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MIGA Dá as Boas-Vindas a São Tomé e Príncipe como Novo País Membro 
 
WASHINGTON, DC, Dezembro 27, 2012 — A Agência Multilateral para a Garantia do 
Investimento (MIGA), o braço do Grupo Banco Mundial de seguro contra risco político, anunciou 
hoje que São  Tomé e Príncipe se tornou no 178º país membro da MIGA. 
 
A adesão de São Tomé e Príncipe à MIGA significa que o investimento direto estrangeiro no país 
é elegível para o seguro contra risco político da agência. O seguro protege os investimentos 
contra os riscos de restrições às transferências, expropriação, quebra de contrato, 
incumprimento das obrigações financeiras soberanas, guerra e conflitos civis. Os investidores de 
São Tomé e Príncipe, que atuem noutros países em desenvolvimento, também têm direito a 
receber cobertura da MIGA para os seus investimentos. 
 
"Apresentamos calorosas boas-vindas a São Tomé e Príncipe," disse Kobayashi, Vice-presidente 
Executiva da MIGA. 
 
"Centramo-nos em mercados onde podemos produzir o maior impacto, incluindo países que são 
elegíveis para empréstimos concessionários da Associação Internacional de Desenvolvimento”. 
Prosseguiu afirmando que “Esperamos que o apoio da MIGA promova o investimento direto 
estrangeiro produtivo e sustentável no país a fim de beneficiar o povo de São Tomé e Príncipe." 


