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SUMÁRIO 

O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14 
horas e 35 minutos. 

A 3.ª Comissão Especializada Permanente deu 
continuidade à apreciação conjunta, na especialidade, 
das propostas de lei n.ºs 25 e 26/X/7.ª/2017 – Grandes 
Opções do Plano e Orçamento Geral do Estado para o 
Ano Económico 2018, vendo o orçamento do Ministério 

da Juventude e Desporto. Fizeram uso da palavra, o 
Sr. Ministro da Juventude e Desporto (Marcelino 
Sanches) e os Srs. Deputados Adilson Managem (ADI) 
e Mário Fernando (ADI). 

O Sr. Presidente encerrou a reunião às 14 horas e 
50 minutos. 
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O Sr. Presidente: — Sras. e Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a reunião. 
 
Eram 9 horas e 55 minutos. 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 
 
Adilson Cabral Managem 
Carlos Manuel Cassandra Correia 
Ivo Mendonça da Costa 
Joaquim Salvador Afonso 
Mário Fernando de Jesus Rainho 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  
 
Partido da Convergência Democrática (PCD): 
Jorge Coreia 
 
 
 
O Sr. Presidente: — Passemos agora para o Ministério da Juventude e Desporto.  
Sr. Ministro, muito boa tarde e seja bem-vindo.  
Gostaria que o Sr. Ministro fizesse uma breve consideração sobre o orçamento do Ministério coordena.    
 
O Sr. Ministro da Juventude e Desporto (Marcelino Sanches): — Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Ministro, Sr. Director do Orçamento, muito boa tarde. Começo pelo nosso Desporto. A nível do Desporto, 
iremos continuar com o apoio a Comité Olímpico, incentivo ao desporto para-olímpico e também, como é 
óbvio, o nosso 12 de Março Desportivo e também a realização de XI Jogos da CPLP, que será este ano, em 
Julho de 2018. 

E como vamos continuar com a nossa política de fomentação do Desporto no País, temos aqui dois 
projectos que são a construção de um estádio na Cidade da Trindade. Como sabemos, a Trindade tem 6 
equipas. E no Distrito de Mé-Zóchi, seria de extrema importância fazer-se um campo, para que 
efectivamente continuemos com a nossa política de fomentação da prática de desporto. E teremos também 
continuidade. Vamos construir mais polos desportivos no País, para que efectivamente todas as pessoas 
possam ter a oportunidade da prática do desporto. 

São esses projectos que temos para o desporto e a nível da nossa juventude este ano aumentamos o 
apoio ao Conselho Nacional da Juventude, para que possamos mobilizar mais jovens para as actividades 
sociais, desportivas e culturais do País. 

Temos aqui o dia internacional da juventude e temos a política da estratégia nacional da juventude, a 
saúde sexual reprodutiva e mudança de comportamento. 

São esses projectos que temos para este ano, no Ministério da Juventude e Desporto. 
 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Ministro.  
Sr. Deputado, alguma pergunta ou sugestão? 
Tem a palavra o Sr. Deputado Adilson Managem, para uma intervenção. 
 
O Sr. Adilson Managem (ADI): — Sr. Presidente, Srs. Ministros, nas páginas 3 e 4 que têm a ver com o 

programa de investimento público, faço referência a construção do pólo desportivo. Gostaria que o Sr. 
Ministro me dissesse, caso fosse possível, onde vão construir esses polos desportivos.   

 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Deputado.  
Tem a palavra o Sr. Ministro, para uma intervenção. 
 
O Sr. Ministro da Juventude e Desporto: — Sr. Deputado, vamos continuar com a nossa política de 

descentralização do desporto. Esses pólos desportivos serão construídos em Madalena, outro será 
construído em Água Arroz e outro em S. Marçal, que é uma zona bastante populacional. Sabemos que há lá 
muitos jovens e iremos construir em S. Amaro. Se sobrar algum dinheiro, irei oferecer aos jovens do Bairro 
do Hospital. 

Acho que com a construção desses pólos desportivos, teríamos uma cobertura nacional com algumas 
infra-estruturas desportivas ao nível dos distritos e vamos comprar um autocarro para virem a São João dos 
Angolares      

 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Ministro.  
Sr. Deputado Adilson Managem, está esclarecido? 
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Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Fernando, para uma intervenção. 
 
O Sr. Mário Fernando (ADI): — Sr. Presidente, Sr. Ministro, tenho uma questão que diz respeito a apoio 

institucional ao Comité Olímpico, que tem uma verba alocada de cerca de 300 000. É uma coisa que me faz 
espécie, porque normalmente sei que houve eleição do novo presidente do Comité Olímpico de São Tomé e 
Príncipe e isto não está resolvido. Continuamos a investir em uma coisa que para mim é fora do prazo e 
ilegal. Como é que o Sr. Ministro se relaciona com isto, por um lado.  

Por outro lado, também está cá plasmado no ponto 1012 do código construção dos pólos desportivos. 
Há bocado, exibiu algumas localidades e chegou ao ponto de dizer que com a implementação desses pólos 
desportivos a nível nacional estaria todo coberto. Eu acho que é bom pensar, porque já há um projecto para 
Vila Malanza, na zona Sul do País, e até era para este ano, mas depois ficou abortado. Era bom que desse 
uma atenção a isso. Aí sim, com aquele pólo desportivo, poderemos dizer que talvez ao nível distrital as 
coisas estão mais ou menos equilibradas. Também é uma zona que não tem um campo de futebol se quer. 
O campo que existia transformou-se em quintal, por exemplo Porto Alegre. Portanto, com este pólo 
desportivo, poderíamos minimizar a situação. 

Vou mais longe ainda, em relação ao campo de futebol do Distrito de Caué. Queria falar um pouco em 
relação a isto, porque a UDRA de Angolares já deu provas, e não é primeira vez, é campeão nacional sem 
campo. Acho que deveriam estimulá-la, não diria com um estádio, mas pelo menos um campo de futebol, 
onde nós de Caué poderíamos jogar para o Distrito. Isto faz com que hoje os treinos são feitos aqui na 
cidade e grande parte de jogadores da UDRA já não são do Distrito de Caué. Grande parte deles são daqui 
da cidade e temos fama de que estamos em primeiro lugar. Estamos mais com jogadores que não são 
oriundos do Distrito. Portanto, caia-nos bem se fossemos mesmo nós. Eu sei e todo mundo sabe que 
queremos ver os nossos jogadores também a jogar. 

É neste sentido que gostaria que o Sr. Ministro me dissesse algo. 
 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Deputado.  
Tem a palavra o Sr. Ministro, para uma intervenção. 
 
O Sr. Ministro da Juventude e do Desporto: — Sr. Deputado, é apenas para lhe informar que o 

presidente do Comité Olímpico continua em funções até a próxima assembleia, que não será em Março. 
Houve um prorrogamento, até a metade do mês do Abril é que haverá eleições. 

O Comité Olímpico Internacional prorrogou o prazo até Abril de 2018 ao Comité Olímpico de São Tomé e 
Príncipe. Só depois é que haverá as eleições, mas o Presidente continua em funções. Por isso é que 
achamos que não devemos prejudicar os nossos atletas e os nossos jovens. Continuamos com o apoio ao 
Comité Olímpico. 

Em relação ao apelo que fez, apenas vou dizer ao Sr. Deputado que efectivamente vamos continuar com 
a nossa política de massificação do desporto, e esta é uma etapa. Vamos abrir novos círculos e fica 
registada a sua preocupação. Nós também iremos equacionar esta situação e poderemos construir infra-
estruturas nos locais a que se referiu. 

 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Ministro.  
Tem a palavra o Sr. Mário Fernando, para uma intervenção. 
 
O Sr. Mário Rainho (ADI): — Está certo. Sr. Ministro, o povo de Caué ficará à espera com paciência, 

como sempre.   
 
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, mais preocupações?  
Tem a palavra o Sr. Deputado Adilson Managem, para uma intervenção. 
  
O Sr. Adilson Managem (ADI): — Sr. Presidente, o Sr. Ministro fez alusão a algumas zonas que 

provavelmente irão ser contempladas com a criação de novos pólos desportivos. Água Grande, dada a 
densidade populacional, prevê-se construir em Almas, Água Arroz, S. Marçal, Bairro do Hospital, mas acho 
que justifica um pólo desportivo na Cidade de Santana. Os moradores de Santana têm utilizado o recinto 
escolar para a prática do desporto, e mesmo na cidade de Santana justifica-se um pólo desportivo. Seria 
bom sacrificar uma dessas zonas.  

Bom, esta é simplesmente a minha opinião.  
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Ministro, para uma intervenção. 
 
O Sr. Ministro da Juventude e Desporto: — Sr. Deputado, quando fizemos a distribuição dessas infra-

estruturas desportivas, equacionámos Cantagalo e colocamos ali em Água Izé, de forma a ficar no centro, 
para que possa servir Santana, Água Izé e Ribeira Afonso. 
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Portanto, como disse há bocado, vamos continuar e fica registado. É uma ideia que podemos continuar, 
no sentido de poder resolver esta situação. 

Vai-se fazendo um caminho e, por isso, fica registado.    
 
O Sr. Presidente: — Muito Obrigado, Sr. Ministro. 
Srs. Deputados, não sei se há mais questões.  
Não havendo, passemos para outro ministério. 
 
Eram 14 horas e 50 minutos. 

 
Estavam ausentes os seguintes Srs. Deputados: 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  
Deolindo Luís da Trindade da Mata 
Maria das Neves Baptista de Sousa 
Vasco Gonçalves Guiva 
 
 


