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SUMÁRIO 
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 11 

horas e 20 minutos. 
A 5.ª Comissão «Comissão dos Direitos Humanos, 

Género e Cidadania» auscultou o Ministro da Justiça e 
Reforma do Estado que respondeu às preocupações 
dos Srs. Deputados relacionadas com as constatações 
feitas após as visitas efectuadas às instalações da 
Polícia de Investigação Criminal (PIC), aos Serviços 
Prisionais e ao Centro de Aconselhamento Contra a 
Violência Doméstica.  

Entre outros assuntos, discutiram-se questões 
como a disseminação da droga no País, a questão de 
um juiz residente para a Região do Príncipe, a questão 

de um espaço próprio para o funcionamento da PIC e 
do Centro de Aconselhamento Contra a Violência 
Doméstica, bem como a existência de um laboratório 
para os equipamentos da Interpol no Aeroporto. 

Intervieram, a diverso título, para além do Ministro 
da Justiça, os seguintes Srs. Deputados: Helder Costa 
das Neves (MLSTP/PSD), Arlindo Barbosa Semedo 
(MLSTP/PSD), José António do Sacramento Miguel 
(ADI), Carlos Manuel Cassandra Correia (ADI) e Jorge 
Correia (PCD). 

 
O Sr. Presidente encerrou a reunião às 12 horas e 

30 minutos.
 
 

 
 
 
 
 

 DIÁRIO 
da Assembleia Nacional 
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O Sr. Presidente (Aurélio Martins): — Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a reunião. 
 
Eram 11 horas e 20 minutos. 
 
Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados: 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Martinho da Trindade Domingos 
José Manuel M. Costa Alegre 
José António do Sacramento Miguel 
Carlos Manuel Cassandra Correia 
 
Movimento Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD): 

Arlindo Barbosa Semedo 
Aurélio Pires Quaresma Martins 
Carmelita Lima Taveira 
Hélder Afonso da Costa das Neves 
 
Partido de Convergência Democrática (PCD): 

Firmino João Raposo 
 
Sr. Ministro, nós somos a 5.ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional, Comissão dos Direitos 

Humanos, Género e Cidadania. Esta Comissão está composta por nove elementos pertencentes aos 
partidos ADI, MLSTP/PSD e PCD.  

Sou o Presidente da Comissão, chamo-me Aurélio Pires Quaresma Martins; 
O Vice – Presidente, o Sr. José Manuel da Costa Alegre, do Grupo Parlamentar do ADI, o outro Vice-

Presidente o Sr. Firmino João Raposo, do Grupo Parlamentar do PCD; 
Depois temos os outros Deputados, respectivamente, do ADI: o Sr. José António Sacramento Miguel, o 

Sr. Martinho Domingos, que está ausente, e o Sr. Carlos Manuel Cassandra Correia; 
do MLSTP/PSD: a Sr.ª Carmelita Lima Taveira, o Sr. Helder Afonso Costa das Neves e o Sr. Arlindo 

Barbosa, o Secretário da nossa Comissão.  
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a comparência de Vossa Excelência neste encontro, Estivemos 

a visitar algumas instituições, a Polícia de Investigação Criminal (PIC) e também os Serviços Prisionais. 
Nessas visitas, pudemos constatar algumas situações, que nos foram reveladas pelos responsáveis, e 
porque estamos também numa fase preparatória para a discussão do Orçamento Geral do Estado, a 
Comissão tem por obrigação preparar o seu parecer com relação a algumas questões e também ajudar-nos 
a ver, dentro das nossas prorrogativas, como podemos persuadir ao Governo em termos de aumento de 
verbas para lidar com alguns casos prementes demonstrados pelos seus respectivos responsáveis.  

Trago algumas questões e os meus colegas Deputados, certamente também terão, para colocar ao Sr. 
Ministro.  

Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer ao Sr. Ministro que na visita à Polícia de Investigação Criminal 
pudemos constatar que as condições de trabalho da PIC não estão garantidas, assim como a preparação 
dos seus agentes. Há uma série de outras questões, mas eu gostaria de começar neste primeiro capítulo, 
com relação a PIC.  

Portanto também temos a questão do cumprimento dos prazos legais em relação a detenção na PIC. 
Pudemos constatar que há alguns reclusos que têm estado em condições, digamos, não de culpa formada, 
ultrapassando o prazo real de estarem detidos nessas condições. 

Em termos gerais é sobre estas situações que gostaríamos que o Sr. Ministro nos esclarecesse, 
nomeadamente, sobre os passos que o Governo tem estado a dar para minimizar essas situações. 
Sabemos que Vossa Excelência está a exercer o cargo de Ministro há bem pouco tempo, mas é um antigo 
funcionário do Ministério da Justiça e também como um cidadão nacional conhece as situações que se 
vivem no nosso País, são questões antigas.  

O Sr. Ministro pode usar da palavra, se faz favor. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado (Elísio Teixeira): — Sr. Presidente, conhecendo a 

Casa, relativamente como conheço, então foi opção para o próximo exercício económico, definir como 
prioridade do Ministério o problema da PIC e da Cadeia Central. Para os outros sectores do Ministério ficou 
decidido que vamos fazer o essencial, mas para a PIC e Cadeia, foi decidido canalizar grande parte do 
Orçamento do Ministério para esses dois serviços. Posso dar um exemplo: Muitas vezes quando há 
condenações nos tribunais, os detidos são conduzidos a pé ou rebocados numa motorizada. Portanto, isso 
é uma das situações e elas são várias. Portanto, é nessa perspectiva que definiu-se como prioridade esses 
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dois sectores ao nível do Ministério, para que nós possamos resolver estes problemas. A PIC, 
fundamentalmente, é um problema, porque como é um serviço que lida de perto com a população, então 
não é de hoje que se fala mal da PIC. Mas acredito que o problema da PIC, não é apenas de falta do meio, 
acredito que é um problema também do pessoal que lá trabalha. Estamos a preparar um plano de 
reestruturação, até porque para uma instituição que tem aproximadamente 85 funcionários, estão 
completamente subaproveitados. Então é uma questão de se ter um plano de reestruturação do pessoal. No 
que toca a formação e capacitação, está pensado e tem-se feito algumas. Mas o problema da PIC, 
fundamentalmente, é que depende dos Tribunais e do Ministério Público.  

Esse problema dos detidos na PIC, em regra, eles só podem estar, no máximo, 72 horas, mais do que 
isso não podem estar. Têm que ser postos em liberdade. O que acontece, muitas vezes, é que os 
indivíduos são detidos e presentes ao Ministério público para serem presentes aos tribunais e a partir daqui, 
é que há uma certa morosidade, tendo em conta as tramitações próprias do processo, e isso causa muitas 
vezes esses constrangimentos. E claro, por ser a PIC que procede às detenções a PIC é que fica mal vista, 
mas só que nessa perspectiva a PIC depende sempre daquilo que decide o Ministério Público ou os 
Tribunais. Portanto, é um trabalho que estamos a ver em conjunto com o Ministério Público e os Tribunais 
para arranjar uma forma de descongestionar o serviço e evitar alguns atropelos que sabemos que 
acontecem na PIC e que temos que travar.  

 
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, caso queiram fazer algumas perguntas estamos abertos. 
Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Costa das Neves 
 
O Sr. Helder Costa das Neves (MLSTP/PSD): — Obrigado Sr. Presidente. 
Sr. Ministro depois da visita efectuada às instalações da PIC, verificámos que o seu laboratório necessita 

de mais aparelhos para a investigação. Com relação a INTERPOL, constatámos que o Governo tem que ver 
a possibilidade de montar esse serviço no aeroporto, mas a ENASA não concede o espaço. Eu gostaria que 
o Ministro visse isso juntamente com Ministério da tutela, a fim de conceder um espaço para montar a 
INTERPOL no aeroporto.  

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça e Administração Pública. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Sr. Deputado, o problema do laboratório é um 

problema do pessoal. Porque há cerca de 4 anos Taiwan ofereceu a São Tomé um laboratório de DNA. O 
problema é que desde lá até agora não se conseguiu ninguém que pudesse ser capacitado para depois ir 
trabalhar nos laboratórios, porque eles queriam pessoas com formações ao nível de Biologia e Ciências 
afins. Na altura, do pessoal que se contactou ninguém quis ir para PIC. Acredito que, em certa medida, tem 
a ver com a má fama que a PIC tem, e ninguém quis vincular-se na PIC. Os taiwaneses deram os 
equipamentos, parte deles está cá, avaliado em cerca de quase 1 milhão de dólares, já estão aqui a 4 anos, 
e nesta altura, nem sei se eles podem ser reutilizados. Mas estamos a ver novamente com os taiwaneses 
para ver se conseguimos reactivar o laboratório. O problema é mesmo a falta do pessoal capacitado, 
porque eles exigem pessoas com formações superiores para depois irem especializar em determinadas 
áreas de Biologia ou outras ciências de investigação para esses laboratórios. Claro que ao nível da própria 
PIC não há, tentámos fora, por exemplo, na Direcção dos Recursos Naturais, onde sabemos que tem 
alguns biólogos, mesmo ao nível da Saúde, mas ninguém na altura quis ir a PIC. Eles também disseram 
que não iriam investir num laboratório que eles sabem que não vai ser útil. Porque conhecem minimamente 
a realidade. Disseram que quando o Governo garantir que tem pessoa capaz de ser capacitada, então aí 
sim, eles irão investir e apoiar na implementação do laboratório. Principalmente o laboratório para 
investigação do DNA e outras. 

Relativamente a INTERPOL, temos um problema grave que é também da dívida com eles. Estamos a 
dever cerca de 142 mil dólares das cotas com a INTERPOL. Mas ainda assim, eles têm feito as 
intervenções, têm nos apoiado significativamente, apetrecharam o Gabinete na PIC e estão a colocar os 
postos nas Alfândegas e nos Aeroportos, também muito por causa do tráfico de pessoas e também na 
perspectiva do combate ao crime organizado. Mas o nosso problema continua sempre a ser de pessoas 
capacitadas. É nessa perspectiva que estamos a tentar ver com o Governo brasileiro a criação de uma 
escola de formação para Polícias. Eles estão receptivos, já começamos os procedimentos, e o que eles nos 
exigem é que encontremos um espaço físico para montar a escola e que depois eles tratam do resto. O 
outro problema também, é que grande parte dos lugares que foram identificados como sendo adequados 
para a colocação da escola já nem é propriedade do Estado. 

Portanto, estamos a redimensionar e equacionar o problema, a fim de conseguimos, porque pensamos, 
à partida, numa das ex-empresas agrícolas, que é aproveitar a infra-estrutura para montarmos aí a escola. 
E principalmente aquelas mais afastadas dos centros populacionais. Mas tem esse problema de distribuição 
das terras, que tem constituído um certo entrave, mas estamos em busca de soluções para resolvermos 
esse problema pontualmente. 
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É claro que das limitações que sabemos que existem, porque reparem que agora adquirimos alguns 
equipamentos para a PIC, mas depois descobrimos que a cabimentação orçamental não existe, ou seja, o 
financiador não colocou a verba à disposição do Governo, os equipamentos que foram adquiridos já estão 
na PIC, já estão a ser utilizados e estamos a ver como é que vamos pagar esses equipamentos. Porque o 
financiador se não pôs até agora, de certeza que já não há-de colocar. Isso já estava previsto e estamos a 
arranjar uma solução. É claro que a PIC e aquilo que nós conhecemos é necessário que se faça um grande 
trabalho na PIC, fundamentalmente, porque podemos constatar facilmente que os agentes da PIC vão para 
a rua fazer apreensões com metralhadoras. É uma das coisas que à partida dá uma má imagem e nessa 
perspectiva que decidimos que, paulatinamente, mas já no próximo orçamento, vamos adquirir esses meios 
essenciais, como algemas, bastões, pistolas, uma ou duas viaturas, no máximo, para minimizarmos esses 
problemas de falta de meios na PIC. Até há situações de agentes que foram agredidos, porque foram fazer 
detenções completamente desarmados e foram agredidos pelo detento. Portanto, é uma situação que cria 
uma certa desilusão por parte dos agentes. Há um outro problema também, não sei se sabem, que surgiu 
na PIC, com a nova Lei Orgânica de 2008, a PIC passou a ser uma Polícia Judiciária e deixou de ser 
paramilitar. E quando se aprovou o Estatuto das Forças de Segurança eles ficaram de fora. É uma situação 
que tem criado algum problema, eles andam um bocado zangados, porque o Estatuto das Forças de 
Segurança garante melhores condições de reforma, porque reformam com 90% do salário e têm outras 
garantias, mas na PIC não. Isso obriga a que se repense a situação em termos de garantias, porque eles 
também são profissionais, os seus trabalhos também têm riscos que a outra Polícia tem. Entretanto, em 
termos de garantias, estão mais desfavorecidos que os outras. Mas é claro que é necessário fazer uma 
readaptação para que possamos resolver esses problemas. 

 
O Sr. Presidente: — Parece-me que aquilo que disse o Sr. Deputado Helder, o Sr. Ministro não tocou 

concretamente na questão dos equipamentos. Portanto, os serviços disseram-nos que têm dificuldades de 
um espaço no aeroporto para colocar um equipamento que já existe, para trabalhos de investigação da 
INTERPOL, no aeroporto, portanto, queríamos ver junto ao Sr. Ministro se conseguimos resolver essa 
situação. 

 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Da informação tive da PIC é que já se tinha 

identificado um espaço. Portanto, foi a informação que tive deles, na altura, quando estive pessoalmente lá 
e falei com o técnico que veio montar os equipamentos, porque eles, normalmente, vêm para um período de 
uma semana, no máximo, e tinham-me garantido que já tinham identificado um espaço. Depois a última da 
hora disseram-me que não, mas tudo bem, vou ver a questão com o Ministro da tutela, para tentarmos 
resolver o problema. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Arlindo Barbosa. 
 
O Sr. Arlindo Barbosa (MLSTP/PSD): — Sr. Ministro, como sabe a justiça precisa de muito, mas muito 

investimento. Sem uma justiça não há desenvolvimento de uma sociedade nem de um sistema com isenção 
e célere; uma justiça que dê garantia aos cidadãos e à segurança dos investidores; uma justiça credível e 
que inspira a confiança de todos nós.  

Sabemos que a justiça é um dos pilares fundamentais da democracia e a razão desta minha intervenção 
é para colocar três questões, das quais uma delas já foi colocada pelo Sr. Deputado Hélder Costa, em 
relação aos equipamentos da INTERPOL.  

Mas porque estamos também nas vésperas da discussão do Orçamento Geral de Estado e das Grandes 
Opções de Plano para 2011, temos feito um grande esforço para, de facto, entender esses dois 
instrumentos importantes para vida do País e do Governo.  

Assim, gostaria de ser esclarecido, em relação ao edifício dos Tribunais, para 2011, o que é que o 
Governo pretende fazer? Reabilitação ou construção de um outro edifício? Porque tivemos várias 
discussões na 5.ª Comissão e não conseguimos saber qual é a decisão do Governo em relação a essa 
matéria. Não me pareceu estar claro e porque também não está orçamentado. O próprio Governo fez 
referência que há necessidade de um novo edifício, mas não sabemos se para o 2011 será mesmo a 
construção ou reabilitação do edifício. A segunda questão, e porque se falou também das Grandes Opções 
do Plano, a questão das brigadas para os distritos, como é que o Governo vai implementar, se também 
prevê a construção dessas brigadas para 2011, enfim, gostaríamos de ter um melhor esclarecimento. Eu, 
pessoalmente, em relação a questão das brigadas, penso que é uma boa iniciativa, sobretudo, num 
momento em que o País está sujeito a globalização. Tem-se notado um aumento considerável de consumo 
de drogas. Que mecanismos o Governo encontra de combate à essa questão que já se alastra pelo País? 
Porque no distrito de Lembá, onde fui eleito, ultimamente foi alvo dessa questão, como é que o Governo 
tem levado o processo de combate a este flagelo?  

São essas três questões Sr. Ministro, Sr. Presidente, contudo, penso fazer mais intervenções, caso seja 
necessário. 
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O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça: — Relativamente a questão das brigadas, fiquei sem perceber. Brigadas de 

quê? Da PIC? 
 
O Sr. Arlindo Barbosa (MLSTP/PSD): — São brigadas policiais. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Pois sim. É um trabalho que pensamos fazer em 

conjunto com as Câmaras. E um dos grandes problemas que temos é a questão do espaço físico. Nessa 
perspectiva, começamos a fazer os contactos através do ministério competente que é para vermos junto às 
Câmaras como é que podemos concertar, porque a PIC, por exemplo, está apenas na cidade e é um 
problema, porque muitas vezes quando há ocorrências fora do distrito de Água-Grande e até que os polícias 
saiam daqui para chegar lá, diversos factores concorrem para que não haja sucesso no trabalho da polícia. 
É nessa perspectiva que nós estamos a ver duas opções, juntamente com a Polícia Nacional porque ela 
tem Comandos distritais e também com as Câmaras distritais para que possamos ter naqueles lugares 
pequenas unidades da polícia que permita chegar mais depressa aos lugares.  

Acredito que nesta altura, com cerca de 80, quase 90 elementos, é possível e quando se vê para a PIC, 
acredita-se que tem gente lá que não trabalha nada, então, seria fácil deslocar essas pessoas para outros 
lugares de modo a que possamos ter intervenções mais adequadas e em tempo útil, quando é necessária a 
presença da polícia. E é um exercício também que estamos a pensar ao nível da Região Autónoma do 
Príncipe porque lá não temos uma delegação da PIC nem dos serviços prisionais. É um problema, porque 
estão em causa os direitos humanos, nessa perspectiva, e é claro que estamos a ver também com o 
Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa para que dentro da Polícia Nacional tenha lá um núcleo da 
PIC a funcionar. E nessa fase nós minimizamos o problema até conseguirmos, nos próximos tempos, ter a 
própria Instituição PIC a funcionar na Região Autónoma de Príncipe.  

No que toca ao edifício dos Tribunais, é um problema que já vem de há dois anos. Há um projecto para 
construção do novo Palácio da Justiça, mas depois o tribunal, em concertação com o Governo, preferiu ficar 
em casa onde está, porque é uma casa antiga com uma arquitectura própria para um Palácio da Justiça, e 
então o que ficou acertado é que o Governo iria construir um novo edifício para Direcção-Geral dos 
Registos e Notariado e então toda a Direcção-geral, onde está Bilhete de Identidade, Registo Civil, o 
Cartório, as Conservatórias e todos os serviços ali em baixo irão sair e fica todo o outro edifício apenas para 
o Tribunal, para funcionar o Palácio da Justiça.  

Esse processo até já podia ter arrancado desde há um ano e meio só que ainda não se conseguiu 
localizar um espaço decente na cidade para construir a Direcção-Geral dos Registos e Notariado. Houve 
uma primeira opção, que era no espaço onde era a DCC, mas depois esse espaço também é extremamente 
concorrido. Está-se para construir lá uma parte do Banco Central e então não foi possível. Uma segunda 
opção foi aí para a zona de Gongá onde está a escola Adventista, mas o Primeiro-Ministro cessante achou 
que não, porque não ficava muito bem pegar um serviço como o Direcção-geral dos Registos e Notariado e 
levar para um lugar como aquele.  

O actual Governo está também com o mesmo problema, de localizar um espaço, porque é claro que a 
cidade tem de crescer, mas temos de ver como é que a cidade vai crescer. Ela não pode crescer 
desproporcionalmente e então, é nesta perspectiva que estamos a localizar um espaço para construção da 
Direcção-Geral e depois entregarmos o edifício aos Tribunais porque eles decidiram que sim, que preferem 
aquele edifício pela sua estrutura e característica do espaço. Preferem aquele espaço a ter um outro 
edifício. 

No que toca à droga, claro que sim, nota-se claramente que tem crescido o consumo e o tráfico de droga 
e é nessa perspectiva, e tendo em conta que estamos a aproximar a quadra de festa, já se começou com 
essas operações «cirúrgicas» de diminuir um bocado o consumo e a produção de drogas. Mas é um 
trabalho que eu poderia dizer, infrutífero. O último exemplo é dos 11 indivíduos que foram detidos, todos já 
estão em liberdade, porque não temos uma legislação de combate a droga. Portanto, o que temos estado a 
fazer é o trabalho de prevenção, de destruição das plantações, de ir de quando em quando assustar os 
produtores e os traficantes e também os pontos de venda, que sabemos que existem. E então temos 
preparado um plano de intervenção de tempo em tempo para minimizar a questão. 

Ontem, em Conselho de Ministros, aprovámos a lei de combate a drogas e de proibição de venda de 
bebidas alcoólicas para submetermos à Assembleia Nacional para apreciação. Acreditamos que nos 
próximos tempos já teremos um mecanismo adequado para o combate a drogas. Por enquanto, pedimos 
um trabalho de prevenção, de sensibilização, porque o trabalho sancionatório não vai ser possível. A 
legislação é muito antiga e como ela não prevê determinadas características de drogas e então não é 
possível porque em direito penal a coisa é mesmo assim. Se não está previsto, não se pode sancionar. E 
então, quanto a droga o trabalho vai ser sempre de combate às plantações. Temos identificado os lugares e 
vamos combatendo as plantações, intervindo de quando em quando. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cassandra. 
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O Sr. Carlos Manuel Cassandra (ADI): — Sr. Presidente, gostaria que o Sr. Ministro nos brindasse com 
algumas informações, em traços gerais, daquilo que é, na sua perspectiva, as melhorias ao nível do OGE 
para o próximo ano. O Sr. Ministro falou aqui que a maior parte do orçamento irá ser canalizada para as 
questões que se ligam a Cadeia Central e a PIC, mas gostaria de saber mais pormenores, na sua 
perspectiva, o que é que vai ser para a justiça? Também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se tem 
conhecimento das condições, sei que isso foge um bocado da sua área, mas a Justiça funciona e deve 
funcionar juntamente com a Defesa. Estou a referir-me às condições péssimas das celas da Cadeia da 
Região Autónoma de Príncipe, em termos de condições humanas, pequenez, etc.  

E também queria perguntar-lhe em que pé está a situação da construção da Cadeia na Região 
Autónoma de Príncipe? Tem-se falado neste assunto e chegou-se a conclusão que é necessário que os 
cidadãos são-tomenses, na Região Autónoma de Príncipe, também se sintam dignificados em termos das 
suas famílias, quando estão nesta situação de prisão.  

Gostaria de saber com o Sr. Ministro se essa questão de juízes residentes na Região Autónoma de 
Príncipe já definitivamente definido. Sabe-se que tem sido difícil conseguir-se esse aspecto, mas é uma 
questão que aos cidadãos são-tomenses na região preocupa bastante. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Vou começar pela última pergunta. Relativamente 

a fixação permanente de um juiz na Região Autónoma é um problema de sempre que temos que é o espaço 
físico. Da última informação que tenho é que a casa que tinha sido atribuída, o Governo Regional recebeu-a 
de volta. Foram informações que me deram. Portanto, agora estamos com o problema de conseguir 
encontrar um outro lugar para colocar o Juiz e o Procurador da Região Autónoma. Esse também é um 
problema que acredito que só se resolverá quando encontrarmos um são-tomense que seja natural da 
Região Autónoma. É que se formos colocar lá no Príncipe os são-tomenses de São Tomé vai ser difícil 
termos permanentemente no Príncipe um Juiz e um Procurador, porque é claro que as pessoas aceitam, 
vão lá e depois de seis meses já não querem ficar no Príncipe. Por essa razão, acredito que por enquanto 
estamos a fazer um tratamento paliativo e não um tratamento definitivo. Esse tratamento só será definitivo 
quando tivermos um são-tomense do Príncipe como Juiz e como Procurador. Na última acção de formação 
para magistrados, um cidadão do Príncipe garantiu-me que quando regressasse da formação iria trabalhar 
para a Região Autónoma do Príncipe e estou à espera que sim, porque ele demonstrou todo interesse e 
vontade, mas não sei se ele quando regressar se também não vai fazer o mesmo que os são-tomenses de 
São Tomé. Esse problema é uma preocupação que temos há tempos. Lembro-me que já há quatro anos 
que se está a tentar encontrar os naturais do Príncipe para irem para formação de magistrados para quando 
regressarem ficarem fixados na Região Autónoma do Príncipe, mas não tem sido fácil. Sei que de lá para cá 
houve quatro tentativas e todas falharam. 

Além disso há o problema do espaço físico que temos que reequacionar, porque não havendo uma 
residência permanente para magistrados, então, fica difícil conseguirmos manter um magistrado na Região 
Autónoma. É um problema que sabemos que existe e que põe em causa, de alguma forma, a organização 
do próprio Estado e que temos de encontrar uma solução nos próximos tempos. 

Relativamente ao estabelecimento prisional do Príncipe, é um problema dos direitos humanos, só que 
temos um outro problema. Segundo estudos de uma equipa taiwanesa, a actual Cadeia Central já está 
moribunda. O prazo útil de vida da Cadeia Central está a terminar. O problema do nosso estabelecimento 
prisional é um problema grave para resolver. 

Estamos a ver se é possível ou não fazer alguma intervenção urgente, ou se temos mesmo que fazer 
uma outra cadeia. Só que esse também é um outro problema, porque já há quatro anos que se tenta 
construir uma nova cadeia. Identificaram-se dois espaços, um em Colónia Açoriana, só que as condições de 
acesso da estrada para o terreno é muito difícil. Tinha que se fazer muito investimento na via de acesso e 
depois fazer outro tanto na construção. 

A segunda hipótese seria na zona de Monte Café, mas também por ser uma zona agrícola suscitou 
problemas e tivemos que começar novamente o processo de localizar um novo espaço para se construir o 
estabelecimento prisional. 

É claro que os naturais do Príncipe têm direito a uma cadeia, sabemos que sim, mas só que depois 
temos que equacionar o problema. Entre uma cadeia para o Príncipe e uma para São Tomé que está 
moribunda, tínhamos que arranjar uma solução intermédia e, tecnicamente, vamos adiar a cadeia para a 
Região Autónoma do Príncipe, para resolvermos o problema urgente desta cadeia, que é preocupante. 

Começamos a fazer intervenção na perspectiva de retirarmos de lá, até porque há bem pouco tempo o 
que segurava os mosquiteiros eram paus. Claro que os paus são armas nas mãos de reclusos. Então 
decidimos tirar os paus de lá dentro e prender os mosquiteiros nos tectos. O problema de condições das 
casas de banho, estamos a fazer as intervenções cirúrgicas necessárias, mas também descobrimos que 
essas pequenas intervenções, no fundo, serão mais custosas do que fazer um novo edifício. O projecto 
existe, há quatro anos que se está a tentar encontrar financiamento. Esperamos conseguir nos próximos 
tempos um financiamento para a construção da cadeia de São Tomé e também da Região Autónoma do 



20 DE DEZEMBRO DE 2010  42 

Príncipe. Já existem os projectos, falta apenas o financiamento para avançarmos, mas acreditamos que 
nessa altura, com esses problemas que existem ao nível global, não será tão fácil resolvermos este 
problema tão já. 

Actualmente, se olharmos tanto para a PIC como para os Serviços Prisionais, tecnicamente, falta muito 
nesses dois serviços. Principalmente no que toca aos meios necessários para as tarefas diárias.  

Simples ofícios para enviar para o Ministério Público ou para o Tribunal constitui um problema. É claro 
que a aquisição recente de alguns computadores veio minimizar o problema, mas não resolve tudo. É nessa 
perspectiva que projectamos a aquisição daqueles meios necessários. Actualmente, no armazém de armas 
da PIC, cerca de 90% de armas estão inoperantes, ou seja, na PIC não há armas, algemas, bastões, 
coletes, detectores de metais, não há nada. É nessa perspectiva que decidimos que estas coisas são 
essenciais para o dia-a-dia de qualquer polícia, ou qualquer agente de autoridade. As melhorias que 
acreditamos que vamos introduzir, é a aquisição desses meios úteis e necessários para o exercício das 
actividades diárias da PIC. 

A mesma coisa passa-se ao nível dos Serviços Prisionais, e lá tem ainda mais um problema que é o 
uniforme. Agora o problema está minimizado, mas já tivemos uma altura em que não se conseguia distinguir 
o guarda do recluso, porque estava todo o mundo à paisana. O problema foi minimizado há sensivelmente 
um ano e meio, dois anos, no entanto, ele ainda persiste. É nessa perspectiva que precisamos de 
uniformizar como deve ser os guardas prisionais e também os reclusos. Porque os reclusos se misturam 
com os guardas e fica-se sem saber quem é guarda e quem é recluso, e não é dignificante para o exercício 
da profissão. Isso está pensado e estamos a pensar mais ainda, na perspectiva de não estarmos 
constantemente a depender que as coisas venham, confeccionamos mesmo aqui os uniformes, pelo menos 
as fardas, as calças e as camisas. Porque não é agradável olhar para um agente de autoridade com 
camisas com golas rotas, quase sem cor, por aí fora. Acreditamos que é possível, pelo menos ao nível do 
vestuário, ser confeccionado mesmo aqui, depois as botas e outras coisas importarmos do estrangeiro. Isso 
é possível e acreditamos que é, tanto mais que foi adquirido recentemente uniforme para os Serviços 
Prisionais, mas vieram trocados. Mandaram uniformes iguais aos da Polícia Nacional e tivemos que 
devolver para serem trocados. 

Na semana em que se deteve o grupo dos consumidores de drogas, mesmo depois de serem revistados 
na PIC, ao entrarem para a Cadeia Central foram apanhados novamente com drogas a entrar para a 
cadeia. Fazer esse trabalho a olho não é fácil, por essa razão que é preciso que haja detectores de metais e 
outros instrumentos que ajudem na investigação. Também as informações que temos é que os reclusos que 
vêm trabalhar na rua metem droga na sola de sapato e colam, quando chegam lá dentro descolam a sola 
dos sapatos, tiram a droga e consomem lá dentro. Esse tipo de coisas a olho nu não é fácil. 

Por essa razão é que existem essas acções que são urgentes, que têm de ser feitas, na perspectiva de 
conseguirmos sanear minimamente esses problemas. 

 
O Sr. Presidente: — O Sr. Ministro falou da questão dos Serviços Prisionais. Visitámos a Cadeia 

Central, há muitas fissuras, o que pode criar uma situação e a qualquer momento o edifício pode desabar. 
Por isso é que essa questão de novo edifício seria uma questão importantíssima para o executivo tomar em 
conta. Porque pelas fissuras que estão no edifício, e depois é um edifício muito antigo, é preciso ver essa 
questão. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Correia. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — Sr. Presidente, nem sabia que a Comissão estava reunida, mas ao 

passar vi o Sr. Ministro da Justiça, aproveitei para colocar algumas questões. Aproveitando a questão que o 
Sr. Deputado Cassandra colocou, gostaria de dizer que a sua explanação não me é convincente. A questão 
de fixação de um juiz no Príncipe. Acho que essa questão de juiz ou outro funcionário, não é uma questão 
nova, é uma questão muito antiga, de as pessoas não quererem ficar no Príncipe, tendo em conta a própria 
situação do Príncipe. Particularmente aqueles que não estão na direcção como tal. Daí que entendo que o 
Governo tem que encontrar forma de, sendo uma parte de território nacional, procurar maneiras, porque não 
é obrigado que seja um indivíduo do Príncipe a ir lá para ter que ficar. 

São Tomé e Príncipe é todo um País, daí que quer aquele que nasce em São Tomé deve ter a obrigação 
de estar no Príncipe como um cidadão que quer servir a sua pátria. Daí que é papel do Governo estudar 
formas outras de fazer com que a pessoa se fixe no Príncipe. Não é só uma questão de juiz. 

Mas, o que me fez entrar ao ver o senhor aqui e aproveitar essa oportunidade, é que vi o Sr. Ministro há 
dias na televisão a falar da droga. Entendo que droga é qualquer coisa perplexa, que o relacionamento deve 
ser muito cuidado, de certo modo, por vezes muito sigiloso, que exige uma maior responsabilização. 

Não sei se a sua presença, o senhor, como Ministro, ao falar da droga como tal, se não seria melhor que 
fossem os técnicos, por exemplo, o Director da PIC ou um outro elemento qualquer a falar da droga e não o 
Ministro a falar da droga e da maneira como falou. 

Também não sei, porque o senhor fala de locais de plantação, e essa questão de plantação, por 
exemplo, lá na zona de Lucumi, conheço alguns casos de algumas zonas que o senhor sublinhou, não é 
coisa nova, é coisa que já se arrasta há muitos anos e a PIC vem fazendo um trabalho selectivo nesse 
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sentido. Não sei se o senhor falou numa acção pedagógica ou numa acção dissuasora, mas pessoalmente 
como cidadão, nem falo como deputado, entendo que a questão da droga é uma questão que deve ser 
muito acautelada e na minha opinião pessoal, repare, talvez eu esteja enganado, não deveria ser o Ministro 
a falar directamente quando é algo que vem se arrastando há muito tempo e que a última palavra deveria 
ser do Ministro quando fosse momento para tal.  

Muito obrigado Sr. Ministro, é neste contexto que gostaria de dar a minha opinião, como cidadão. Não 
sei se fiz entender? 

 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Não. Fiquei sem perceber o alcance da sua 

explanação. 
 
O Orador: — A explanação que faço, eu pergunto: Será que deveria ser o Ministro a aparecer na 

Comunicação Social a falar da droga da maneira como falou? Será que o Ministro queria dar uma acção 
pedagógica ao falar disso ou é apenas uma acção dissuasora para que as pessoas não continuassem a 
plantar? 

A responsabilidade que tem a questão da droga, não seria melhor que fosse a outro nível a falar disso na 
Comunicação Social e o Ministro ficaria na retaguarda até o momento próprio ou já chegou esse momento 
para ser o Ministro a falar da droga da maneira como falou? 

Não sei se outros colegas Deputados viram o Sr. Ministro na Comunicação Social e a maneira como 
falou. É nesse contexto. 

 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Para ser sincero contínuo sem perceber a lógica. 

Nem vi a entrevista, mas estive lá no outro quadro e abordaram a questão, porque viu-se a movimentação 
da polícia, até porque foi uma operação conjunta entre a Polícia, as Forças Armadas e a PIC. Foi na 
sequência disso que abordaram a questão da droga. Mas é claro que tecnicamente quem tinha que falar 
sobre a droga, falou, foi a PIC, falei porque tinham me perguntado se o Governo está ou não preocupado 
com o problema. É claro que o problema existe, temos de tê-lo em conta. Foi apenas nesse sentido e não 
na perspectiva de ser ou não o momento adequado. 

Foi abordada uma questão, e era uma questão de momento, porque aconteceu no mesmo dia, 
perguntaram-me e respondi.  

 
O Sr. Presidente: — Sr. Ministro, acho que a preocupação do Sr. Deputado é por se tratar…, aliás, é 

uma questão que hoje se tem estado a falar muito no nosso país. Mesmo na nossa visita aos Serviços 
Prisionais não há casos de pessoas detidas, condenadas por venda ou utilização de drogas, esses casos 
não têm estado a acontecer. 

E a preocupação do Sr. Deputado, se calhar, por ser uma questão nova, e gostaria que os técnicos 
lidassem melhor com esse assunto ou se calhar, apresentasse os focos de existência desses casos. Não 
sei se fiz entender o Sr. Deputado? 

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Correia. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — O Sr. Ministro citou alguns lugares em que há drogas, lugares em que há 

plantações, acho que isso deveria ser um bocado…, porque coisa de droga é uma coisa um bocado…, por 
isso é que pergunto, pode ser que o Sr. Ministro ao falar disso, falou num aspecto dissuasor, ou falou de 
uma forma pedagógica. Mas uma coisa é certa, todo o mundo sabe que a droga é uma coisa que deve ter 
um relacionamento extremamente cuidado, muitas vezes sigiloso, até chegar ao ponto onde a gente quer e 
não só. 

Daí que, talvez fosse melhor, antes de chegar o Ministro a dizer os locais em que há drogas, que fosse 
trabalhado suficientemente para evitar que…, é neste contexto que está a minha preocupação. 

 
O Sr. Presidente: — Pessoalmente não tive a oportunidade de ver a entrevista. Portanto, não posso 

fazer o juízo do assunto, mas, passo a palavra ao Sr. Ministro, não sei se já esgotou todas as informações. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Fica feito o reparo. Finalmente, percebi o que 

queria dizer, tomei boa nota. Só para dizer que o trabalho vem sendo feito há um ano. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — Há um ano não! Mais do que um ano.  
Quando é o Ministro a falar é porque já se esgotou, é nesse sentido que estou a me referir. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Está bem, agradecido. 
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Neves. 
 
O Sr. Helder Neves (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, quero falar, concretamente do edifício da PIC. 
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Sr. Ministro, acho que esse edifício está num lugar inadequado, sobretudo, pela vizinhança que se 
encontra lá. Sei que os outros governos pensaram instalar a PIC na antiga Sede dos Pioneiros, mas 
também é outro local que começa a ter vizinhanças, não sei se o Sr. Ministro tem no seu projecto a 
construção de um edifício fora da cidade de forma a permitir que os técnicos da PIC possam exercer um 
bom serviço de justiça. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Relativamente à localização da PIC é uma questão 

que já foi mais gritante nos outros tempos. Desde que se acabou com o mercado a coisa minimizou 
significativamente. Tem-se estado a ver a hipótese de se deslocar a PIC para um outro espaço, um dos 
espaços é, na verdade, o de Santo António, mas depois de se fazer o levantamento concluiu-se que tendo 
em conta as necessidades da PIC, porque era para se fazer uma permuta do espaço, mas tendo em conta 
as necessidades da PIC, aquele edifício não é suficiente para albergar os seus serviços. Daí que o 
processo é pensar em construir um novo espaço, mas o problema é sempre de aonde. Temos que ver um 
espaço para colocar a PIC. 

Logicamente para o próximo exercício económico não está programado a construção de um novo 
edifício para a PIC. 

 
O Sr. Presidente: — Sr. Ministro, temos os Serviços Prisionais quase com 200 pessoas encarceradas. 

Como é que tem estado a ver a questão da formação e a reinserção desses reclusos? 
Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Para esse problema ser resolvido, para começar, 

tem de haver uma lei orgânica dos serviços. Projectámos os Serviços Prisionais como uma direcção-geral, 
onde a ideia é separar o corpo da guarda do pessoal que faz o trabalho de reeducação e reinserção e 
também do pessoal que trata da logística do estabelecimento. 

Levei a discussão ao nível do Governo, a lei orgânica dos serviços, está programada a nova estrutura 
orgânica dos serviços e a partir do próximo exercício económico, separando os serviços porque, 
actualmente, temos os próprios guardas a fazerem esse trabalho de reeducação, mas a ideia é organizar os 
serviços, separar o corpo de guarda e ter um serviço com psicólogos e sociólogos próprios para fazer o 
trabalho de reeducação e de reinserção social dos reclusos. Portanto, com a nova orgânica dos serviços 
teremos o problema resolvido. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Correia. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — Sr. Ministro, veio-me a ideia de fazer uma pergunta, embora, talvez não 

seja no quadro próprio, tendo em conta que o Orçamento Geral do Estado será analisado dentro de dias. 
Pergunto a mim mesmo aquilo que o Sr. Ministro tem estado a dizer, portanto, acredito nos dizeres do 
Ministro, no Conselho de Ministros, mas se isso vem contemplado no OGE, o senhor em relação ao edifício 
da PIC falou apenas do espaço. Imaginemos que durante o primeiro trimestre se consiga um espaço. Estará 
contemplado no OGE a hipótese de tal construção ou não? Por exemplo, no PIP. É um aspecto. 

Outro aspecto é que gostaria de acrescentar um bocadinho, talvez possa ajudar. Em relação ao juiz no 
Príncipe. Qual é o período que um juiz deve permanecer no Príncipe? É capaz de me dar a resposta? 

  
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — No mínimo, são seis meses a um ano. Juiz 

Permanente? 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — O juiz que vai para o Príncipe, vai lá para quanto tempo? 
 
O Orador: — Não é para ficar, ele tem que ser juiz residente. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — Já agora, permita-me. Tendo em conta que há uma certa relutância das 

pessoas em permanecerem lá, não se podia diminuir o período até que a coisa chegue ao ponto de ficar 
durante um ano, dois anos.  

Imaginemos seis meses, oito meses, se calhar fazer essa rotatividade. Pode não ser prática, mas estou 
a sugerir a ver se pudesse, pelo menos nessa primeira etapa. Porque é um problema difícil não ter 
realmente juiz no Príncipe. Muitas vezes a gente diz que Lembá tem um juiz, mas ele está cá na cidade, 
nunca está em Lembá. Juiz de Príncipe está em São Tomé, nunca está no Príncipe. 

Mas talvez se aligeirassem as coisas para de seis em seis meses, de forma rotativa, um juiz ir para lá, 
seleccionassem três ou quatro juízes, até que se crie condições para ele se sentir homem lá no Príncipe. 
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Mas, a verdade é que é um território que há descontinuidade e que não há gente. Coisas pequenas têm que 
vir para São Tomé, o custo disso…, desculpe, mas está cá um residente do Príncipe que poderá falar 
melhor sobre isso. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cassandra. 
 
O Sr. Carlos Cassandra (ADI): — Sr. Presidente, gostaria de reforçar esta questão, dar algumas 

sugestões e solicitar como isso funciona. 
Queria também agradecer o Sr. Deputado Jorge Correia, porque essa situação realmente é, de facto, 

muito preocupante. 
Sr. Ministro, por exemplo, se um juiz que está em São Tomé regressado da formação precisa de fazer 

carreira. Há alguma possibilidade de se acrescentar nesses leques de requisitos para a sua carreira, por 
exemplo, uma das condições é estar no Príncipe seis meses? Ele regressa e vai um outro, de forma para 
que não haja vazio em termos de juiz no Príncipe. É uma sugestão. 

Acho que todos os são-tomenses, estou a falar de uma forma global, que regressam de formação, vendo 
as condições que têm em São Tomé, não vão querer ir para o Príncipe, porque lá, de facto, não tem 
condições. Havendo uma determinação do próprio Ministério, em termos de incumbências, daquilo que 
possa ser a carreira ou outra condição, se calhar o Príncipe poderia ter juiz de forma rotativa, mas que não 
haja um vazio. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Essa matéria não depende do Governo. Depende 

do Estatuto dos Magistrados e da Lei Base do Sistema Judiciário.  
O que o Governo tem de fazer nessa matéria, é em conjunto com os Tribunais garantir os meios para 

execução das funções. Mas em termos de indicação, essa é uma matéria que está completamente fora da 
alçada do Governo. Isso é decidido ao nível do Conselho Superior da Magistratura. 

Havendo um juiz para o Príncipe, o Governo tem que encontrar uma residência para o juiz e garantir que 
o mesmo tenha as condições de trabalho. Em termos de obrigação de fixação ou outros critérios para a 
selecção, são questões que não são da alçada do Governo, são da exclusiva competência do Sistema 
Judiciário. 

Quando respondi às questões da PIC, disse que é uma preocupação, mas não está projectado a 
construção de um novo edifício para a PIC. 

 
O Sr. Jorge Correia (PCD): — Na última parte da sua explanação o senhor disse que a única questão 

para construção do edifício da PIC é que não há terreno, espaço. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — — Deve ter sido um lapso. 
 
O Sr. Presidente: — Sr. Ministro, temos ainda algumas questões com relação a situação do Centro de 

Aconselhamento Contra a Violência Doméstica. Visitámos o local, há melhoria de funcionamento desse 
sector em recursos humanos e mesmo das instalações. Segundo as informações que nos foram prestadas, 
o espaço onde realizam essa actividade é alugado e a UNICEF é que tem estado a custear a despesa do 
mesmo, e está já no prazo para fazer a entrega desse espaço. Também com adopção de juiz de execução. 

É uma questão que tem estado a ser veiculada. Portanto, gostaria de ouvir do Sr. Ministro essas duas 
preocupações. 

Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Relativamente ao Centro de Aconselhamento 

Contra a Violência Doméstica, este centro não está sob a tutela do Ministério da Justiça, mas sim do 
Ministério dos Assuntos Sociais, mas posso responder a questão. 

O Centro foi implementado na perspectiva de um projecto juntamente com a UNICEF. A UNICEF tem 
suportado os custos, e vai suportar até 2011. A partir daí vai entregar totalmente ao Estado. Já entregaram 
uma parte ao Estado. Ao princípio pagavam até os salários, mas agora só garantem o pagamento do 
arrendamento do espaço. Quer dizer que a partir de 2011 o Governo tem que encontrar uma solução para 
este Centro. 

É claro que conhecemos a questão e já estamos em busca de um outro espaço. Actualmente onde se 
recebe o agressor também se guarda a vítima. Sabemos que isso não é o mais adequado. Então, a ideia é 
separarmos as vítimas dos agressores e, é claro que diariamente deparamos com sérios problemas de um 
espaço físico que não temos. Das duas, uma, ou temos que arrendar ou temos que construir um novo 
espaço físico. Mas a verba que se gasta anualmente com o pagamento da renda, devia ser aproveitado 
para outras coisas. A Ministra está a ver com o Ministro do Plano a possibilidade de… até porque estamos a 
notar um fenómeno crescente de meninos da rua, que é preciso travar. Então está-se a tentar localizar 
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espaços, onde se possa albergar essa gente, de modo a travarmos o fenómeno crescente de meninos da 
rua e também de separar a vítima do agressor. Nós pensamos na hipótese de colocar o Centro junto ao 
Gabinete da Mulher, mas também o edifício não é assim tão grande para albergar todos esses serviços. É 
nessa perspectiva que continuamos a tentar encontrar uma solução, e sabemos que é urgente.  

 
O Sr. Presidente: — Outra questão que eu perguntava é a adopção de juiz de instrução e juiz de 

execução.  
 
O Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Como eu tinha dito há pouco tempo, é uma matéria 

que não compete ao Governo. Claro que a nova Lei Base do Sistema Judiciário, diz que tem de haver 
claramente, os Tribunais e execução de penas. Porque actualmente o mesmo juiz que condena, é que 
depois reavalia a situação, e depois ou põe em liberdade ou mantém em prisão. Já tivemos a ver junto com 
os Tribunais, nesta altura o problema é de nós identificarmos, porque é preciso separar. Repare que 
actualmente os Tribunais estão todos no mesmo edifício, e precisamos de separar os Tribunais e separar 
também as competências. 

Nesta altura temos um juiz que faz tudo do início ao fim, o que não é aconselhável e não é bom para o 
réu, porque ele é ouvido com uma pessoa, que depois forma uma opinião e leva isso até o julgamento. 
Portanto, é necessário haver juiz de instrução criminal, juiz de julgamento e também de execução de penas. 
Claro que a implementação dessa nova lei base tem custos, é do conhecimento que o próprio Presidente da 
República, antes de promulgar a lei, chamou a atenção para os custos financeiros da implementação dessa 
mesma lei. Por essa razão é que desde de 2006 que ela estava a aguardar a publicação. Esse pacote 
entrou em 2006 e saiu em 2010, devido a implicação financeira que tem. Mesmo que se crie condições, 
também vai depender das pessoas, mas uma das soluções e a mais correcta, para se resolver o problema e 
até porque e população prisional dos presos preventivos está quase a 90 pessoas. Ainda recentemente 
enviámos uma nota para os Tribunais, porque já eram aproximadamente 30 que os prazos da prisão 
preventiva já estavam ultrapassados e alertámos os Tribunais que era preciso rever essas situações para 
que eles não estejam lá esse tempo todo. É claro que estamos a ver em conjunto com os Tribunais como é 
que vamos institucionalizar estes Tribunais. Estamos a ver alguns espaços físicos, mas pelas 
características, não tem sido possível. Por essa razão é que estamos a ver que é urgente, retirarmos os 
serviços debaixo dos Tribunais, para deixar o maior espaço aos Tribunais, para que eles possam depois 
implementar, ainda que não seja propriamente o Tribunal, mas implementar secções com competências 
especializadas. 

 
O Sr. Presidente: — Outra questão, Sr. Ministro, é com relação a revisão periódica universal que vai ser 

realizada em Fevereiro do próximo ano. Gostaríamos de saber qual é o relatório a ser submetido pelo nosso 
Estado à Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em forma genérica? 

 
O Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — O relatório já está feito. Porque foi criada uma 

Comissão Interministerial e Multissectorial para elaborar o relatório. O relatório já foi feito e foi enviada uma 
primeira versão às entidades competentes e eles só estão à espera que o Governo diga que assume este 
relatório, para que ele depois façam a devida tradução e que seja defendido em finais de Janeiro em 
Geneve. 

O relatório foi feito por pessoas que trabalham em diversos sectores, da Polícia Nacional, PIC, Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Ministério das Finanças. Portanto, é um relatório que, a meu ver, é facilmente 
aceitável pelo Governo, para que depois nós possamos comunicar e que ele seja depois defendido em 
finais de Janeiro do próximo ano. 

 
O Sr. Presidente: — O Sr. Deputado Arlindo Barbosa tem uma questão. Faça o favor. 
 
O Sr. Arlindo Barbosa (MLSTP/PSD): — É uma questão simples.  
Primeiro, em relação ao relatório, não sei se é fácil, depois da sua conclusão termos acesso enquanto 

membros da 5.ª Comissão.  
Segundo, o Governo também fala de um terreno para exploração agro-pecuária para os presos, e isso 

suscitou alguma dúvida também ao nível dos membros da 5.ª Comissão. É se o Governo já tem o espaço 
ou se já está identificado? Porque não vimos ao nível do Orçamento alguma projecção orçamental em 
relação a essa questão. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — É que o problema das terras em São Tomé, nos 

últimos tempos, tornou-se complexo. E, nessa perspectiva, há muitas terras, como eu tinha dito 
anteriormente, que eram do Estado e foram concedidas aos particulares. Nós chegamos a conclusão que 
vai haver situações em que será preciso o Estado desapropriar, para que depois possa executar algumas 
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missões. Nessa perspectiva, já temos uma experiência que fizemos com Bombaim, mas não resultou 
grande coisa, porque tem que ser num espaço que não seja próxima de uma zona habitacional. Porque 
estamos a falar de reclusos, gentes, digamos assim, com comportamentos desviados. Então, a ideia é de 
não estarem em lugares que possam comprometer depois a relação instituição ou particular ou outro 
serviço qualquer. Nessa perspectiva, nós ainda não conseguimos identificar, estamos a fazer levantamentos 
dos possíveis lugares, para depois vermos as possibilidades de implementação. Mas ao nível do lugar 
propriamente dito, não porque grande parte, principalmente das empresas, foram concessionadas, e aí, 
está sendo difícil. 

 
O Sr. Arlindo Barbosa (MLSTP/PSD): — Acho que a minha questão foi respondida. Mas fica uma outra 

questão, porque isso vem nas Grandes Opções do Plano. O Governo espelha isso, e está claro nas 
Grandes Opções, mas não tem dotação orçamental para este terreno. Isso criou-nos algumas dificuldades 
na elaboração do nosso parecer. Há até um deputado que até levantou a questão que não devíamos estar a 
discutir as pretensões do Governo. Enfim! 

Mas porque está, o Governo diz isso, e o Orçamento e as Grandes Opções do Plano é para 1 ano, não 
tendo identificado o terreno, como é que isso vem nas Grandes Opções do Plano e não está também no 
Orçamento Geral do Estado? Mas, pronto, com a sua explicação, de qualquer maneira fica essa 
preocupação, porque no documento que vamos discutir brevemente está isso, … 

 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Até porque para implementação de uma prática 

agrícola, por experiência que já temos, não será necessariamente tão custosa assim. Porque é uma 
questão de se comprar os instrumentos de trabalho, comprar as sementes e uma outra coisa, para depois 
começar o trabalho agrícola. Portanto, acredito que, ainda que identifique um terreno, digamos, num 
momento tardio, mas é possível, porque é um trabalho agrícola, fundamentalmente o que precisamos, é de 
mão-de-obra e de ocupação dos reclusos.  

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado José António para uma intervenção. 
 
O Sr. José António (ADI): — Sr. Presidente, Sr. Ministro da Justiça: Sr. Ministro compreenderá que 

tendo atenção que estamos a tratar de matéria da Justiça e tendências das pessoas sem conhecerem o 
princípio de separação dos poderes, as pessoas têm sempre visão de que é o Ministério da Justiça que 
deve, de facto, primar para que haja justiça. Estivemos a falar com o Procurador-Geral da República há 
bocado, falamos da questão de falta de meios, independentemente das legislações. Acredito que ele estaria 
a falar também de falta de meios materiais e financeiros, provavelmente, para fazer com que, de facto, as 
pessoas tenham acesso a justiça. Como está plasmado na nossa Constituição, de que os cidadãos devem 
ter direito a justiça.  

Estamos perante uma situação, como eu dizia no princípio, sem esquecemos da separação do poder, no 
que concerne ao excesso de pessoas na prisão preventiva na cadeia, não sabemos, exactamente, o que é 
que o Governo pensa? É uma questão que vem se alastrando já a algum tempo a esta parte, não tem nada 
a ver com o Governo actual, mas qualquer maneira é uma questão que entendemos que devemos começar 
a pensar em encontrar saídas para essa situação. No meu ponto de visto, acho que o Governo poderia já 
começar a pensar o que fazer para diminuir essa população prisional, em prisão preventiva. Não sei se 
seria uma maratona judicial em que, os juízes poderiam disponibilizar-se, se calhar, com uma ajuda pontual 
do Governo no sentido de ver se podíamos diminuir esse número de pessoas que estão em prisão 
preventiva. Volto também a tocar na questão que tem a ver com o facto de ao nível, por exemplo, da PIC, o 
quê que se tem verificado? Eu acho que independentemente de as pessoas lá não terem um espaço 
adequado e terem outros problemas que têm que ver com a falta de meios materiais para funcionarem. Eu 
acho que uma das coisas que enfermam a nossa administração pública de uma forma geral, tem a ver com 
condições salariais. Muitas vezes não se diz, mas sente-se isso quando se está diante das pessoas e nota-
se algumas queixas por falta de meios, que não podem trabalhar. Porque ao nível da PIC, há pessoas que 
dizem que tem que tirar o seu dinheiro para custear alguma investigação. Era bom que o Governo pensasse 
nisso, encontrar uma forma de ajudá-los nesse sentido. E também o Governo visse a questão deste mês de 
Dezembro, que é um mês em que há muitas ocorrências, e a PIC diz que não tem nenhum meio, digamos, 
não há nenhum suplemento, obviamente que devia estar previsto no Orçamento em execução, este 
Orçamento devia prever. Mas tendo em conta que este Orçamento está em curso, não sei se prevê ou não. 

O que é que o Governo pretende fazer no sentido de ver se podia dar um apoio ou algo auxiliar a essas 
instituições para ver se eles conseguem estar melhor preparados para essa quadra festiva? 

  
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Relativamente a questão de meios, tendo em conta 

o momento que se avizinha, esta questão já está vista. Nós vamos garantir os meios necessários para que 
a PIC, nas próximas três, quatro semanas, possa executar normalmente as suas actividades.  

A questão da prisão preventiva, acredito que tem de passar por uma reforma. Um dos grandes 
problemas que temos aqui, é de mentalidade. Se o Governo tenta conversar com uma classe, lembro-me 
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que em Janeiro, a Ministra Elsa Pinto, tentou um encontro com os magistrados para buscar soluções e 
disse-se logo que o Governo está a interferir politicamente nos Tribunais. Então, nesta matéria, temos que 
ter alguma cautela para não dizer que está haver interferência do Governo em questões judiciais. Mas é 
verdade que já se fez isso aqui, já se fez uma maratona para se diminuir o número de presos em prisão 
preventiva. Já abordamos a questão em conjunto com os Tribunais, mas agora temos uma situação de que, 
três Juízes da 1.ª Instância subiram para o Supremo, o que faz com que neste momento só haja dois Juízes 
da 1.ª Instância. O que quer dizer que o problema é mais complicado ainda. Porque depois os Tribunais 
entram de férias agora, neste mês de Dezembro até Março, quer dizer que daqui para lá…tanto mais que já 
estivemos a ver como é que vamos garantir a entrada dos cinco novos magistrados para os Tribunais, 
porque é necessário, porque a lei determina. Subiram para o Supremo cinco, ainda faltam três e na 1.ª 
Instância são sete vagas e, por enquanto, só estão lá dois magistrados. É claro que, para haver uma 
maratona, temos duas hipóteses, ou os nossos magistrados assumem de que é preciso, ainda que estejam 
lá em cima, mas é preciso olharmos um bocado aqui para baixo ou temos que pedir assessoria. Só que 
muitas vezes não é muito bom, a este nível, estarmos a buscar assessoria para vir fazer o nosso trabalho.  

Portanto, estamos em concertação com os Tribunais, para vermos uma saída para este problema. É 
claro que é preocupante, como falou agora, o problema de projecção, é que muitas vezes se projecta um 
número de reclusos, mas isso não depende muitas vezes do serviço. É que de repente pode acontecer uma 
situação de num dia entrarem 10, 15 reclusos ou também como passar duas ou três semanas e não entrar 
ninguém. É claro que as projecções são feitas, mas elas não dependem dos serviços, dependem das 
circunstâncias.  

Relativamente a questão salarial, como tinha dito no princípio, eles enquanto paramilitares tinham 
garantido uma posição. A nova lei orgânica da PIC foi feita e não se teve em conta essa situação e claro 
que ela tem levantado problemas ao nível do descontentamento, digamos assim, na Instituição e 
precisamos de ver. Mas também o outro problema é que a lei define claramente quais são os serviços que 
devem ter condições específicas. Nos últimos tempos mais do que aquilo que a lei prevê tem tido 
remunerações específicas e então precisamos de arranjar uma plataforma de concertação, de fazer um 
nivelamento, para depois, aí sim, atribuir um outro subsídio. Mas é claro que o problema da PIC é 
preocupante, estive lá a mais ou menos vinte dias ou um mês numa reunião e conheço a situação. Estamos 
a tentar encontrar uma solução na perspectiva de que, claro, sendo polícia, corre os mesmos riscos que 
outros correm e então tem que ter os direitos garantidos como os outros. 

 
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, não sei se têm mais alguma questão a expor ao Sr. Ministro e 

caso não haja mais algum assunto, em nome da 5.ª Comissão, agradecemos a presença do Sr. Ministro 
Elísio Teixeira e também a forma como nos ilustrou com essas informações que nos vão permitir elaborar o 
nosso parecer e o relatório, que vamos submeter à Mesa da Assembleia. E já que estamos na época 
natalícia, também desejar a Vossa Excelência e a sua família um Feliz Natal e que em 2011 possamos ter 
melhor justiça e possamos lidar melhor com esses assuntos que afligem hoje a nossa sociedade. 

Muito obrigado. 
 
O Sr. Ministro da Justiça e Reforma do Estado: — Obrigado eu e igualmente à todos. 
 
O Sr. Presidente: — Declaro encerrada a reunião. 
 
Eram 12 horas e 30 minutos.
 


