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SUMÁRIO 
O Sr. Presidente (Levy Nazaré) declarou aberta a 

sessão às 14 horas e 35 minutos. 
Tendo dado conta da presença, na Bancada do 

PCD, do Sr. Gil Costa, após a Mesa ter indeferido o 
pedido de substituição do Sr. Deputado Jorge Correia 
pelo mesmo, o Sr. Presidente convidou-o a se retirar, o 
que foi recusado. Neste sentido, intervieram, a diverso 
título, os Srs. Deputados Danilson Cotú (PCD), Jorge 
Amado (MLSTP/PSD), Idalécio Quaresma (ADI) e 
Vasco Guiva (MLSTP/PSD). De seguida, o Grupo 
Parlamentar do PCD abandonou a Sala e, ao abrigo do 
Despacho n.º 03/X/GPAN/2017, foi considerado 
ausente.  

Em interpelação à Mesa, usou da palavra o Sr. 
Deputado Jorge Amado (MLSTP/PSD), tendo merecido 
resposta da Mesa. 

Foi aprovada, na generalidade, especialidade e em 
votação final global, a proposta de resolução n.º 
31/X/5.ª/2017 – Acordo de Financiamento do Projecto 
de Reabilitação do Sector da Energia na Ilha de São 
Tomé. Fizeram uso da palavra, além do Sr. Ministro da 
Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos 
Parlamentares (Afonso Varela), que apresentou a 
proposta, os Srs. Deputados Jorge Amado 
(MLSTP/PSD) e Idalécio Quaresma (ADI). 

O Sr. Presidente encerrou a sessão às 16 horas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIÁRIO 
da Assembleia Nacional 
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O Sr. Presidente (Levy Nazaré): — Sras. e Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a 
sessão. 

 
Eram 14 horas e 35 minutos. 
 
Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados:  
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Abnildo do Nascimento d’ Oliveira 
Adilson Cabral Managem 
Alda Quaresma d’ Assunção dos Ramos 
Ângela José da Costa Pinheiro  
Arlindo Quaresma dos Santos 
Berlindo Branco Vilela Silvério 
Bilaine Carvalho Viegas de Ceita 
Egrinaldino de Carvalho Viegas de Ceita 
Esmaiel da Glória Espírito Santo 
Flávio Pires Mascarenhas dos Ramos 
Gabriel Barbosa dos Ramos 
Idalécio Augusto Quaresma 
Ivo Mendonça da Costa 
Joaquim Salvador Afonso 
Jorge Sousa Pontes Amaro Bondoso 
José António do Sacramento Miguel 
José Carlos Cabral d’Alva 
José Manuel Macumbo Costa Alegre 
Levy do Espírito Santo Nazaré 
Manuel da Graça Narciso 
Mário Fernando Rainho 
Martinho da Trindade Domingos 
Milton Viegas Fernandes Lima 
Nenésio Quaresma Afonso  
Salcedas d’Alva Teixeira Barros 
Sebastião Lopes Pinheiro 
Silvestre Moreno Mendes 
Wilder Monteiro dos Santos 
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  
 
Aérton do Rosário Crisóstomo 
Ana Isabel Meira Rita 
António das Neves Sacramento Barros 
Beatriz da Veiga Mendes Azevedo 
Brito Vaz d´Assunção do E. Santo 
Deolindo Luís da Trindade da Mata 
Guilherme Octaviano Viegas dos Ramos 
Jaime Pires Sequeira de Menezes 
Jorge Amado  
Manuel da Cruz Marçal Lima 
Mohamed Guadalupe Ramos da Glória 
Vasco Gonçalves Guiva 
 
União dos Democratas para o Desenvolvimento (UDD): 

Felisberto Fernandes Afonso  
 
 
 
O Sr. Presidente (Levy Nazaré): — Sras. e Srs. Deputados, não havendo substituição, gostaria antes de 

mais de cumprimentar-vos, na esperança de que as férias parlamentares estejam a correr da melhor 
maneira possível. Como é do conhecimento de todos, mesmo em férias, a Comissão Permanente se reuniu 
para convocar e marcar esta reunião plenária, tendo em conta o assunto que vamos discutir aqui hoje e a 
pertinência quanto ao timing, daí a marcação desta reunião. 
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Uma questão prévia e de conhecimento oficioso da Mesa, estou a ver o Sr. Gil Costa e despachei um 
documento indeferindo o pedido de substituição do mesmo, pelo que convidaria o Sr. Gil Costa, por favor, a 
ocupar o lugar que deve ocupar, como um outro cidadão qualquer e não como um deputado. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Danilson Cotú. 
 
O Sr. Danilson Cotú (PCD): — Sr. Vice-Presidente, gostaria de saber na base de que competência legal 

Vossa Excelência indeferiu o pedido de substituição, tendo em conta que o Sr. Deputado Gil Costa já foi 
empossado e já substitui por três vezes o Sr. Deputado Jorge Correia. Portanto, a decisão de indeferir um 
pedido, entendemos que tem que partir da comissão competente, neste caso a 1.ª Comissão e, de acordo 
com aquilo que diz o artigo 58.º, n.º 3 do nosso Regimento, a 1.ª Comissão tem condições para reunir e 
posicionar-se, e não ser uma decisão unilateral da sua parte. Por isso, não conseguimos entender o porquê 
dessa posição e gostaria que nos explicasse, com base nos pressupostos legais. 

 
O Sr. Presidente: — O senhor quando faz o pedido não é deputado, por isso mesmo que faz o pedido 

de substituição. Logo, é um cidadão que vem substituir um deputado. Assim sendo, enquanto Presidente 
Interino da Assembleia Nacional, conhecendo a situação oficiosamente, indeferi o pedido. A 1.ª Comissão 
só pode pronunciar-se depois de a Mesa da Assembleia despachar para a 1.ª Comissão, mas o pedido nem 
chegou sequer à 1.ª Comissão, porque a Mesa da Assembleia indeferiu o pedido e a base do indeferimento 
está no despacho. Está fundamentado o porquê do indeferimento. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, tendo em conta que não conheço o despacho e 

os fundamentos do indeferimento, gostaria que nos situasse sobre o assunto em causa. 
 
O Sr. Presidente: — Como é sabido, há o Estatuto dos Deputados, que foi alargado a todos os 

funcionários do Estado, inclusive aos funcionários da Assembleia Nacional. A questão da incompatibilidade 
foi aqui discutida variadíssimas vezes e toda a comunidade nacional e internacional tomou conhecimento 
desse alargamento, e foram Vossas Excelências que apresentaram exactamente essa alteração e 
aprovaram aqui, toda gente tem conhecimento disso. Logo, o Sr. Gil Costa é funcionário do Grupo 
Parlamentar do PCD e, enquanto funcionário deste Grupo Parlamentar, com contrato assinado, não pode 
tomar posse como deputado. Foi assim, mas de momento ele não é deputado e faz o pedido enquanto um 
cidadão que quer substituir um deputado. Daí o nosso posicionamento. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Danilson Cotú. 
 
O Sr. Danilson Cotú (PCD). — Excelência, faz-me confusão. Primeira questão, se for nestes moldes, 

devo dizer-lhe que o Sr. Gil Costa, em termos legais, tem o vínculo com o Grupo Parlamentar do PCD, 
sendo que a gestão do vínculo contratual que ele tem depende inteiramente do Grupo Parlamentar e não da 
Assembleia. 

Segundo aspecto, estou um bocado espantado com a sua explicação, porque dá impressão que Vossa 
Excelência decidiu assumir as competências adstritas a outros órgãos desta instituição. Porquê? Estamos a 
falar de alguém que já foi empossado, não estamos a pedir posse. Já foi empossado. Tendo sido 
empossado e já tendo feito a substituição três vezes, mediante a anuência da Comissão competente, não 
consigo perceber o alcance da sua decisão unilateral. Vossa Excelência, na minha lógica, não possui 
nenhum suporte legal para unilateralmente indeferir um pedido que saiu do Grupo Parlamentar e, outro 
aspecto, não é o Sr. Gil Costa, enquanto cidadão comum, que pediu a substituição. É um Grupo 
Parlamentar que, na ausência de um dos seus membros, entendeu pedir a substituição. Não tem como 
entender a sua decisão de dizer que é incompatível. É incompatível quando? Quem tinha que dizer isso e 
apontar essa incompatibilidade não é o senhor. Quem tinha que fazer isso é a comissão que vai analisar a 
situação da pessoa em causa. 

Quando Vossa Excelência unilateralmente toma essa decisão, parece-me que está a assaltar 
competências de órgãos desta Instituição e gostaria de pedir-lhe para reconsiderar a sua posição, como 
forma de facilitar os nossos trabalhos. 

 
O Sr. Presidente: — Sr. Deputado, não quero prolongar, nem quero entrar num debate, tendo em conta 

as minhas funções. Daí que, caso o Grupo Parlamentar não concorde com a decisão da Mesa, pode 
submeter ao Plenário, é o que diz também a nossa Casa Parlamentar e o nosso Regimento, para 
avançarmos.  

Mais uma vez, gostaria de dizer que variadíssimas vezes acusam-nos aqui de violação da lei e da 
Constituição, e está aqui um caso de alguém que é funcionário do Grupo Parlamentar do PCD que, como já 
disse, pede para substituir um deputado. Unilateralmente tomei essa decisão e não usurpei poderes de 
ninguém, porque cabe à Mesa da Assembleia remeter, quando achar, para as comissões. Esse assunto é 
de conhecimento oficioso e legal, logo oficiosamente, enquanto Presidente da Assembleia Interino, decidi 
indeferir o pedido de alguém que tem vínculos com um grupo parlamentar, para fazer a substituição. 
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Também gostaria de dar resposta ao Sr. Líder do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD, que havia feito 
uma intervenção. Tenho aqui todo o processo do Sr. Gil Costa que passou do Tribunal de Contas, como 
funcionário do Grupo Parlamentar do PCD. É com base neste processo, como funcionário do Grupo 
Parlamentar que passou pelo Tribunal de Contas, que tomei essa decisão. 

Por isso, volto a dizer, sem mais delongas, volto a convidar o Sr. Gil Costa a se posicionar no seu devido 
lugar, por favor. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, várias vezes tenho tido a sorte de assistir a alguns 

casamentos que passam por aí e nesses casamentos o juiz solícita ao auditório quem tem alguma coisa a 
dizer contra o matrimónio. Se alguém tiver alguma coisa a dizer contra o matrimónio, que diga já ou que se 
cale para sempre. 

O Sr. Vice-Presidente assistiu à substituição do Sr. Deputado três vezes, não se pronunciou, não disse 
nenhuma vez que havia alguma coisa ilegal, o senhor faz parte da 1.ª Comissão, que o autorizou a estar 
aqui, participou na autorização para ele estar aqui. Qual é a causa que o levou, como membro da Comissão 
que sempre o autorizou a estar aqui, a trazer neste momento a esta Assembleia a sua decisão unilateral? 
Acho que realmente deveríamos adoptar esse sistema. Se assistiu no momento exacto para falar e nunca 
quis falar, calaria para sempre, mas, enfim, estamos numa Casa Parlamentar.  

Devo dizer que também me solidarizo com o facto de o Sr. Deputado Gil Costa ser um funcionário do 
Grupo Parlamentar sob contrato, o Grupo Parlamentar, se quiser, amanhã põe-no na rua, assim como 
temos aqui nesta Sala indivíduos que trabalham no Gabinete do Primeiro-Ministro, que nunca levantamos 
questões sobre isso, viajam com o Primeiro-Ministro, faltam ao Parlamento, nunca levantamos questões e 
não queremos levantar cabelos nesses problemas. Não estamos cá para nos preocupar com o que se 
passa no prato, aliás um indivíduo educado, quando come, olha para o seu prato e não olha para o prato do 
vizinho. E não estamos cá para ver isso. Achamos que o Sr. Deputado, como funcionário do Grupo 
Parlamentar, foi aceite desde a primeira vez que introduziu o seu pedido de integração nesta Assembleia, a 
comissão competente autorizou e ele tem vindo a exercer a sua função, não é agora, no meio da 
Legislatura, que levantamos uma questão dessa. 

Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que houvesse bom senso e não estragássemos o nosso trabalho. 
Sabe de uma coisa, Sr. Presidente, isso é um lixo. Não vamos arrastar esse lixo para estragar o bom 

ambiente que estamos a preparar para discutir essa proposta que temos em mãos. Não devemos carregá-lo 
connosco. 

É isso que tenho a dizer, acho que deve haver bom senso para ultrapassarmos isso. Posteriormente, 
poderá estudar essa questão com o Grupo Parlamentar e com a comissão e dizer que se tolerou naquela 
altura, mas a partir de hoje, de acordo com isso, mais isso, a comissão decide e traz ao Sr. Presidente. 
Porque a comissão tem aqui membros que deveriam ter-se pronunciado na altura. Acho que nem fica bem 
ser membro da comissão e vir levantar um assunto agora, quando na altura deveria ter sido levantado. 

A comissão deve acolher a sua preocupação, ir trabalhar o assunto e trazer uma recomendação, se 
realmente esse assunto colocado pelo Sr. Presidente tem ou não algum cabimento. 

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Deputado, Líder do Grupo Parlamentar do MLSTP/PSD.  
Da minha parte, o assunto não é lixo, nós aqui não estamos numa lixeira e não estamos a tratar de lixo, 

primeira coisa. 
Segunda coisa, gostaria de dizer que não fui eu que trouxe o assunto cá para a reunião plenária. A 

decisão foi tomada na Mesa da Assembleia, não aqui. Por isso, ao chegar a Sala da reunião e constatar a 
presença do Sr. Gil Costa, pedi que ele ocupasse o seu lugar como cidadão e não como deputado. Mas não 
vou prolongar muito mais, submeto o assunto ao Plenário que votará e deliberará e o assunto ficará 
resolvido, para não prolongarmos isso, tendo em conta que viemos aqui obviamente para avançarmos com 
o nosso trabalho. 

Por isso, gostaria de dar possibilidade a mais grupos parlamentares de se pronunciarem, depois 
submeterei o assunto à votação. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Idalécio Quaresma. 
 
O Sr. Idalécio Quaresma (ADI): — Creio que não vale a pena prolongarmos essa discussão, tendo em 

conta que esse documento nem foi baixado para a 1.ª Comissão. Pedimos mais uma vez que o Sr. Gil 
Costa abandone a Sala e nos deixe continuar os trabalhos. Posteriormente, poderá fazer a reclamação, 
quando quiser, não vale a pena estarmos a imperar a situação. 

 
O Sr. Presidente: — Para constar, o Sr. Deputado Idalécio Quaresma é Vice-Presidente neste 

momento, exercendo a função de Presidente da 1.ª Comissão Especializada, que decide sobre essas 
questões de deputação. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Danilson Cotú.  
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O Sr. Danilson Cotú (PCD):— Sr. Presidente, confesso que até agora, pelo próprio nível e tamanho da 
minha ignorância em relação a determinadas matérias, não consigo vislumbrar o alcance racional dessa 
posição e decisão da Mesa, porque a primeira questão, de ser funcionário, se esgota no facto de ser 
funcionário do Grupo Parlamentar do PCD. Logo, isto não entra na questão da Administração Pública e a 
incompatibilidade aqui não se põe. 

Segundo aspecto e agora sim se afigura, para mim, como muito mas muito preocupante é quando 
falamos da necessidade de a democracia reinar nesta Casa e percebo atitudes que, sem muito receio, 
adjectivo de antidemocratas. Porquê? Porque – e é bom que eu volte a falar disso para que as pessoas 
oiçam lá em casa e saibam porque é que estamos a fazer finca-pé nessa matéria – no momento da 
constituição da Assembleia existe uma comissão de verificação de mandatos que se cria, já é o primeiro 
crivo, mas após isto há uma comissão competente que tem os poderes devidamente regulamentados aqui 
no nosso Regimento, para atribuir a possibilidade de posse ou recusá-la ao cidadão, de acordo com aquilo 
que for a solicitação de cada bancada.  

O que se põe e o que me está a fazer confusão quanto à sua posição é que, primeiro aspecto, o 
Deputado Gil Costa foi empossado aqui e na tomada de posse Vossa Excelência esteve aqui presente, 
enquanto Deputado, enquanto Vice-Presidente e enquanto membro da 1.ª Comissão e o Deputado Gil 
Costa teve autorização da 1.ª Comissão para voltar a estar aqui presente três vezes, em substituição do 
Deputado Jorge Correia. Então, se houvesse algum problema ou algum impedimento, naquele momento, 
deveria ter sido apresentado e logo impediríamos a possibilidade, porquê? Porque ao PCD não interessa 
violar lei nenhuma.  

O que se põe é que não consigo entender quais são os poderes efectivos que a Mesa da Assembleia 
tem para, unilateralmente, decidir…  

 
O Sr. Xavier Mendes (PCD):— Exactamente. Este é que é o problema. A Mesa da Assembleia não tem 

competência nenhuma.  
 
O Sr. Danilson Cotú (PCD):— …a competência é da 1.ª Comissão e não da Mesa da Assembleia. 

Portanto, Vossa Excelência queira desculpar-me, mas em termos de procedimentos não cumpriram as 
tramitações. Daí que estou a insistir até porque reconhecer o erro é humano e é uma atitude racional e 
inteligente de qualquer ser humano. Portanto, eu gostaria de aconselhá-lo a reconhecer que a Mesa da 
Assembleia não agiu de acordo com aquilo que é a tramitação desejada e a reconsiderar esse 
posicionamento, para podermos avançar. 

Outro aspecto muito importante é que tínhamos marcado o início da sessão para as 14 horas, Vossa 
Excelência chegou com algum atraso e nem se desculpou face aos Deputados, para justificar o porquê 
desse atraso. Logo, como forma de ganharmos tempo, eu gostaria que aceleraremos isso.  

Outra coisa, sabemos que essa estratégia de votação é uma forma de cobrir o sol com a peneira. 
Portanto, isso de votar não funciona, na minha lógica. 

Gostaria de aconselhá-lo a ponderar sobre a sua decisão.  
Muito obrigado.   
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco Guiva.  
 
O Sr. Vasco Guiva (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, é mesmo sobre essa questão em torno do Sr. 

Deputado Gil Costa, repito, Deputado, atendendo que já foi empossado. É que não entendo realmente o 
procedimento que a Mesa seguiu, ou seja, a forma unilateral como agiu o Sr. Presidente Interino Levy 
Nazaré, membro da 1.ª Comissão, tendo conhecimento de que, aquando da tomada de posse do Deputado 
Gil Costa, houve uma impugnação à posse, que baixou à 1.ª Comissão e até hoje não teve tratamento. 
Quero com isso dizer que, até que haja uma decisão da Comissão, o Deputado Gil Costa está em 
condições normais para exercer a sua função de deputação.  

Agora, do jeito que o Sr. Presidente da Mesa interino quer levar a questão, para votação, para sustentar 
a sua posição, quando sabe que errou e grosseiramente, não compreendemos.     

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Deputado.  
Como havia dito, tendo dado últimas palavras às três bancadas, para se pronunciarem antes de passar o 

assunto à votação, conforme rege as nossas normas democráticas, sem querer fazer alusão à matéria 
jurídica, gostaria de dizer mais uma vez que há um contrato de trabalho assinado. Logo, dizer que é apenas 
do Grupo Parlamentar do PCD não é verdade. O contrato é assinado pelo Sr. Secretário-Geral da 
Assembleia Nacional com o Deputado Gil Costa e esse contrato passou pelo Tribunal de Contas. Está aqui 
o contrato assinado, que passou pelo crivo do Tribunal de Contas. É o primeiro reparo que eu gostaria de 
fazer.  

Quanto às insinuações que fizeram, é normal, eu pelo menos não me deixo levar por essas insinuações 
políticas, pois estamos mesmo numa arena política e um pouco da experiência política que tenho me 
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permite ter essa calma em tudo que é dito pelos Srs. Deputados, no uso de poderes que têm, enquanto 
Deputado. Eu aqui só estou para presidir, organizar e dar seguimento aos nossos trabalhos.  

Diz a nossa lei que, quando não há consenso ou quando há situação de discordância em alguma 
decisão, mesmo da Mesa, cabe recurso ao Plenário. Em matéria administrativa, o recurso é hierárquico, 
depois para os Tribunais Administrativos. Em matéria política, o recurso é para o Plenário e, caso não 
estejam de acordo, o recurso é para os Tribunais comum. Daí que sigo, ponho o assunto à votação, mas 
antes disso quero convidar, mais uma vez, o Sr. Gil a ocupar o seu lugar e depois a 1.ª Comissão poderá 
resolver a questão do processo que dizem que já lá está.  

Volto a dizer que estou com a minha consciência tranquila de que não usurpei o poder de nenhum órgão, 
não violei nenhuma norma, não violei nenhuma lei. Tomei uma decisão de conhecimento oficioso de que o 
Sr. Gil Costa é funcionário da Bancada Parlamentar do PCD e tenho documentos que suportam e advogam 
a minha decisão.  

Tem a palavra o Líder da Bancada do ADI. 
 
O Sr. Idalécio Quaresma (ADI): — Sr. Presidente, é só para fazer referência a uma das competências 

do Presidente. Diz a alínea c) do artigo 28.º do nosso Regimento: «Admitir ou rejeitar…». Portanto, estamos 
em presença de um caso da rejeição. 

 
O Sr. Presidente: — Volto a dizer já que eu dei, eu dou ao senhor e passo à votação e para nós 

avançarmos, sim Sr. Deputado tem a palavra. 
 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Danilson Cotú, depois passaremos à votação. 
 
O Sr. Danilson Cotú (PCD): — Sr. Presidente, só quero, em nome da minha Bancada, comunicar à 

Mesa e às Sras. e Srs. Deputados que, caso o Sr. Deputado Gil Costa saia da Bancada, sairemos 
juntamente com ele. 

 
O Sr. Presidente: — De acordo com o Regimento, a Mesa tomará as suas devidas posições também.  
Muito obrigado. 
 
Entretanto, os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do PCD abandonaram a Sala. 
 
Eram 15 horas e 5 minutos. 
 
Vamos avançar. Temos para a reunião de hoje um ponto único, que é a proposta do Acordo de 

Financiamento do Projecto de Reabilitação do Sector da Energia para a ilha de São Tomé, financiado pelo 
Banco Europeu de Investimento, no valor de € 12 000 000 00 (doze milhões de euros).  

Todos os Deputados tomaram conhecimento, foi enviado. 
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado, para uma interpelação à Mesa. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente interino da Assembleia Nacional, Sr. Ministro dos 

Assuntos Parlamentares, Sras. e Srs. Deputados, os meus respeitosos cumprimentos. 
Sr. Presidente, pedi essa interpelação à Mesa, tendo em conta que a Comissão Permanente decidiu pela 

convocação dessa sessão plenária e estou convencido de que o processo não concluiu, porque após a 
decisão da Comissão Permanente, caberia ao Sr. Presidente reunir a Conferência de Líderes, para 
podermos agendar a matéria e o procedimento a se ter com relação a esta sessão plenária.  

Disse o Sr. Presidente que não existe o período antes da ordem do dia, ou a Conferência de Líderes não 
deliberou com relação a isto, não reunimos, portanto essa decisão não foi da Conferência de Líderes, nem 
tão pouco participou na distribuição do tempo para o debate deste projecto que ora se apresenta aqui.  

Lamentavelmente, já estamos cá na sessão plenária, mas eu não poderia deixar passar esta 
oportunidade, sem ter que levantar esta questão, porque pessoalmente, Sr. Presidente, tenho uma questão 
muito importante a colocar ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e eu gostaria que desse alguma 
explicação a esta augusta Assembleia, aliás, acho que é de interesse de todas as Sras. e Srs. Deputados. 
Pelos vistos, não haverá outra possibilidade de colocar esta questão, mas enfim, estando aqui numa sessão 
plenária como esta e sem a possibilidade de colocar a questão, numa oportunidade ímpar que temos, 
durante este período de férias, de estarmos com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, acho que seria um 
pecado. 

Tenho uma questão a colocar ao Sr. Ministro, não vou colocá-la agora, mas peço autorização, se me 
permitir, o farei, porque acho que é de interesse e dignifica da Casa Parlamentar. Neste momento, posso 
dizer que a Casa Parlamentar está desonrada, pelo assunto que está a acontecer que usurpa o poder da 
nossa Casa Parlamentar. Nos ultrapassa, portanto, nos inquieta e eu gostaria realmente que o Sr. Ministro 
desse uma resposta à Casa Parlamentar sobre este assunto.  
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Portanto, se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados permitirem, colocarei a questão. Quanto, não fico por 
aqui. 

 
O Sr. Presidente: — Obrigado Sr. Deputado. Começaria pela parte final da sua intervenção, dizendo 

que a Mesa não dá o consentimento, para levantar a questão que quer levantar ao Sr. Ministro dos 
Assuntos Parlamentares. Mas tendo em conta o assunto, que diz ser de extrema importância para toda a 
Nação e para o Governo, sugiro que introduza na Mesa da Assembleia um pedido e diligenciaremos, 
mesmo estando de férias, para que haja um debate, já que o assunto é tão importante, para o discutirmos, 
tendo em conta que a reunião de hoje foi marcada com assunto único.  

Passando para o que disse na sua introdução, como sabe, estamos de férias e Mesa se rege pelo 
Regimento da Assembleia, que no artigo 52.º da resposta, contradizendo aquilo que disse, mas o artigo 
54.º, competência, ponto 1, alínea c) diz que «Compete à Comissão Permanente promover a convocação 
da Assembleia sempre que tal seja necessário;». Por isso, não fizemos nada que contrarie o Regimento. 
Seguimos apenas o Regimento. Nessa reunião da Comissão Permanente, estiveram presentes os 
representantes de todas as bancadas e foi lá que se tomou a decisão de ponto único e é por isso que 
estamos aqui só para debater este ponto.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, normalmente, já tivemos sessões plenárias como 

esta. Depois da reunião da Comissão Permanente, os líderes vão ao gabinete do Presidente da Assembleia 
e ali vão alinhavar o que será a sessão plenária, mas isso não aconteceu. 

Bom, a questão que quero levantar é uma questão também resolvida no período de férias 
parlamentares, pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Surgiremos que não valia a pena ter 
uma sessão plenária para a discutir e decidimos resolver na Comissão Permanente, mas houve uma 
violação por parte do Governo, e é no período de férias parlamentares.  

Eu gostaria de obter uma explicação do Sr. Ministro, porque a Assembleia Nacional não deliberou para 
que a tropa nacional pudesse participar em qualquer exercício militar. Analisamos a questão e 
repetidamente dissemos que daríamos autorização para que o navio de guerra brasileiro entrasse no 
Território Nacional, mas hoje está a ser anunciada a participação da tropa nacional num exercício que está 
a ser levado a cabo. Não autorizamos e, se houver algum problema com os militares, a Assembleia não vai 
assumir, porque não autorizou.  

Na altura, pedimos uma explicação, se era para autorizar a participação da tropa nacional no exercício 
ou não, porque o documento do Governo não dizia que era para participar. Fizemos questão de sublinhar 
que era apenas para a entrada do navio, para visitar o Território Nacional. Todos os Srs. Deputados que 
estavam presentes foram unânimes nesse sentido.  

Por que é que o Governo toma uma medida dessa, sem tomar em consideração os poderes da 
Assembleia Nacional? 

 
O Sr. Presidente: — Mais uma vez, vem confirmar de facto a pertinência do assunto, daí que coloca a 

questão à Mesa da Assembleia. Mesmo que não se faça uma reunião plenária, pode discutir-se na 
Comissão Permanente, não na sessão de hoje. 

Sem mais delongas, convido o Sr. Secretário Nenésio Quaresma, para fazer a leitura do projecto de 
resolução. 

 
O Sr. Secretário (Nenésio Quaresma): — Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: «Texto final da 

proposta de resolução n.º 31/X/5.ª/2017- Acordo de Financiamento do Projecto de Reabilitação do Sector de 
Energia na Ilha de São Tomé. 

Preâmbulo. 
O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe assinou, em 23 de Fevereiro de 2017, o 

Acordo de Financiamento com o Banco Europeu de Investimento, para o Projecto de Reabilitação do Sector 
de Energia, no montante de € 12 000 000 00 (doze milhões de euros), que se adicionará aos € 16 000 000 
00 (dezasseis milhões de euros) do donativo do Banco Mundial, perfazendo assim um total de cerca de 
USD 29 000 000 00 (vinte e nove milhões de dólares). 

Neste sentido, a Assembleia Nacional resolve, nos termos das alíneas b) e j) do artigo 97.º da 
Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º. Aprovação.  
É aprovado, para ratificação, o Acordo de Financiamento, assinado entre a República Democrática de 

São Tomé e Príncipe e o Banco Europeu de Investimento, para o Projecto de Reabilitação do Sector de 
Energia na Ilha de São Tomé, num total de cerca de USD 29 000 000 00 (vinte e nove milhões de dólares), 
cujos textos seguem em apenso, em Língua portuguesa e inglesa, e dele fazem partes integrantes. 

Artigo 2.º. 
Entrada em vigor. 
A presente resolução entra imediatamente em vigor. 
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Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 23 de Março de 2017.  
O Presidente da Assembleia Nacional Interino, Levy do Espírito Santo Nazaré.»  
 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Secretário.  
De seguida, peço ao Sr. Ministro para usar da palavra, para apresentar a proposta e aproveitar já para 

esclarecer alguns erros que estão no documento, quanto a dólares e euros. Gostaríamos que assim fosse. 
 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares (Afonso 

Varela): — Obrigado Sr. Presidente, muito boa tarde Srs. Deputados. 
Trata-se com efeito dum grande projecto de reabilitação do sector energético na Ilha de São Tomé, que 

tem duas componentes fundamentais: Uma componente de geração, isto é, uma componente de produção 
de energia, e uma segunda componente que é a de transmissão e distribuição de energia. Portanto, é um 
projecto que é co-financiado apenas pelo Banco Europeu de Investimento, que concede ao Governo um 
crédito na ordem de € 12 000 000 00 (doze milhões de euros), que está complementado por um outro 
acordo do Banco Mundial, mas desta feita um acordo de donativo. Portanto, trata-se de um donativo de 
cerca de USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de dólares) do Banco Mundial. 

O projecto visa, como eu disse, a geração, porque o País tem um compromisso para que a partir de 
2020 pelo menos um mínimo de 40% da nossa geração deve provir de fontes renováveis, portanto, fontes 
limpas, por um lado, e, por outro, toda gente sabe que o nosso sistema perde cerca de 30, 40% da 
produção, por causa da má qualidade da nossa rede de condução, transmissão e de distribuição de 
energia.  

Portanto, esse dinheiro deverá servir para colmatar essas falhas. 
 Como eu disse, relativamente ao Banco Mundial, trata-se dum donativo e, no que respeita ao Banco 

Europeu de Investimento, estamos a falar de um crédito que é concedido nos termos concessionais, 
habituais, admissíveis, pelos organismos internacionais, que fazem o monitoramento da nossa economia. 
Desde logo, o próprio Banco Mundial que participa nesse projecto não participaria, caso o crédito não 
respondesse a esses requisitos que o Banco recruta de fundamentais para o País, com as nossas 
características. Portanto, nesse aspecto não há problema. 

Quanto àquilo que eventualmente se chama de erros nos documentos, não me parece haver erros. 
Talvez se aconselhe, mas isto ficará ao critério dos Srs. Deputados, tem a ver com alguma precisão. 
Quando se trata de crédito do Banco Mundial, falamos de USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de 
dólares), o crédito de Banco Europeu de Investimento, € 12 000 000 00 (doze milhões de euros).  

Obviamente que quando o documento do Banco Europeu de Investimento faz referência ao projecto, aos 
dois créditos, traduz os USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de dólares) em euros, então, vem falar de € 
14 000 000 00 (catorze milhões de euros) e o montante não será USD 29 000 000 00 (vinte nove milhões de 
dólares) mas sim, € 26 000 000 00 (vinte seis milhões de euros). Portanto, quando falamos em dólares, 
estamos a falar de USD 29 000 000 00 (vinte nove milhões de dólares), quando falamos de euros, estamos 
a falar de € 26 000 000 00 (vinte seis milhões de euros), sendo que o co-financiamento é feito em duas 
moedas. Euros, 12 000 000 00 (doze milhões de euros) e USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de 
dólares). E os USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de dólares) corresponderão, mais coisa, menos 
coisa, a € 14 000 000 00 (catorze milhões de euros). Portanto, é disto que estamos a falar. 

Obviamente, quando eu digo «corresponderá mais ou menos», é porque não há uma paridade fixa entre 
o euro e o dólar, e o câmbio será feito no momento em que houver o desembolso. Portanto, pode não 
coincidir exactamente com os € 14 000 000 00 (catorze milhões de euros).  

Agora, o que temos a certeza sim é que o Banco Mundial nos dará os USD 16 000 000 00 (dezasseis 
milhões de dólares). O dólar sobe, o dólar baixa, mas nominalmente teremos USD 16 000 000 00 
(dezasseis milhões de dólares). Agora, esses dólares corresponderão, no momento do desembolso, que 
não é feito só duma vez, exactamente a € 14 000 000 00 (catorze milhões de euros)? Posso dizer-vos 
desde já que não. Pode ser um bocado mais a cima se o dólar se valorizar em relação ao euro, ou um 
bocado mais a baixo, se ele se desvalorizar. Por isso é que aparece muitas vezes a terminologia «cerca de» 
e tudo mais. Mas o certo é que serão nominalmente USD 16 000 000 00 (dezasseis milhões de dólares) e 
nominalmente Euros 12 000 000 00 (doze milhões de euros). Obviamente que no Acordo que temos se 
referem a € 14 000 000 00 (catorze milhões de euros) e não a € 16 000 000 00 (dezasseis milhões de 
euros). Portanto, como eu disse, não há propriamente um erro, mas a Assembleia é soberana. Se encontrar 
uma melhor redacção, uma melhor forma para retractar essa realidade que eu acabei aqui de descrever, 
pode fazê-lo.  

Em suma, trata-se de um projecto, e é preciso dizer isso, e temos um prazo. Foi assinado a 23, creio, de 
Fevereiro deste ano e temos um prazo até 31 de Março, para poder ratificar o acordo. Portanto, aprovar 
aqui e ratificar pelo Presidente da República, sob pena de o País perder a possibilidade desse crédito e 
comprometer o projecto, razão pela qual a questão foi colocada com essa urgência e com essa pertinência.  

Obrigado Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
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O Sr. Presidente: — Obrigado Sr. Ministro, também pela explicação quanto à terminologia dos valores e 
das moedas em causa. 

Sem querer entrar em debate, temos uma proposta de resolução que vem do próprio Governo e há de 
facto esses erros, mas corrigimos tendo em conta a explicação do Sr. Ministro e votaremos de acordo com a 
melhor recomendação da comissão de redacção. 

Assim sendo, levo ao debate então o Acordo. Sras. e Srs. Deputados que queiram usar da palavra, por 
favor. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado.  
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, para nós é uma satisfação saber que as 

organizações internacionais estão preocupadas com a necessidade de São Tomé e Príncipe cumprir com 
as recomendações das organizações internacionais para o desenvolvimento sustentável dos países do 
mundo inteiro, cujos pontos que se tomou como referência dizem respeito a energia, água potável e 
protecção do meio ambiente. Assim sendo, temos que nos congratular com a iniciativa do Banco Mundial e 
da União Europeia, em conceder a São Tomé e Príncipe quer o crédito, quer o donativo, para que o País 
possa cumprir com esses objectivos até 2030, como ficou acordado. 

Entretanto, com relação a este Acordo que ora nos é apresentado, realmente tenho aqui a proposta de 
resolução, tem algumas gralhas como se vê, mas aqui diz € 12 000 000 00 (doze milhões de euros) que se 
adicionará a € 16 000 000 00 (dezasseis milhões de euros). € 12 000 000 00 (doze milhões de euros) que 
se adicionará a € 16 000 000 00 (dezasseis milhões de euros) não pode ser equivalente a USD 29 000 000 
00 (vinte nove milhões de dólares).  

O Sr. Ministro disse que eram USD 16 000 000 (dezasseis milhões de dólares), mas aqui temos € 16 000 
000 00 (dezasseis milhões de euros). Significa dizer que se 16 000 000 00 (dezasseis milhões), como disse 
que eram dólares, correspondem a € 14 000 000 00 (catorze milhões de euros), como podem € 12 000 000 
00 (doze milhões de euros) corresponder a USD 13 000 000 00 (treze milhões de dólares)? Portanto, acho 
que aqui tem alguma questão que precisa ser corrigida. 

Por outro lado, não temos o parecer do Gabinete de Dívida, que deveria vir adicionado a essa solicitação 
por parte da Assembleia Nacional. O Gabinete deveria emitir um parecer sobre isto, de acordo com a lei que 
temos, igualmente o Ministério Público, e a Assembleia, por sua vez, com os pareceres desses dois órgãos, 
autorizar o Governo a contrair as dívidas. Mas trata-se de um empréstimo que não traz grande peso para o 
País, uma vez que é uma dívida cujo juro não é elevado, portanto, é concessionário.  

Portanto, não nos iremos opor a este empréstimo, aliás o País necessita evidentemente de energia e 
temos que contrair algumas dívidas para a resolução da energia.  

O que me faz espécie é que o País já teve um donativo de € 16 000 000 00 (dezasseis milhões de euros) 
para o mesmo objectivo, e até então não conseguimos vislumbrar o que é que foi feito com esse valor, que 
neste momento coloca-se aqui também para que a Assembleia possa, duma sapada, o autorizar os dois 
financiamentos. 

Temos estado a observar o sistema de electrificação que se tem levado ao País e é necessário que, 
antes da aplicação dessas verbas, se faça uma auditoria internacional à EMAE, para se apurar, porque para 
nós aquilo está uma auto-estrada de corrupção. Há um projecto que lá está que teve a duplicação do valor 
inicial para a sua execução. Portanto, há que se ter em conta isso, porque alias o que podemos observar 
nas recomendações da União Europeia é que este Acordo devera ter uma execução transparente, sem 
corrupção, caso contrário, a União Europeia irá cortar esse financiamento.  

Daí que nós gostaríamos que os investimentos que se faça na área da energia possa ser efectivamente 
um investimento sustentável.  

Não podemos continuar a compadecer-nos com a instalação da energia que se faz no País, com cabos 
que passam via aérea. Olhamos para a nossa cidade, vemos uma teia de aranha autêntica em toda parte. 
Com esse financiamento, poderíamos fazer uma condução de energia via subterrâneo. Há condições, os 
técnicos deixaram claro. Vários técnicos com quem eu conversei deixaram claro que há condições para 
fazermos uma coisa bem-feita e não algo que amanhã vamos ter que remover, para podermos fazer 
novamente. Faz-se uma coisa duma vez só e deixa-se o País sustentável, no que diz respeito a esse 
objectivo a atingir que é da energia. 

Por outro lado, gostaria também, Sr. Ministro, no que diz respeito a esses financiamentos, é que haja 
energia renovável, sustentável e que até 2030 nenhum único são-tomense possa viver sem energia nas 
suas casas. É o que está nesse Acordo assinado pelos governos de todos os países do mundo. 

Portanto, que gostaria de conhecer qual é a energia renovável que se pretende trazer e implementar 
aqui em São Tomé e Príncipe com este financiamento. Não sei se tem a ver com esses balões que há lá em 
Neves, ou se tem a ver com outra coisa qualquer. Portanto, não sei, não vi ainda pelo menos um sinal de 
energia renovável em São Tomé e Príncipe, e estamos aqui como representantes do povo, para podermos 
autorizar um financiamento para o País, que todos, esperançosamente, estamos convictos de que vem 
resolver o problema do País. 

Gostaríamos que realmente trouxesse essa inovação tecnológica que o mundo global em que vivemos 
está a inserir e que está a decorrer. Gostaríamos que São Tomé e Príncipe não fugisse à regra, que não 
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fizéssemos uma coisa hoje, para partir amanhã e voltamos a fazer sucessivamente. Não será sustentável. 
Portanto, temos que fazer uma coisa que realmente seja sustentável.  

Eu gostaria de obter alguma explicação do que é essa questão de qualidade que estamos a fazer sobre 
esse fundo que nos é concedido pelo Banco Mundial, mas deixar também um apelo, Sr. Ministro, que é a 
segunda vez que nos reunimos aqui numa sessão extraordinária. Uma vez para aprovar um empréstimo de 
3 000 000 00 (três milhões), porque o BADE assim o exigiu, e agora para aprovarmos esse empréstimo, 
porque a União Europeia assim o exige.  

Ora, queremos que nos diga e que nos traga a solicitação sobre os USD 30 000 000 00 (trinta milhões 
de dólares) e sobre os 17 000 000 00 (dezassete milhões) do fundo do Kuwait, também para São Tomé e 
Príncipe, e outros financiamentos já entrados que aqui na Assembleia Nacional nem sequer nos 
pronunciamos.  

Obrigado Sr. Presidente. 
 
Aplausos do MLSTP/PSD.  
 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Deputado.  
Mais intervenções? 
Tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.  
 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: — Sr. 

Presidente, gostaria de ficar dentro daquilo que é o objecto da ordem do dia e, por isso, eu gostaria de 
clarificar um aspecto que me parece importante. O Sr. Deputado queria saber o que é que se fez com os 16 
milhões. Eu quero dizer que os 16 milhões e os 12 milhões foram assinados quase simultaneamente, há 1 
mês. Portanto, nem em 1 mês, nem em 2 meses temos a capacidade para executar absolutamente nada. 
Por isso, nada disso foi feito. Mas como eu disse, todo o dinheiro não vai para a produção ou a distribuição 
da energia. Portanto, é isso que é preciso saber. Eu não disse os detalhes, mas o documento do Acordo 
que certamente veio à Assembleia diz que tem que se pôr o gerador. Portanto, o sistema de detenção das 
avarias. Estão a criar uma nova sala de despacho. Está-se a mudar a linha de transmissão. Portanto, há 
tudo isso. Todo o dinheiro não vai só para se produzir nem para se transportar só a energia. Há a própria 
organização do problema. Portanto, sabe-se hoje que quando há cortes, para se repor a energia, os 
técnicos da EMAE têm que andar em cada estação, trepar os postes e ligar, para ver se é esse ou se é 
aquele. Portanto, o sistema que se quer pôr hoje permite que a partir da cidade eles saibam onde é que 
está a avaria e poder intervir. Claro que essa acção é uma acção importante, mas não aumenta 
necessariamente a nossa capacidade, não aumenta mais um quilowatt ao nosso sistema. Portanto, há os 
contadores, que vão ser instalados. Há a própria organização do sector energético. Por exemplo, o que se 
pretende é que hoje a energia passe apenas por uma linha. E quando há um problema, toda gente fica sem 
energia. Portanto, se está a montar hoje um sistema que permita que, se houver um problema num lado se 
possa passar para outro lado e continuar a fornecer a energia. Hoje, por causa de um pequeno problema, 
sei lá da linha que vai de Santo Amaro a Trindade, se houver um problema em Otótó, todo o País fica sem 
energia. Portanto, é toda essa reorganização que se pretende fazer com esses valores que nós aqui 
referimos.  

Relativamente às cifras, volto a insistir sobre as cifras, como eu disse, o que é importante é 
encontrarmos a melhor e a Assembleia é soberana nisso. Mas o que é verdade é que se trata de 12 milhões 
de euros de crédito do Banco Europeu de Investimento e se trata de 16 milhões de dólares do Banco 
Mundial, no documento que está na posse dos Srs. Deputados, porque é esse o objecto da nossa 
discussão, a aprovação pela Assembleia Nacional do Acordo de Crédito do Banco Europeu do 
Investimento. Não se está aqui, como disse o Sr. Deputado, numa assentada, a aprovar dois acordos. 
Estamos apenas a aprovar o Acordo do Banco Europeu de Investimento. Dentro do Acordo do Banco 
Europeu de Investimento, obviamente que eles fazem referência, porque estão em co-participação com o 
Banco Mundial e então dizem que há 12 da parte deles e nesse projecto há 14 milhões da parte do Banco 
Mundial, mas não é o Banco Europeu que vem exigir que se aprove ou que se traga o Acordo do Banco 
Mundial, para que se possa aprovar. Portanto, é isso que estou a dizer e estou a dizer que os acordos 
foram assinados há 1, 2 meses e no documento há de facto uma gralha, por que se diz 12 milhões, aos 
quais se adicionarão 16 milhões, mas não se diz qual é a unidade de conta. Portanto, o Sr. Deputado 
assumiu imediatamente que eram euros, mas não se diz. No artigo 1.º da resolução, a menos que eu não 
tenha o mesmo documento, não tenho o texto diante de mim, diz 12 milhões de euros, aos quais se 
adicionarão 16 milhões.  

 
Murmúrios. 
 
Não, isso é uma contradição que está no preâmbulo. Estou a dizer que no artigo 1.º está isto. Aqui não 

tem… 
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O Sr. Presidente: — Sr. Ministro, desculpe interrompê-lo e peço desculpas também à plenária, para se 
esclarecer isso. É que o documento que vem do Governo, que tenho aqui comigo… 

 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: — Não, o 

documento do Governo é este.  
 
O Sr. Presidente: — Só um momento, Sr. Ministro, por favor. O documento que vem do Governo de 

facto só diz 16 milhões de donativos, como o Sr. Ministro bem disse. Na redacção feita pelos serviços é que 
cometeram esse erro e puseram euros. O Sr. Ministro tem toda razão. 

 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: — Mas 

quando o Sr. Deputado atribui ao Governo um documento que é da Assembleia Nacional, pergunto se não 
há um bocado de má-fé nisso tudo. 

 
O Sr. Presidente: — Portanto, não há má-fé. Apenas o Sr. Deputado… 
 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: — Sabe 

porquê que eu digo isso, Sr. Presidente, com a sua permissão? Estou a insistir que no documento do 
Governo diz-se «12 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento, aos quais adicionarão…», até 
não está «adicionarão», está «adicionará», 16 milhões, mas não se explicita qual é a unidade de conta.  

 
O Sr. Presidente: — Exactamente.  
 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: — E é na 

base disso que estou a falar. Ora, isto é um documento da Assembleia, e um documento da Assembleia 
não pode ser imputado ao Governo. É isso que estou a dizer. É só isso. 

 
O Sr. Presidente: — Pronto. Está esclarecido, é bom ficar esclarecido, como os Srs. Deputados estão a 

pegar e a ver apenas o texto final que foi redigido, daí essa incompreensão. Mas todos os deputados 
também tiveram acesso ao documento que veio do Governo, como disse o Sr. Ministro. Está esclarecido 
isso.  

 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Defesa de honra, Sr. Presidente.  
 
O Sr. Presidente: — Não tem honra nenhuma, Sr. Deputado. Apenas fica esclarecido.  
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado.  
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Desculpe, Sr. Presidente, não estou a desafiar coisa nenhuma.  
Sr. Presidente, é que quando fizemos abertura da sessão, o Sr. Presidente disse que a Assembleia 

Nacional recebeu do Governo uma resolução e é essa resolução que se mandou o Sr. Secretário ler. Quer 
dizer que tenho que entender que a resolução é do Governo. Portanto, não pode haver má-fé.  

 
O Sr. Presidente: — Esclarecimento feito, vamos avançar.  
Mais intervenções para o debate.  
Não havendo, vou submeter o documento à votação, pelo que está aberto o momento de votação. Sras. 

e Srs. Deputados, apelo para não se ausentarem da Sala.  
Passemos à votação, na generalidade, da proposta de resolução.  
 
Submetida à votação, foi aprovada com 40 votos a favor.  
 
Vamos passar à votação na especialidade, artigo por artigo. Só temos o preâmbulo e um artigo. 

Obviamente com as devidas correcções que já está no documento que vem do Governo. Quem tem algo a 
dizer, quanto ao preâmbulo.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, é para que se corrija o preâmbulo. Temos aqui 

«precâmbulo» em vez de «preâmbulo».  
 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado.  
Mais erros para corrigir e melhorar o documento.  
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Que os serviços depois se clarifiquem em relação a essas cifras.  
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O Sr. Presidente: — Talvez por falta de tinta, parece «precâmbulo», mas é «preâmbulo» mesmo. Na 
máquina com certeza a tinta está a falhar e então «e» está a parecer em «c». Mas é mesmo o 
«preâmbulo».  

A Mesa toma boa nota do seu comentário, quando falou das cifras, de acordo com aquilo que já foi dito 
também pelo Sr. Ministro.  

Mais comentários, melhorias, correcções no preâmbulo.  
Não havendo, vamos passar à votação. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 40 votos a favor.  
 
Artigo 1.º. Comentários, sugestões.  
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, pude entender do Sr. Ministro dos Assuntos 

Parlamentares que a autorização ou a aprovação que nos traz aqui hoje diz respeito apenas a 12 milhões 
de euros. Daí que acho que no artigo 1.º deve-se fazer alusão a 12 milhões de euros, aliás que diz do 
Banco Europeu de Investimento. E o Banco Europeu de Investimento deu um empréstimo de 12 milhões e 
não de 29 milhões. Portanto, onde está 29 milhões tem que passar a ser 12 milhões, porque é aquilo que 
vamos aprovar aqui hoje.  

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Deputado Idalécio Quaresma. 
 
O Sr. Idalécio Quaresma (ADI): — Sr. Presidente, venho na sequência do Sr. Deputado Jorge Amado, 

mas com outra proposta. É a seguinte: «é aprovado para ratificação o Acordo de financiamento entre a 
República Democrática de São Tomé e Príncipe e o Banco Europeu de Investimento e com o co-
financiamento do Banco Mundial, no valor total…», então ficava já o valor, tendo em conta que está apenso 
a proposta. Não sei se faço entender.  

 
O Sr. Presidente: — Pode repetir por favor, Sr. Deputado. 
 
O Sr. Idalécio Quaresma (ADI): — «… o Banco Europeu de Investimento e com o co-financiamento do 

Banco Mundial, no valor total de 29 milhões de dólares. Tendo em conta que o documento em inglês faz 
parte integrante dessa proposta e que vem com o valor do Banco Mundial e do Fundo Europeu. 

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado.  
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Sr. Presidente, trata-se de um donativo do Banco Mundial. Aliás, 

o Sr. Ministro disse que não traz aqui o pedido de 16 milhões do Banco Mundial. Portanto, traz aqui, sim, o 
Acordo do Empréstimo, portanto, são 12 milhões. E sendo o acordo do empréstimo 12 milhões, o Sr. 
Ministro tem que dizer como é que gostaria, como tinha dito que a resolução veio de lá, que essa resolução 
ficasse. Portanto, são 12 ou 29 milhões. Ao introduzirmos aqui o Banco Mundial, quer dizer que o 
documento que temos diz respeito a… 

 
O Sr. Presidente: — …aos dois. É o que disse o Sr. Deputado Idalécio Quaresma e que o Sr. Ministro já 

havia dito, que se adicionará, é essa a proposta, os 16 milhões do donativo do Banco Mundial.  
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Mas o Sr. Ministro disse que o que lhe traz aqui hoje são os 12 

milhões. Ora, é evidente que eu poderei estar de acordo com a alteração do Sr. Deputado Idalécio, caso o 
Sr. Ministro se pronuncie.  

 
O Sr. Presidente: — Gostaria de pedir aos Srs. Deputados para prestarem atenção ao esclarecimento 

do Sr. Ministro. 
Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. 
 
O Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares:— Sr. 

Presidente, na minha perspectiva, não há aqui qualquer confusão. Como se diz aqui, trata-se de um 
projecto de reabilitação do Sector de Energia na Ilha de São Tomé e o projecto não se financia com os 12 
milhões. No entanto, trata-se de um co-financiamento aos 12 milhões. Por isso, no próprio documento do 
Acordo que está aqui na Assembleia, o documento do crédito, dizem que se trata de um projecto em que há 
um crédito concedido pelo Banco Europeu de Investimento e há uma subvenção. Eles chamam de 
subvenção, porque é um donativo do Banco Mundial. O próprio acordo de crédito, que vamos aprovar, é 
que diz isso, não somos nós a dizer. Daí é que se teve o interesse de, no próprio documento, se dizer que 
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há o acordo para financiar o projecto do sector de energia na Ilha de São Tomé, mas esse projecto, o que 
se quer dizer não é só de 12 milhões. É um projecto de muito mais, adicionando os tais 14 milhões de euros 
ou 16 milhões de dólares, mas essa referência não é uma referência nossa. É uma referência que o próprio 
documento do acordo de crédito do Banco Europeu de Investimento, que os Srs. Deputados têm, faz 
referência. Daí que o Ministério das Finanças entendeu por bem que se deveria dizer, nessa resolução, qual 
é o total do financiamento do projecto, mas que fique vincado que o acordo de crédito diz respeito apenas 
aos 12 milhões.  

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo esclarecimento. Esse esclarecimento está na 

página n.º 5 do documento que foi enviado a todos os Deputados. No Acordo de Financiamento, na página 
n.º 5, está claramente tudo que foi dito pelo Sr. Ministro.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Amado. 
 
O Sr. Jorge Amado (MLSTP/PSD): — Obrigado Sr. Presidente, mas estamos aqui a aprovar uma 

resolução e a resolução fala apenas de Banco Europeu de Investimento, ponto 1. Ora, se há outro 
investimento, tem que fazer parte, tem que integrar. A resolução só fala de Banco Europeu de Investimento 
e sabemos que são 12 milhões. Portanto, se há outro financiamento, tem que integrar, porque vamos 
aprovar uma resolução.    

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Deputado. O que está a pedir é que isso também esteja no 

artigo 1.º, porque já está no preâmbulo. Então, vamos aprovar, se estiverem de acordo, com a inclusão 
também do co-financiamento do Banco Mundial.  

Nós ainda estamos no debate na especialidade do artigo 1.º. Com esse contributo de inclusão do outro 
financiador, no artigo 1.º, vamos aprovar.  

Convido o Sr. Secretário a proceder à leitura da resolução. 
   
O Sr. Secretário: — Sr. Presidente, «Artigo 1.º. Aprovação.  
É aprovado, para ratificação, o Acordo de Financiamento Assinado entre a República Democrática de 

São Tomé e Príncipe e o Banco Europeu de Investimento e com o Co-financiamento do Banco Mundial, 
para o Projecto de Reabilitação de Sector de Energia na Ilha de São Tomé, num total de 29 milhões de 
dólares, cujos textos seguem em apenso na língua portuguesa e inglesa e dele fazem parte integrante.        

 
O Sr. Presidente: — Não havendo mais, vamos passar à votação do artigo 1.º. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 41 votos a favor.  
 
Uma correcção, o Sr. Deputado entrou no meio da votação do artigo 1.º, pelo que não conta. Sr. 

Deputado irá participar apenas na votação final global. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 40 votos a favor. 
 
Artigo 2.º. Comentário por favor. 
Passemos à votação. 
 
Submetido à votação, foi aprovado com 40 votos a favor. 
  
De imediato e sem mais delongas, tendo em conta que não há espaço para debate, passemos à votação 

final global da proposta de resolução. 
 
Submetida à votação, foi aprovada com 41 votos a favor.  
 
Terminamos assim mais um dia de trabalho, desejando às Sras. e aos Srs. Deputados continuação de 

boas férias.  
Dou por encerrada a nossa reunião plenária.  
Muito boa tarde a todos.  
 
Eram 16 horas. 
 
Faltaram à sessão os seguintes Srs. Deputados: 
 
Acção Democrática Independente (ADI): 

Carlos Manuel Cassandra Correia 
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Celmira d’Almeida do Sacramento 
José da Graça Diogo 
Ossáquio Perpétua Riôa 
Pedro Jorge de Abreu e Carvalho  
 
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD):  

Dionísio Fernandes Leopoldino 
Domingos Monteiro Fernandes 
António Monteiro Fernandes 
Arlindo Barbosa Semedo 
 
Partido de Convergência Democrática (PCD):  

Jorge Dias Correia 
Delfim Santiago das Neves 
Danilson Alcântara Fernandes Cotú (Despacho n.º 03/X/GPAN/2017, de 24 de Março) 
Filomena M. de Fátima dias X. de P. dos Prazeres (Despacho n.º 03/X/GPAN/2017, de 24 de Março) 
José Luís Xavier Mendes (Despacho n.º 03/X/GPAN/2017, de 24 de Março) 
 


