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SUMÁRIO 
O Sr. Presidente declarou aberta a sessão às 10 

horas e 10 minutos. 
Antes da Ordem do Dia. – Procedeu-se à tomada 

de posse de um Deputado substituto à Assembleia 
Nacional. 

O Presidente da Assembleia Nacional convidou o 
Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD a indicar um 
deputado para preencher o lugar na Mesa, em 
substituição do Sr. Deputado Aérton do Rosário 
(MLSTP/PSD), tendo sido indigitado o Sr. Deputado 
Deolindo da Mata (MLSTP/PSD). Igualmente felicitou 
as mulheres por ocasião da comemoração de mais um 
aniversário do Dia da Mulher Africana e deu a conhecer 
a agenda da reunião plenária do dia 4 de Agosto do 
corrente ano. 

Ordem do Dia. – Foi apreciado e aprovado, na 
generalidade, especialidade e em votação final global, 

o projecto de resolução n.º 29/X/2.ª/2015, que dá 
assentimento ao Presidente da República para se 
ausentar do País, em visita oficial à República da Guiné 
Equatorial. Usaram da palavra, além da Sra. Deputada 
Beatriz Azevedo (MLSTP/PSD), que leu o parecer da 
2.ª Comissão Especializada Permanente (Comissão de 
Relações Exteriores, Comunidades, Defesa e Mar), os 
Srs. Deputados Delfim Neves (PCD) e Jorge Correia 
(PCD). 

O Presidente encerrou a sessão às 10 horas e 45 
minutos. 
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Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a sessão.  
 
Eram 10 horas e 10 minutos. 
 
 
Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados:  
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Abnildo dos Nascimento d’ Oliveira 
Adilson Cabral Managem 
Alda Quaresma d’ Assunção dos Ramos 
Álvaro Martins das Neves 
Arlindo Quaresma dos Santos 
Berlindo Branco Vilela Silvério 
Bilaine Carvalho Viegas de Ceita 
Carlos Manuel Cassandra Correia 
Celmira d’Almeida do Sacramento 
Egrinaldino de Carvalho Viegas de Ceita 
Esmaiel da Glória do Espírito Santo 
Evaristo do Espírito Santo Carvalho 
Flávio Pires Mascarenhas dos Ramos 
Idalécio Augusto Quaresma 
Ivo Mendonça da Costa 
Joaquim Salvador Afonso 
José António do Sacramento Miguel 
José Carlos Cabral d’Alva 
José da Graça Diogo  
José Manuel Macumbo Costa Alegre 
Jorge Sousa Pontes Amaro Bondoso 
Mário Fernando 
Martinho da Trindade Domingos 
Nenésio Quaresma Afonso 
Ossáquio Perpétua Riôa 
Pedro Jorge de Abreu e Carvalho 
Salcedas d´Alva Teixeira Barros  
Silvestre Moreno Mendes 
Wilder Monteiro dos Santos 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  

Ana Isabel MeiraRita 
António Monteiro Fernandes 
Arlindo Barbosa Semedo 
Beatriz da Veiga Mendes Azevedo 
Brito Vaz d’Assunção do Espírito Santo 
Deolindo Luís da Trindade da Mata  
Dionísio Leopoldino Fernandes 
Fernando da Silva Maquengo Freitas  
Manuel da Cruz Marçal Lima 
Maria das Neves Baptista de Sousa 
Vasco Gonçalves Guiva 
 
Partido de Convergência Democrática (PCD): 
Danilson Alcântara Fernandes Cotú 
Delfim Santiago das Neves 
Jorge Dias Correia 
José Luís Xavier Mendes 
 
União dos Democratas para a Cidadania e Desenvolvimento (UDD): 

Felisberto Fernandes Afonso 
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O Sr. Presidente: — Gostaria de pedir ao Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD que indicasse alguém 
para estar presente na Mesa, tendo em conta que falta um Deputado e a Mesa não pode funcionar de forma 
incompleta, antes de iniciarmos a nossa sessão plenária. 

 Quero aqui saudar o Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos 
Parlamentares, pela sua presença nesta Sala, aproveitar também o ensejo para apresentar os meus 
cumprimentos às Sras. e aos Srs. Deputados nesta sessão e agouro aos mesmos bom sucesso no 
cumprimento dos trabalhos agendados para o dia de hoje.  

A Mesa recebeu o pedido de substituição de Deputados, por parte do Grupo Parlamentar do 
MLSTP/PSD, e vamos de imediato proceder à substituição de um dos deputados. Neste sentido, convido a 
Sra. Celmira Sacramento, a Secretária da Mesa, para proceder à leitura do Termo de Posse. 

 
A Sra. Secretária (Celmira Sacramento): — Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, bom 

dia. 
«Termo de posse de Deputado à Assembleia Nacional. 
 Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano dois mil e quinze, compareceu ao Plenário da Assembleia 

Nacional o Sr. Deputado substituto, Fernando da Silva Maquengo Freitas, em substituição do Sr. Deputado 
Mohamed da Glória, do Círculo Eleitoral de Lembá, tendo o mesmo prestado juramento nos seguintes 
termos:» 

 
O Sr. Deputado prestou juramento nos termos constitucionais. 
 
«E para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai ser assinado por Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia Nacional, já assinado pelo empossado e por mim, a Secretária que o lavrou». 
 
O Sr. Presidente: — Vamos continuar o nosso trabalho.  
Quero informar às Sras. e aos Srs. Deputados que, na Conferência de Líderes do dia 28 de Julho do 

corrente ano, decidimos apenas fixar na nossa agenda um ponto na ordem do dia, versado sobre a 
essência da nossa discussão de hoje. Portanto, na mesma reunião, ficou acertado que não haverá matéria 
para o período de antes da ordem do dia, ficando o mesmo relegado para a sessão do dia 7 de Agosto do 
corrente ano.  

Gostaria também de relembrar aos presentes que hoje é um dia carregado de simbolismo, é de facto o 
dia dedicado à Mulher Africana, e quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a todas as mulheres de 
São Tomé e Príncipe, e agourar às mesmas sucesso, paz, tranquilidade, muito entendimento e amor no 
seio das suas famílias. 

 
Aplausos gerais.  
 
Só para informar também que tenho programado a recessão e audiência das representantes das 

mulheres para o efeito, conjuntamente com uma delegação parlamentar, logo após esta sessão plenária. 
Posto isto, vamos analisar e aprovar, na generalidade, especialidade e em votação final global, o 

projecto de resolução que dá assentimento a Sua Excelência o Presidente da República para se ausentar 
do Território Nacional, em resposta a um convite que lhe foi formulado pelo seu homólogo da Guiné 
Equatorial.  

Por outro lado, gostaria também de dizer que o referido pedido obedeceu aos trâmites regimentais e, em 
termos constitucionais, foi muito rapidamente admitido e a cópia da referida Mensagem encontra-se 
transcrita no Diário da Assembleia Nacional que foi distribuído para o conhecimento de todas as Sras. e os 
Srs. Deputados. 

Vamos de imediato abordar o único ponto da ordem do dia. Neste sentido, peço à Sra. Secretária para 
fazer a leitura da Mensagem do Sr. Presidente da República e também do projecto de resolução. 

Tem a palavra a Sra. Secretária para fazer a leitura da carta. 
 
A Sra. Secretária: — Vou passar a ler a Mensagem de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, 

pedindo assentimento à Assembleia Nacional. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, São Tomé, Excelência, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 85.º da Constituição da República, venho solicitar o assentimento da Assembleia 
Nacional para me ausentar do Território Nacional, no Domingo, dia 2 de Agosto, com destino à República 
da Guiné Equatorial, em visita oficial, a fim de participar na «Cerimónia de Inauguração da Cidade de 
DjibIó», no quadro da comemoração do «Dia Del Golpe de Liberdad», atendendo ao convite que para o 
efeito me foi formulado pelo meu homólogo equato-guineense, estando o meu regresso previsto para Terça-
feira, dia 4 de Agosto de 2015.  

Queira, Excelência, aceitar os protestos da mais alta consideração. 
Palácio do Povo, em São Tomé, 24 de Julho de 2015. 
O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa.  
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O Sr. Presidente: — Sem mais delongas, gostaria de convidar o Sr. Presidente da 2.ª Comissão 
Especializada Permanente ou quem indicar para proceder à apresentação do parecer da Comissão, que 
recaiu sobre o referido pedido, solicitando o assentimento parlamentar. 

 
O Sr. Martinho Domingos (ADI): — Sr. Presidente, é indicada a Sra. Deputada Beatriz Azevedo, para 

fazer a leitura do parecer. 
 
O Sr. Presidente: — Convido a Sra. Deputada Beatriz para o efeito. 
 
A Sra. Beatriz Azevedo (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, Sr. Ministro da Presidência do Conselho de 

Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Caros Srs. e Sras. Deputadas. 
«Parecer da 2.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional sobre o pedido de 

assentimento do Presidente da República, para se ausentar do País. 
Foi submetido à Assembleia Nacional, no dia 27 do corrente mês, um pedido de assentimento de Sua 

Excelência o Presidente da República, para se ausentar do Território Nacional, com destino à República da 
Guiné Equatorial, no dia 2 de Agosto, em visita oficial, a fim de participar na «Cerimónia de Inauguração da 
Cidade de Djibló», no quadro da comemoração do «Día del Golpe de Liberdad», estando o regresso 
previsto para a Terça-feira, dia 4 de Agosto de 2015. 

Esta solicitação vem ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 85. ° da Constituição da República, 
coadjuvado com o n.º 1 do artigo 244.°do Regimento da Assembleia Nacional. 

De conformidade com o despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional exarado na 
supracitada solicitação, a 2.ª Comissão Especializada Permanente, Comissão de Relações Exteriores, 
Comunidades, Defesa e Mar, nos termos da alínea e) do artigo 4. °do seu Regimento, reuniu-se no dia 29 
do corrente mês, na sala da 1.ª Comissão, tendo-se debruçado sobre o assunto. 

Tendo sido cumprido todos os requisitos constitucionais e legais, a 2.ª Comissão Especializada 
Permanente recomenda à Mesa da Assembleia Nacional a submetê-lo ao Plenário, para os devidos efeitos. 

São Tomé, 29 de Julho de 2015. 
O Presidente da Comissão, Martinho Domingos. 
A Relatora, Beatriz Azevedo.» 
 
O Sr. Presidente: — Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Depois da leitura da mensagem e 

do parecer da 2.ª Comissão Especializada Permanente, gostaria de convidar a Sra. Secretária a proceder à 
leitura do projecto de resolução. 

Tem a palavra a Sra. Secretária para fazer a leitura do projecto de resolução. 
 
A Sra. Secretária: — O projecto de resolução tem o seguinte teor: «Projecto de resolução n.º 

9/X/2.ª/2015. 
Preâmbulo. 
Tendo em conta o pedido de assentimento formulado por Sua Excelência o Presidente da República 

Democrática de São Tomé e Príncipe, através da sua missiva, datada de 24 de Julho do corrente ano; 
A Assembleia Nacional resolve, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte: 
Artigo 1.º. É dado assentimento, nos termos do n.º 1 do artigo 85.º da Constituição, para o Presidente da 

República se ausentar do Território Nacional, pelo período solicitado, entre os dias 2 e 4 de Agosto, com 
destino à República da Guiné Equatorial, em visita oficial, a fim de participar na «Cerimónia de Inauguração 
da Cidade de Djibló», no quadro da comemoração do «Día del Golpe de Liberdad». 

Artigo 2.º. A presente resolução entra imediatamente em vigor, 
Publique-se. 
Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 28 de Julho de 2015. 
O Presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo.» 
 
O Sr. Presidente:— Peço às Sras. e Srs. Deputados que se pronunciem em relação a este assunto, 

antes de passarmos à apreciação e votação. 
Tem a palavra Sr. Deputado Delfim Neves. 
 
O Sr. Delfim Neves (PCD):— Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar a todos.  
Não tenho qualquer objecção quanto à matéria que está em apreciação, tenho apenas uma primeira 

dúvida, que gostaria até de expor antes da leitura do projecto de resolução. Tenho alguma dúvida se o 
pedido de assentimento para o Presidente da República se ausentar do País enquadra-se nas 
competências da 2.ª Comissão.  

É uma questão que temos que analisar depois, porque o pedido de assentimento é uma questão 
constitucional. Estou a ver aqui nas competências da 2.ª Comissão, não está em causa o trabalho que foi 
feito e o parecer que está muito bem elaborado, mas na Comissão de Relações Externas, Comunidades, 
Defesa e Mar, parece-me que não se enquadra muito bem a função de fazer parecer para dar assentimento 
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ao Presidente da República, para se ausentar do País. É uma questão que tem que ser analisada 
internamente. 

Relativamente à resolução, acho que devíamos, se calhar, reformular um pouco a redacção. É a primeira 
vez que vejo numa resolução, logo no início, «tendo em conta». Quer dizer, normalmente diz-se 
«considerando que deu entrada nesta Assembleia ou neste órgão o pedido formulado por Sua Excelência o 
Presidente da República, para se ausentar do País». Acho que se precisa dar uma forma mais correcta a 
este projecto. 

 
O Sr. Presidente:— Sras. e Srs. Deputados, mais comentários! 
O Sr. Deputado Delfim fez uma proposta e eu gostaria de saber se todos partilham e estão de acordo, 

para podermos avançar, caso não, mantém-se como está. Daí que deixo em aberto, para podermos reflectir 
e omitir opiniões.  

Bem, parto do princípio que há alguma concordância. O silêncio diz que as pessoas estão de acordo que 
se faça essa alteração. Então, vamos fazer a devida correcção e, nesse caso, vamos continuar com o 
nosso trabalho. 

Se faz favor, Sra. Secretária, faça a leitura final, para termos uma noção. 
 
A Sra. Secretária:— Sr. Presidente, é que o Sr. Deputado sugeriu várias hipóteses e apegou-se ao 

«considerando», não sei se é a melhor forma. «Considerando o pedido de assentimento», em vez de 
«tendo em conta». Não sei se será… 

 
Uma Voz:— «Considerando que deu entrada» …  
 
A Sra. Secretária:— «Considerando que deu entrada» … 
 
Uma Voz: — …nesta Assembleia… 
 
A Sra. Secretária:— Então, fica assim a redacção: «Considerando que deu entrada o pedido de 

assentimento formulado por Sua Excelência o Presidente da República Democrática de São Tomé e 
Príncipe». Está bom assim? 

 
O Sr. Presidente:— Vamos continuar, então, o nosso trabalho. Portanto, está admitido o documento 

com a respectiva correcção. Se não houver mais comentários, passaremos rapidamente à apreciação do 
documento na generalidade e à votação. 

Não há mais comentários, não há outra correcção a fazer nesse sentido? Podemos avançar?  
Vou submeter o documento à votação na generalidade. 
 
Murmúrios. 
 
O Sr. Presidente:— Não estamos ainda na especialidade, estamos na generalidade. 
 
Murmúrios. 
 
O Sr. Presidente:— Na especialidade, poderá fazer o reparo.  
Vamos passar à votação com a respectiva emenda. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 45 votos a favor. 
 
Está aprovado o projecto de resolução, na generalidade. 
Vamos agora rapidamente proceder à apreciação, na especialidade, começando pelo preâmbulo. 
Sras. e Srs. Deputados que têm algum reparo a fazer, este é o momento oportuno. Daí que deixo à 

vossa consideração.  
Sras. e Srs. Deputados, não havendo nenhum reparo, podemos submeter à votação o preâmbulo? 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 45 votos a favor. 
 
Portanto, está aprovado o preâmbulo. Vamos agora passar à apreciação do artigo 1.º.  
Tem a palavra Sr. Deputado Jorge Correia. 
 
O Sr. Jorge Correia (PCD):— É uma coisa simples. Aqui diz: «entre os dias 2 a 4». Deve ser «entre os 

dias 2 e 4». 
 
O Sr. Presidente:— Posto isto, podemos passar à votação do artigo 1.º.  
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Mais algum reparo, Sr. Deputado?  
Não havendo, submeto o artigo à votação. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 45 votos a favor. 
 
Vamos agora passar a apreciar o artigo 2.º, entrada em vigor. 
Sras. e Srs. Deputados, algum pronunciamento? Entendo que estão todos de acordo com este artigo 

também e, neste caso, vamos passar à sua votação.  
  
Submetido à votação, foi aprovado com 45 votos a favor. 
 
Agora vamos passar à votação final global do projecto de resolução.  
 
Submetido à votação, foi aprovado com 45 votos a favor. 
 
Está aprovado o projecto de resolução. 
Podemos concluir que está dado o assentimento ao Presidente da República para se ausentar do País, 

de 2 a 4 de Agosto do corrente ano.  
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de relembrar que na próxima Terça-feira, dia 4 de Agosto do corrente 

ano, teremos uma sessão plenária solene de boas-vindas ao Presidente da Assembleia Nacional de Cabo 
Verde e a sua comitiva, que estarão no nosso país em visita oficial à nossa Casa Parlamentar. Daí que 
exorto a todos para estarem presentes nesse acto de trajo formal, de modo a dignificarmos o nosso país e a 
Casa Parlamentar.  

Por favor, agradecia também a todos para cumprirem o horário do início do evento, ou seja, às 9 horas 
em ponto devem estar todos na Sala.  

Declaro encerrada a sessão e desejo a todos um bom fim-de-semana. 
 
Eram 10 horas e 45 minutos. 
 
Faltaram à sessão os seguintes Srs. Deputados: 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Ângela dos Santos Ramos José da Costa Pinheiro  
Gabriel Barbosa dos Ramos  
Levy do Espírito Santo Nazaré (Falta justificada nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto dos 

Deputados) 
Sebastião Lopes Pinheiro  
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  

Aérton do Rosário Crisóstomo  
António das Neves Sacramento Barros 
Domingos Monteiro Fernandes  
Honório Luís do E.S. Abril Pires dos Santos 
Osvaldo Tavares dos Santos Vaz  
 
Partido de Convergência Democrática (PCD): 

Filomena Maria de Fátima Dias Xavier de Pina dos Prazeres  


