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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně Svatý Tomáš)

República Democrática de São Tomé e Príncipe

Složení vlády (k 1. 6. 2018):

Evaristo Carvalho, zvolen v roce 2016; o výkonné kompetence se dělí s premiérem, kterého jmenuje na základě výsledku
parlamentních voleb.

Patrice Emery Trovoada- premiér, od roku 2014

Urbino José Gonçalves Botelho - ministr zahraničních věcí

Afonso da Graça Varela da Silva - ministr zástupce předsedy vlády a parlamentních záležitostí

Arlindo Ramos - ministr obrany a vnitra

Ilza dos Santos Amado Vaz - ministryně spravedlnosti, veřejné správy

Américo d'Oliveira Ramos - ministr financí, obchodu a modré ekonomiky

Teodorico de Campos - ministr zemědělství a rozvoje venkova

Carlos Manuel Vila Nova - ministr pro infrastrukturu, přírodní zdroje a životní prostředí

Maria de Jesus Trovoada dos Santos - ministryně zdravotnictví

Emílio Fernandes Lima - ministr práce a sociálních věcí

Olinto da Silva Daio - ministr vzdělání, kultury, vědy a komunikace
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Marcelino Leal Sanches – ministr mládeže a sportu

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 201 025 (2018) - jedná se o nejmenší africkou zemi

Hustota: 208 obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 50 %

Roční přírůstek: 1,7 % (2017

Dle zpráv portugalských mořeplavců byly ostrovy v době jejich objevení neosídleny, současní obyvatelé jsou tedy
původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků) Mestiko (rovněž forros nebo filhos de
terra - synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z
Cape Verde, Angoly a Mosambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

Náboženské skupiny:

Římští katolíci: 55.7%, ostatní křesťanské církve cca. 20 %, jiné 6 %, ateisté: 21 %.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoj HDP 4,3 % 4,5 % 5,1% 4 % 3,7 %

Inflace 8,5 % 6,4 % 5,2% 5,1 % 7,7 %

Zdroj: World Development Indicators, World Fact Book

Svatý Tomáš dosahuje v poslední době solidního ekonomického růstu, byť v roce 2017 došlo k jeho mírnému zpomalení.
V letošním roce je očekáván podobný výsledek, založený zejména na přímých zahraničních investicích a turistickém ruchu.
Přestože je země hodnocena Světovou bankou jako země se středním příjmem (tři roky po sobě HDP/obyv. přesáhlo
1250 USD), zásadním problémem zůstává nezaměstnanost, jejíž výše je odhadována na 13,5 %.

Země je výrazně zaměřená na vývoz kakaa (roční příjmy z vývozu činí cca USD 5 mil.) a závisí tak na jeho světových
cenách. Změnu v ekonomické situaci země by mohl přinést nález ropných ložisek, nicméně intenzivní průzkum dosud
nepřinesl očekávané výsledky. V r. 2013 francouzská firma Total upustila od dalšího průzkumu ložisek ve Sdílené
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ekonomické zóně s Nigérií. I nadále pracuje s plánem na společnou těžbu právě s Nigérií, její rozvoj však závisí i na vývoji
cen ropy na světových trzích.

Vláda Svatého Tomáše se snaží otevřít zemi zahraničí a modernizovat a rozvíjet její ekonomiku. Součástí této strategie
byla daňová reforma, modernizace finančního systému a zafixování kurzů domácí měny na euro. Rovněž byla podepsána
Dohoda o ekonomické spolupráci s Portugalskem.

Podíl odvětví na HDP se v posledních letech příliš neměnil: služby 60 %, zemědělství 22,5%; stavebnictví 9,6 %,
zpracovatelský průmysl 7,7 % a těžební průmysl 0,7 %.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vláda Svatého Tomáše věnovala v minulosti velké úsilí snižování státního dluhu, který v roce 2006 činil 360 mil. USD. V
rámci programu snižování dluhu nejchudších zemí došlo k jeho snížení na 222 mil. v roce 2013. S cílem vyrovnat příjmy a
výdaje státního rozpočtu byl ve spolupráci s MMF přijat plán makroekonomické politiky, který byl podmínkou pro čerpání
úvěrové linky MMF pro roky 2015 - 2018. Schodek rozpočtu v roce 2016 dosáhl 3,9 %, v roce 2017 se mírně snížil na 2,5
% HDP a celkový veřejný dluh činil 60,2 % HDP.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Mil. USD 2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet -80 -103,69 -78,61 -61,52 -73,15

Kapitálový účet 28,8 29,59 32,1 29,73 31,3

Veřejný dluh/HDP 71,4 % 71,6% 75 % 79 % 87,5 %

Zdroj: World Development Indicators

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239 122 1269, 122 2292, fax:
+239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st
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Komerční banky

Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé; tel.: +239 122 1436,
122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239 122 6150, fax: +239 122
6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

Pojišťovna

SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail: satinsuran@cstome.net

1.7 Daňový systém

Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více
transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz (mil.
USD)

6 11,9 12,6 16,9 13,6 11,3

Dovoz (mil.
USD)

141 118 126 135,6 119,1 125,4

Bilance
(mil. USD)

-135 -106 -113 -188,7 -105,5 -114,1

Zdroj: UN Comtrade, Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Princípe

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je hlavním exportním trhem Svatého Tomáše, přičemž mezi nejvýznamnější klienty patří Německo,
Nizozemí, Portugalsko a Španělsko, do kterých míří přibližně 85, 6 % celkového vývozu.
V oblasti dovozů je nejdůležitějším dodavatelem Portugalsko s podílem téměř 58, 2 % na celkovém dovozu. Další v pořadí
je Angola s 15, 2 %, Čína s 5,3 % a dále USA a Gabun, jejichž podíly nepřesahují tři procenta.

2.3 Komoditní struktura

Svatý Tomáš vyváží zejména kakao (68 % vývozu), kopra, káva a palmový olej, dováží se zemědělské produkty (40 %),
paliva (10 %) a hotové výrobky (50 %).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

- letiště Svatý Tomáš, 20 ha

- Baia das Agulhas (Princův ostrov)
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- Centro de negocios offshore

Více viz příslušný úřad Autoridade das Zonas Francas.

Tel:(+239)221178 - Fax: (+239)227643 - C.P: 1012

e-mail: azf@cstome.net

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Svatý Tomáš nepublikuje oficiální statistiky o přímých zahraničních investicích. Zahraniční investice jsou především
portugalského původu, příkladem může být místní telekomunikační společnost. Zprávy o možných těžitelných zásobách
ropy v posledních letech přilákaly zájem potenciálních investorů především z USA.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákon o investicích z r. 2008, který nahradil předchozí Código de Investimentos z r. 1992, si klade za cíl přilákat do země
zahraniční investory.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace EU s působností pro Svatý Tomáš a Princův ostrov se nachází v Gabunu

Delegace Evropské unie v Gabonu pro Rovníkovou Guineu, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Středoafrické hospodářské
společenství (CEEAC) - Délégation au Gabon, Pour la République de Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-principe et la CEEA

Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué,
Boîte Postale 321, Libreville - GABON

Tel:+241 07 40 19 98 nebo 99
+241 04 11 99 26
+241 04 11 99 27
+241 04 11 99 28

Fax: +241 736554
+32 2 29 98616
Email : delegation-gabon@eeas.europa.eu
Site Web : www.eeas.europa.eu/delegations/gabon/

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod země je soustředěn především na EU. Hlavními vývozními partnery jsou Německo, Nizozemí a
Portugalsko. Většinu vývozu tvoří kakao. V oblasti dovozu je hlavním partnerem Portugalsko.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Země je vysoce závislá na rozvojové pomoci, která každoročně představuje 25 - 35 mil. USD. Kryje tak převážnou část
příjmové stránky státního rozpočtu a představuje celosvětově jednu z nejvyšších úrovní v přepočtu na obyvatele.
Rozvojová pomoc byla hlavních nástrojem MMF a ostatních donorů k docílení zavedení hospodářských reforem. Ze zemí
EU poskytuje bilaterální rozvojovou pomoc především Portugalsko.

V červnu 2014 podepsala EU a vláda Sv. Tomáše a Princova ostrova Národní indikativní program pro období 2014-2020. V
rámci 11. EDF se EU zavázala poskytnout částku 28 mil. EUR na projekty ve dvou prioritních oblastech: 1) voda a sanitace
2) podpora zemědělského sektoru a jeho exportních kapacit.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Svatým Tomášem za posledních pět let (USD tis.)

(USD tis.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 0 10 24 0 66 79
Dovoz 17 56 750 64 86 131
Bilance -17 -46 -727 -64 -20 -52

Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vývozu ČR se v posledních letech jednalo o např. textilní výrobky, maso a nápoje. V dovozech se objevují výrobky
chemického průmyslu, mechanické výrobky a kakao a produkty z něj.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu www.czso.cz

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidováno.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V zemi se nevyskytují české investice. Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

9/16 http://www.businessinfo.cz/svaty-tomas-princuv-ostrov © Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

http://www.czso.cz/
http://www.businessinfo.cz/svaty-tomas-princuv-ostrov


4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v posledních letech nabídla jedno vysokoškolské stipendium, které však svatotomášská strana nevyužila.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Malý trh a etablované postavení zejména portugalských společností činí prosazení českého exportu či investic velmi
obtížným. Postavení případných zájemců by mohlo zlepšit partnerství s některým zavedeným hráčem.

5.2 Kalendář akcí

Mezinárodní veletrh Svatého Tomáše a Princova ostrova (Feira Internacional de São Tomé e Príncipe) by se měl uskutečnit
25. 1. 2019. Pro více informací je možno navštívit webovou stránku organizátora Fistop Eventos.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních orgánů.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Je praktikován systém dovozních licencí. Kromě dovozních licencí je domácí trh chráněn uplatňováním celních sazeb.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Předpisy vycházejí z portugalského práva.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v tisku. Je nutno mít k dispozici materiály v portugalštině.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Svatý Tomáš je smluvní/členskou stranou Pařížské unie (1998), WIPO (1998) a PCT (2008)

Ochrana patentů je 20 let od podání žádosti o registraci. Obnovovací poplatky jsou splatné každoročně.

6.6 Trh veřejných zakázek

Případné veřejné zakázky se zadávají formou tendrů, zveřejňovaných v tisku. V případě tendrů, které jsou financovány
bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank - ADB), je nutné, aby český dodavatel
využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).
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6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Obchodní právo vychází z portugalského práva.

Může být vyžadována platba předem. Běžná je rovněž forma neodvolatelného dokumentárního akreditivu.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrný portugalský vliv, zejména dlouhý oběd. V zemi je relativně bezpečno,
obezřetnost je ovšem na místě. Využívání místní taxislužby není problematické, je však třeba se předem dohodnout na
ceně. Kreditní karty lze používat pouze v hotelích. Fotografování vojenských objektů či vládních budov je striktně
zakázáno.

Úředním je portugalština; běžně se používají její kreolské dialekty (forro, angolar).

Státní svátky:

1. leden - Nový rok

3. únor - Den mučedníků

Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)

1. květen - Svátek práce

12. červenec - Den nezávislosti

6. září - Den ozbrojených sil

30. září - Den zemědělské reformy

21. prosinec - Den Svatého Tomáše

25. prosinec - Vánoční svátek

Prodejní doba:

Pondělí až pátek 8:00–12:00; 15:00–18:00

Sobota 8:00–12:00
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Bankovní hodiny:

Pondělí až pátek 7:30–12:00; 14:00–15:00

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup do země je třeba pas s vízem a očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Vízum se neuděluje při
příletu; je nutno zažádat předem na velvyslanectví Svatého Tomáše a Princova ostrova v Belgii, viz také informace o
cestování na Svatý Tomáš a Princům ostrov na stránkách MZV ČR.

Kromě povinné žluté zimnice se doporučují i vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě, břišnímu tyfu a choleře.
Krátkodobí cestovatelé by měli užívat i antimalarika. Před cestou do země je užitečné konzultovat kliniku cestovní
medicíny. Rovněž je vhodné se vybavit cestovním pojištěním, v ideálním případě takovým, které v naléhavých případech
zajišťuje letecký odvoz ze země.

Jediné přímé spojení s Evropou je z Lisabonu portugalskou společností TAP s mezipřistáním v Ghaně nebo jednou týdně
přímo s místními aerolinkami; do země se lze dále dostat z Luandy angolskými TAAG, nebo z Libreville tamními Air
Gabon.

Občané Svatého Tomáše mohou o krátkodobé vízum na cestu do ČR žádat na velvyslanectví Portugalska, které ČR v této
věci zastupuje od července 2010.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní kontrakt, pracovní vízum. V zemi nepůsobí žádné mezinárodní společnosti, jejichž zkušenosti by bylo lze využít.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní zdravotní péče nelze mimo zcela neodkladných případů doporučit. V hlavním městě je jediná nemocnice v
zemi, která je však schopna, kromě mnohdy potřebného testu na malárii, provést pouze menší ošetření. Jakýkoliv větší
lékařský zákrok je třeba podstoupit mimo zemi (nejblíže v Libreville v Gabonu, avšak raději v Evropě).

Doporučuje se uzavřít před cestou cestovní pojištění na úhradu léčebných výloh.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Svatý Tomáš a Princův ostrov je teritoriálně příslušné

Velvyslanectví ČR v Lisabonu (Embaixada da República Checa em Lisboa)
Rua Pêro de Alenquer, 14 1400-294 Lisboa, Portugal
Tel.: 00351 213 001 010, 213 010 487
Fax: 00351 213 010 629

E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/lisbon

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
tel.: 22418 2592, 2591
fax: 22418 2082
e-mail: oed@mzv.cz
web: www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor Subsaharské Afriky (AFR)
tel: 22418 3013
fax: 22418 2027
web: www.mzv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničních ekonomických politik II (51600)
web: www.mpo.cz

České instituce na podporu exportu nejsou na Svatém Tomáši zastoupeny.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Ostrov Svatý Tomáš:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

15/16 http://www.businessinfo.cz/svaty-tomas-princuv-ostrov © Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

http://www.mzv.cz/lisbon
http://www.businessinfo.cz/svaty-tomas-princuv-ostrov


nemocnice Ayres Menezes - 22 1222, 221 233
hasiči - 112
informace - 103
letiště - 22 20 63
policie - 22 22 22

Princův ostrov:
klinika - 25 10|05
hasiči - 25 10 23
informace - 103
letiště - 25 10 09
policie - 25 10 56

7.4 Internetové informační zdroje

www.parlamento.st oficiální stránky parlamentu

www.sao-tome.com informace pro turisty (vč. anglické verze)

http://www.bcstp.st/ centrální banka Svatého Tomáše

http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/sao-tome-principe/ Africká rozvojová banka

http://eeas.europa.eu/sao_tome_and_principe/index_en.htm Stránky EU

www.worldbank.org Světová banka - ekonomické údaje

www.imf.org Mezinárodní měnový fond - ekonomické údaje

www.cia.gov CIA - všeobecné informace o zemi
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