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SUMÁRIO 
 

O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 10 
horas. 

A 4.ª Comissão Especializada Permanente da 
Assembleia Nacional deu início à auscultação do Sr. 
Director interino da DOPU, tendo em conta que o 
Director se encontrava fora do País, em missão de 
serviço. 

A auscultação ficou adiada, por acordo comum, 
porque o Director interino não se encontrava bem 
informado sobre a matéria a ser discutida. 

O Sr. Presidente encerrou a reunião às 10 
horas e 10 minutos. 
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O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a reunião. 
 
Eram 10 horas. 
 
Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados. 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Carlos Alberto Pinheiro 
Cecílio Quaresma do Sacramento 
Martinho Domingos 
Octávio Boa Morte 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD): 

Adllander Matos 
Elsa Pinto 
 
Partido de Convergência Democrática (PCD): 

Albertino H. dos Santos S Bragança 
 
 
 
O Sr. Presidente: — Bom dia Caros Srs. Deputados e Srs. Representantes da Direcção das Obras 

Públicas e Urbanismo (DOPU).  
Convocamos o Sr. Director da DOPU para esta auscultação, mas parece que o mesmo está fora do 

País, de viagem e, neste caso, vamos auscultar o Sr. Director interino da DOPU, que veio em substituição 
do mesmo. 

Tem a palavra o Sr. Tiago Rosa Monte. 
 
O Sr. Director interino da DOPU (Tiago Rosa Monte): — Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 

agradecer o convite e dizer que venho em representação do Director. Sou Coordenador e, na ausência do 
Director, foi-me incumbido esta missão, tendo em conta que ele viajou em missão de trabalho para o Brasil, 
mas dentro de dias estará de volta. 

Recebi o convite para estar cá, há algumas coisas que não estou à altura de responder, mas em todo 
caso tentarei ser mais explícito dentro das minhas possibilidades. 

 
O Sr. Presidente: — E quando é que regressa o Sr. Director? 
 
O Sr. Director Interino da DOPU: — O Sr. Director estará de regresso dentro de 11 dias. 
 
O Sr. Presidente: — Ok. Muito obrigado. 
Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Pinto. 
 
A Sra. Elsa Pinto (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, ainda na questão prévia, queria saber do Sr. 

Coordenador, que teve uma delegação de poderes com relação a essa matéria, se as respostas que vai dar 
sobre o assunto vinculam o Sr. Director efectivamente, na medida em que não podemos avançar e recuar. 
Se efectivamente está dentro das questões, se falará em nome do Director da DOPU e da Direcção das 
Obras Públicas. É preciso que nos esclareça isso efectivamente, na medida em que as suas declarações 
serão traduzidas como as do Director, porque está a representá-lo. 

 
O Sr. Director Interino da DOPU: — Exacto. Sei que o Sr. Director tem vindo a ser inquirido algumas 

vezes sobre essa questão, mas, para ser claro, tenho muita limitação quanto a este assunto, tendo em 
conta que o Sr. Director não me clarificou sobre o mesmo. 

Portanto, claramente, posso informar-vos que não estou à altura de responder detalhadamente às 
questões. 

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado pela sua franqueza. 
Srs. Deputados, o que vamos fazer a seguir? 
Tem a palavra o Sr. Deputado Cecílio Quaresma. 
 
O Sr. Cecílio Quaresma (ADI): — Sr. Presidente, dada a complexidade do assunto que estamos a tratar 

na nossa Comissão, acho que temos que ter respostas claras e objectivas, porque na verdade se o 
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Coordenador nos vai dar informações que não sejam do conhecimento do Director, depois o Director dirá 
outra coisa, é preferível que suspendamos esta audição e esperemos que chegue o Director, para que 
possamos ter informações mais objectivas possível. 

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado pela sua opinião. 
Tem a palavra o Sr. Deputado Adllander Matos. 
 
O Sr. Adllander Matos (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, eu partilho a opinião do Sr. Deputado Cecílio 

Quaresma, visto que temos uma responsabilidade clara. A CPI tem uma missão e um prazo a cumprir, se 
bem que isso vai atrasar um pouco os nossos trabalhos, em função dos objectivos que traçamos, mas 
também sou de opinião que suspendamos esta auscultação e escutaremos o Sr. Director da DOPU, quando 
ele regressar ao País. 

 
O Sr. Presidente: — Parece que a opinião é generalizada. 
Bom, quero informar aos senhores, já que estão cá, que essa posição dos Srs. Deputados é legítima, 

prudente e é muito válida, na medida em que estamos perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito, um 
órgão que, embora sendo da Assembleia, goza de todos os poderes de investigação das autoridades 
judiciais e tem prerrogativas judiciais que lhe concedem muita responsabilidade. Este inquérito e as 
respostas que o senhor der o envolvem, por isso mesmo era melhor de facto ouvirmos o Director em 
primeira pessoa, de modo que as respostas possam ficar registadas e delas possamos assacar todas as 
responsabilidades dos seus autores. 

Por isso, agradecemos a sua presença, a franqueza de que deu mostras e dizer-lhe que ficamos muito 
gratos por isso mesmo, para que compreendam que não estamos a subvalorizar a sua presença, mas 
estamos sim a dar-lhe todos os elementos de que o peso da responsabilidade das respostas exige de nós 
que elas estejam claras e que podemos, digamos, responsabilizar o autor dessas respostas. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Adllander Matos. 
 
O Sr. Adllander Matos (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, fiquei com uma dúvida. Gostaria que o 

Presidente nos pudesse de novo apresentar e que nos clarificasse quais são as suas funções na DOPU, 
independentemente de vir representar o Director, para registarmos. 

 
O Sr. Presidente: — O senhor diz que é Coordenador da Direcção? 
Tem a palavra o Sr. Tiago Rosa Monte. 
 
O Sr. Director interino da DOPU: — Exacto, Sr. Presidente. Sou quadro da DOPU, formado em 

Engenharia Civil há mais de 20 anos e neste momento exerço a função de Director substituto e como o 
Director ainda não foi nomeado, então sou Coordenador. 

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Pinto. 
 
A Sra. Elsa Pinto (MLSTP/PSD): — É preciso ter em conta que estamos perante uma sessão e, claro, 

não vai continuar pelo facto de os inquiridos não corresponderem a alguns requisitos, mas isto tem que ficar 
reduzido a escrito também no nosso relatório. 

Compadeço mal com a questão da coordenação, nos termos em que o senhor representa, porque 
estamos a falar de uma direcção. Ou é director interino ou substituto, mas a figura de coordenador não 
existe mais. Pode ser efectivamente alguém que está mandatado para coordenar os serviços na ausência 
do Director, mas a figura de coordenador já não existe no nosso Estatuto. 

 
O Sr. Director Interino da DOPU: — Peço desculpa, sou Director substituto. 
 
A Sra. Elsa Pinto (MLSTP/PSD): — Exactamente. 
 
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, têm mais alguma pergunta a fazer? Caso contrário, os senhores 

estão dispensados. Os nossos agradecimentos. 
 
O Sr. Director interino da DOPU: — Muito obrigado, só temos a agradecer pela vossa compreensão e 

caso houver outra coisa que precisarem estaremos dispostos até a presença do Sr. Director. 
Bom dia e bom trabalho. 
  
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, declaro encerrada a reunião. 
 
Eram 10 horas e 10 minutos. 
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Estiveram ausentes os seguintes Srs. Deputados. 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD): 
 
Arlindo Barbosa 
Rafael Branco 
 
 

  


