba como);

20 de abril





O Presidente da República, Evaristo Carvalho, renovou o e estado de emergência por
mais 15 dias, com data de 17 de abril até ao dia 1 de maio de 2020 (Decreto
Presidencial n.º 6/2020);
O Presidente da República vetou as medidas orçamentais extraordinárias de apoio
aos setores social e económico (comunicado);
Governo lança projeto para jovens - “Empreende Jovem” - iniciativa do PNUD,
coordenada pelo Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, que visa
o apoio do setor privado, à criação de emprego e, através disto, à melhoria das
economias familiares de todos aqueles que sejam envolvidos, tanto os
empreendedores como os que trabalhem nas empresas que o projeto irá apoiar
(vídeo);

18 de abril


Receção de doação da China, a São Tomé e Príncipe, de material de auxílio médico,
para ajudar no combate à Covid-19: máscaras, luvas, proteção de botas, protetor de
óculos, termómetros, entre outros;

17 de abril



O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e o Ministro da Saúde, Edgar Neves, falaram ao
país, no âmbito do combate à Covid-19 (comunicado);
Receção de cerca de 1500 testes, adquiridos pelo governo da Alemanha;
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O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Governo lançam
projeto “Empreende Jovem” orçamentado em 1,5 milhões de dólares (stp-press/
lançamento);
O primeiro-ministro visitou o hospital de campanha de combate à Covid-19, instalado
no centro de estágio da federação são-tomense de futebol (vídeo);
O Hospital de Campanha doado pela OMS foi visitado pelo Primeiro-ministro e chefe
do governo, Jorge Bom Jesus, e pelo Ministro da Saúde, Edgar Neves (saiba mais);

15 de abril





Lançamento do Programa “Bamu Ximiá” (”Vamos Plantar”), considerando a produção
alimentar enquanto arremesso no combate à Covid-19;
Encerramento do Mercado Municipal da Cidade capital, sendo os feirantes de peixe,
de carne e de hortaliças transferidos para o novo mercado de Bobo-Forro
(decretado na 62ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, de 13 de abril);
Receção de de donativo do governo da República Popular da China ao Povo de São
Tomé e Príncipe, num avião fretado pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) - filial
de auxílio alimentar da Organização das Nações Unidas – com material diverso,
desde luvas, roupas de proteção, medidores de temperatura, entre outros;

14 de abril





São Tomé e Príncipe consta da lista de 25 países que beneficiarão do alívio imediato
da dívida do FMI para que concentrem mais recursos financeiros no combate à
pandemia de coronavírus;
Lançamento do Projecto SAPELIN - apoio aos nossos idosos mais vulneráveis em
tempos de Covid-19;
Governo anuncia que São Tomé e Príncipe terá um hospital de campanha oferecido
pela OMS;

13 de abril


Governo promove sensibilização da juventude para prevenção contra o Coronavírus Plano de Acão do Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo através
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do Instituto da Juventude - acão desenvolvida em parceria com a UNICEF, o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo de
População das Nações Unidas (FNUAP);

10 de abril



O governo anunciou a recolha de 60 amostras que serão submetidas a laboratório na
Guiné Equatorial;
O ministro são-tomense, Edgar Neves afirmou que “ é condenável fazer-se política
com vírus”, tendo sublinhado que governo irá “melhorar” a estratégia de circulação
de mensagens na comunicação social para “reduzir ao mínimo as especulações”
quanto as ações preventivas no país face à Covid-19 (covid.ms.gov.st);

9 de abril


Vice-presidente da Assembleia Nacional, Levy Nazaré faz um apelo aos são-tomenses;

7 de abril
Definição de medidas, por parte do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), por
forma a mitigar o impacto da recessão económica, nomeadamente (Téla Nón):







Redução da Taxa de Facilidade Permanente de Liquidez de 11% para 9,5%;
Redução as Reservas Mínimas de Caixa de 18% para 14% em moeda nacional e de
21% para 17% em moeda estrangeira;
Orientação dos bancos para a conceção de moratórias no pagamento das prestações
bancárias aos agentes económicos (empresas e pessoas singulares), cujos
rendimentos ou negócios estejam a ser afetados, de forma direta, pela Covid-19,
devendo o BCSTP adotar medidas temporárias de flexibilização de alguns rácios
prudenciais;
Orientação dos bancos para a suspensão e/ou redução de algumas comissões,
sobretudo, as referentes aos pagamentos eletrónicos;
Trabalhar em colaboração com a SPAUT e os Bancos no sentido de assegurar o
aprovisionamento permanente das caixas ATM;
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6 de abril: Primeiros casos de infeção por Covid
-19
6 de abril


Banco Central de São Tomé adota medidas para mitigar efeitos da crise: redução das
reservas mínimas de caixa de 18 para 14% em moeda nacional, e de 21% para 17%
em moeda estrangeira, devido à crise causada pela Covid-19 (Fonte: Observador);

Definição de medidas excecionais e temporárias de combate à Covid-19, resultantes da
5.ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros (Comunicado do Conselho de
Ministros), em vigor a partir da 00h00 de 8 de abril, em vigor o Estado de Emergência
em Saúde Pública em São Tomé e Príncipe:












Suspensão de todas as ligações aéreas entre a ilhas de São Tomé e o Príncipe –
excetuando em situações emergência sanitária devidamente autorizada pelo
primeiro-ministro ou pelo Chefe de Governo;
Suspensão de todas as visitas a doentes internados em hospitais, centros de saúde,
lares de idosos e penitenciárias;
Implementação de um horário único na função pública, que passa a funcionar a ser
07h30 e a 13h, bem como a redução dos funcionários públicos dos serviços não
essenciais, através do sistema de rotação, dando especial atenção aos funcionários
com filhos menores;
Implementação de um horário único de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e supermercados, que passa a funcionar entre as 08h30 e as 17h00, os
mercados municipais e distritais passam a funcionar apenas até as 16h00, sendo
expressamente proibida a venda nos passeios;
Encerramento de todos os restaurantes, bares, cafés, pastelarias e rulotes, com
exceção do que tenham serviços de entrega ao domicílio;
Limitação da ocupação de lugares de passageiros até metade da capacidade legal das
viaturas;
Proibição de reuniões, concentrações e encontros com mais de 10 pessoas;
Obrigação do respeito das regras de higiene pública, utilização de máscaras pelos
funcionários e disponibilização de lavatórios ou álcool para desinfeção dos clientes e
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utentes de todas instituições públicos ou privados, que prestem serviços de
atendimento ao público;
O Conselho de Ministros analisou também o processo de proteção e combate ao Covid19, na vertente sanitária, tendo decidido:





Ativação imediata do centro de isolamento complementar ao Hospital Central;
Reforço das reservas de medicamentos consumíveis e reagentes para o combate à
Covid-19 e a outras doenças que ainda tem efeito no país;
Aceleração dos contactos com a OMS para o envio urgente para o laboratório de
despistagem de Covid-19 e do hospital de campanha prometido;
Aceleração do processo de compra de ventiladores e outras materiais necessários
para o combate ao Covid-19;

5 de abril


Lançamento de plataforma digital com as várias informações relativas ao Covid-19,
disponível em: http://covid.ms.gov.st/;

3 de abril




Chegada de um porta contentores proveniente de Portugal, do Porto de Leixões, com
produtos alimentares diversos - para o abastecimento do mercado face as medidas
restritivas de prevenção à Covid-19;
O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, fez um agradecimento a todos os que
estiveram em quarentena, considerando o término na quarentena obrigatória a 4 de
abril (comunicado);

2 de abril


Banco Mundial aprovou uma doação de US $ 2,5 milhões da Associação Internacional
de Desenvolvimento (AID) para ajudar o Governo de São Tomé e Príncipe a responder
à ameaça representada pela pandemia do novo coronavírus - visa, igualmente, ajudar
a apoiar a preparação e a resposta nos níveis nacional e subnacional; aprimorar a
capacidade de vigilância para deteção precoce, gestão de casos e rastreamento de
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contactos; apoiar a promoção da saúde e a mobilização da comunidade para a
prática de medidas de proteção e prevenção;

1 de abril


Receção do material de prevenção necessário para fazer face a pandemia de Covid19, fornecido pela OMS;

31 de março




O Presidente da República, Evaristo Carvalho, prorrogou o estado de emergência
nacional até ao dia 17 de abril de 2020 (Decreto Presidencial n.º 4/2020);

30 de março


Receção de material de combate contra o Covid-19 doados pela Fundação Jack Ma e
da Fundação Ali Baba da China;

27 de março


Comunicado do Governo São-tomense de que irá propor, ao Presidente da República
a prorrogação do estado de emergência em saúde pública, para mais 15 dias,
embora não exista nenhum caso confirmado de Covid-19;

26 de março


O governo da República Popular da China fez uma doação de material de
biossegurança para o combate à Covid-19 em São Tomé e Príncipe;
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24 de março
Reuniu-se, dia 24 de março, no Palácio do Governo, a 59.ª sessão ordinária do Conselho
de Ministros, sob a presidência do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom
Jesus, resultando:






Autorização da entrada, a 25 de março, de dois voos de carga, sendo um da União
Africana, que transportará para São Tomé materiais diversos, como pacotes de
saúde, luvas, máscaras, testes rápidos, entre outros, uma oferta da Fundação AliBaba - propriedade do bilionário chinês Jack Ma - no quadro do apoio desta
instituição aos países africanos e o outro, da DHL, que deverá trazer materiais de
prevenção e de combate ao Covid-19, no quadro da cooperação com a OMS;
Autorização de, dia 26 de março, se realizar um voo da TAP-Air Portugal, de cariz
humanitário, que deverá vir buscar os cidadãos europeus, sobretudo portugueses,
que ficaram retidos em São Tomé após a decisão do Governo em fechar o espaço
aéreo são-tomense;
Proibição, por tempo indeterminado, da importação e entrada de balões de fardo ao
país;

Análise do Conselho de Ministros face à situação interna do País e dos possíveis
impactos negativos das medidas adotadas pelo Governo:
“(…) está garantido o stock de combustíveis para os próximos meses, mas que, ainda
assim, expedientes adicionais estão em curso para a concretização de novo
carregamento destes produtos que chegarão ao País na primeira semana de abril, como
forma de se evitar eventuais roturas. No que diz respeito aos produtos alimentares, o
mercado está abastecido e novos carregamentos de víveres chegarão ao país nos
próximos dias.”

21 de março


Interdição do espaço aéreo nacional, por um período de 15 dias, com efeito a partir
das 12h, de 21 de março de 2020;
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18 de março


Quarentena obrigatória de 15 dias, a todos os indivíduos que estiveram em contacto
com alguém que tem o vírus e manifeste sintomas associados à pandemia e ainda, a
passageiros oriundos de voos da STP AIRWAYS (Decreto-Lei 2/2020, de 18 de
março) - antes da implementação desta medida importa salientar que parte da
população já se encontrava, voluntariamente, em quarentena;

17 de março
Medidas tomadas na 58.ª Sessão do Conselho de Ministros, a 17 de março, e fazem parte
de um Decreto de Lei, em vigor desde as 08h do dia 19 de março, tendo a duração de 15
dias, prorrogáveis por igual período, até ao limite máximo de 90 dias:









Aprovação do estado de emergência em Saúde Pública, declarado pelo Presidente da
República (Decreto Presidencial n.º 3/2020 / vídeo): “é declarado o Estado de
Emergência em Saúde Pública em todo o território nacional decorrente do surto de
Coronavírus (Covid-19), tendo em vista a necessidade do emprego urgente de
medidas de prevenção, controlo e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública” – o estado de emergência pode ser declarado em casos de calamidade
pública e pode determinar a suspensão e/ou a limitação de alguns direitos,
liberdades e garantias constitucionalmente consagrados;
Proibição de entrada no País de todos os cidadãos estrangeiros, excetuando a
entrada de missões técnicas e governamentais, a convite do Estado São-tomense,
sob a condição de apresentação de teste de despiste do coronavírus efetuados nos
aeroportos de origem;
O abastecimento de materiais e consumíveis hospitalares, em regime de urgência,
serão acautelados por voos fretados para o efeito, em caso de ausência de voos
comerciais;
No que toca aos navios de mercadoria, de pesca e barcos recreativos, fica proibido o
desembarque dos tripulantes e passageiros nos portos de São Tomé e do Príncipe;
Encerramento das escolas públicas e privadas do País, com efeito a partir das 18h do
dia 20 de março de 2020;
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Ficam proibidas todas as concentrações públicas de caráter cultural, recreativo,
religioso, desportivo e lúdico, incluindo o funcionamento das discotecas, “fundões” e
festas populares, a partir das 18h do dia 20 de março de 2020;
Fica suspensa a emissão e atribuição de passaportes diplomáticos e de serviço aos
agentes do Estado, excetuando as situações de emergência, devidamente validadas
pelo Primeiro-ministro e Chefe do Governo;
Promoção do distanciamento social e medidas de higiene pessoal, por forma a
reduzir o risco de transmissão;
Criação de um fundo de emergência para suportar ações do Plano de Contingência
Nacional contra o Covid-19, no valor de 500 mil dólares;

15 de março


Desenvolvimento de campanhas de sensibilização à pandemia do novo coronavírus
(consulte aqui alguns dos vídeos informativos Covid-19);

10 de março
Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros, de modo a acompanhar a evolução da
pandemia do Covid-19, onde o Governo decidiu:




Todos os passageiros provenientes do voo da STP AIRWAYS, previsto para chegar
São Tomé e Príncipe, no sábado, 21 de março, serão colocados em regime de
quarentena obrigatória durante um período de 15 dias;
Interdição do espaço aéreo nacional por um período de 15 dias, com efeito a partir
das 12h00 de 14 de março a 21 de março de 2020;
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www.facebook.com/governostp
www.covid.ms.gov.st
www.telanon.info
www.stp-press.st
www.jornaltransparencia.st
www.jornaltropical.st
www.lusa.pt
www.rtp.pt
www.sapo.pt
www.dnoticias.pt
www.observador.pt
www.noticiasaominuto.com
www.portocanal.sapo.pt
www.dinheirovivo.pt
www.jornaleconomico.sapo.pt
www.eglobal.pt
www.plataformamedia.com
www.impala.pt
www.jornaldeangola.sapo.ao
www.rfi.fr
www.dw.com
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