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SUMÁRIO 
Primeira parte 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória (Delfim Neves) 
declarou aberta a sessão às 9 horas e 30 minutos. 

A seguir, convidou para Secretários da Mesa os 
Srs. Deputados Jozino Veiga (ADI) e Emilson Amoço 
(ADI). 

A Mesa procedeu à apresentação da composição 
da Comissão de Verificação de Poderes. 

Foi aprovado o relatório da Comissão de 
Verificação de Poderes, apresentado pelo Sr. Deputado 
Emilson Amoço (ADI). 

O Sr. Presidente da Mesa provisória proclamou 
Deputados todos os cidadãos eleitos, nos termos do 
relatório da Comissão de Verificação de Poderes. 

Procedeu-se à eleição da Presidente da 
Assembleia Nacional, tendo sido eleita a Sra. Deputada 
Celmira Sacramento. 

De seguida, passou-se à eleição dos demais 
membros da Mesa da XII Legislatura da Assembleia 
Nacional, tendo sido eleito um Vice-Presidente o Sr. 
Deputado Abnildo d’ Oliveira (ADI), dois Secretários, a 
Sra. Deputada Bilaine Ceita (ADI) e o Sr. Deputado 
Silvestre Mendes (ADI), e dois Vice-Secretários, a Sra. 

Deputada Celisa Aguiar (ADI) e o Sr. Deputado José 
Rui Cardoso (MLSTP/PSD).  

Não foi eleito o segundo-vice-presidente, por não 
atingir o número de votos requeridos.  

Por último, fez-se a eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Assembleia Nacional, 
tendo sido eleito Presidente o Sr. Deputado Ekneide 
dos Santos (ADI). 

A Sra. Presidente eleita suspendeu a sessão às 13 
horas e 30 minutos. 

A Sra. Presidente declarou reaberta a sessão às 13 
horas e 55 minutos. 

A Sra. Secretária (Bilaine Ceita) procedeu à leitura 
das actas das eleições. 

De seguida, os Srs. Deputados à XII Legislatura da 
Assembleia Nacional prestaram juramento nos termos 
constitucionais e a Sra. Presidente declarou constituída 
a Assembleia Nacional. 

Por último, proferiram discursos a Sra. Presidente 
Eleita (Celmira Sacramento) e o Sr. Presidente da 
República (Carlos Manuel Vila Nova). 

A Sra. Presidente declarou encerrada a sessão às 
15 horas e 37 minutos. 

 
 

 

 

 

 DIÁRIO 
da Assembleia Nacional 
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O Sr. Presidente da Mesa Provisória (Delfim Neves): — Srs. Deputados, existe quórum, pelo que 

declaro aberta a sessão. 

 

Eram 9 horas e 30 minutos. 

 

Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados: 

 

Acção Democrática Independente (ADI): 

Abnildo do Nascimento d’Oliveira  

Afonso da Graça Varela da Silva  

Alberto da Trindade Luís  

Aleksander Monteiro Conceição Lima 

Alexandre da Conceição Guadalupe 

Américo d’Oliveira dos Ramos  

Arlindo Quaresma dos Santos  

Bilaine Carvalho Viegas de Ceita do Nascimento  

Celisa Maria Martins dos Reis Aguiar  

Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço  

Edmilson das Neves Amoço  

Ekeneide Lima dos Santos  

Elísio Osvaldo do Espírito Santo D’Alva Teixeira  

Eurídice Borges Semedo Medeiros  

Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe  

Hélio Silva Vaz de Almeida  

José António do Sacramento Miguel  

Jozino Malupane da Veiga  

Lourenço Aguiar Freitas  

Maria Milagre de Pina Delgado  

Messias Luís Fernandes Pereira  

Nelson Mário de Carvalho Rosa Cardoso  

Orlando Borges da Mata  

Ossáquio Perpétua Riôa  

Patrice Emery Trovoada  

Pedro Jorge de Abreu e Carvalho  

Raúl António da Costa Cravid  

Silvestre Moreno Mendes  

Vasth Bady Nascimento dos Santos  

Wilter Kathelen das Neves Boa Morte  

 

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

Arlindo Barbosa Semedo  

Adelino Cruz José da Costa 

Baltazar Nazaré de Boa Morte Afonso 

Conceição Vieira Moreno  

Danilo Neves dos Santos  

Elákcio Afonso da Marta 

Ermelinda José Dias Borges de Castro Menezes de Pinho 

Gabdulo Luís Fernandes da Fonseca Quaresma  

Guilherme Octaviano Viegas dos Ramos 

Hélder dos Santos Ceita Joaquim 

Jerónimo Lima Pires Quaresma 

José Rui Tavares Cardoso  

Maiquel Jackson do Espírito Santo 

Maurício Vera Cruz Afonso Rita 

Osvaldo Eduardo João  
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Olívia Fátima Santana 

Osvaldo Tavares dos Santos Vaz  

Raúl do Espírito Santo Cardoso  

 

Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista-Partido de Unidade Nacional MCI/PS-PUN 

António dos Reis Faleiro 

Baltazar Albertina Quaresma  

Beatriz da Veiga Mendes Azevedo  

Eldimiro Emiliano Manuel  

João Leonardo de Pina da Trindade Batista  

 

Movimento BASTA 

Delfim Santiago das Neves  

Levy do Espírito Santo Nazaré  

 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória: — Gostaria de cumprimentar, mais uma vez, as Sras. e Srs. 

Deputados eleitos e, para constituir a Mesa provisória desta Sessão Constitutiva, gostaria de convidar dois 

Deputados, os mais novos eleitos, para compor a Mesa. 

 

Pausa para a composição da Mesa. 

 

Composta a Mesa provisória, vamos conferir o quórum, ou seja, verificar se todos os Deputados estão 

presentes. Para o efeito, convido o Sr. Deputado mais novo a fazer o papel de Secretário da Mesa, para 

fazer a chamada dos Deputados. 

 

Risos. 

 

O Sr. Secretário da Mesa Provisória (Edmilson Amoço): — Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

bom dia. 

 

Pausa para a verificação do quórum. 

 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória: — Confirmada a presença de todos os Deputados eleitos, 

portanto, os 55, passemos de imediato a eleger os membros que vão fazer a verificação de poderes. Temos 

uma proposta que chegou à Mesa, provinda dos partidos com assento parlamentar, nomeadamente, do 

ADI, as Sras. e Srs. Deputados eleitos: Afonso da Graça Varela da Silva, Elísio Osvaldo do Espírito Santo 

D’Alva Teixeira, Américo Oliveira dos Ramos, Celmira d’Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, 

Eurídice Borges Semedo Medeiros. São os membros propostos pelo Partido ADI.  

Do MLSTP/PSD: Danilo Neves dos Santos e Raúl do Espírito Santo Cardoso.  

Do MCI/PS-PUN, Baltazar Albertina Quaresma. 

Do Movimento BASTA, Levy do Espírito Santo Nazaré.  

São os nomes propostos. Alguma objecção? Podemos aprovar por aclamação ou submeter à votação?  

Regimentalmente, vamos submeter os nomes à votação.  

 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Portanto, estando composta a equipa, ou melhor, a comissão que irá fazer a verificação de poderes, 

remeto o processo a um dos membros e depois elegerão, dentre os seus pares, quem presidirá.  

Por uma questão de precedência, elegeram o Sr. Deputado Afonso da Graça Varela da Silva.  

 

Entretanto, o Sr. Presidente entrega o processo ao Sr. Deputado Afonso Varela. 
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Entregue o processo, vamos suspender a sessão, por um período de 30 minutos, ou o mais tardar 45 

minutos, e depois retomaremos a sessão para a eleição da Mesa definitiva. Portanto, está suspensa a 

sessão. A reunião da comissão de verificação de poderes terá lugar na Sala de Reuniões n.º 3, na Cave. 

 

Eram 9 horas e 39 minutos. 

 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória: — Sras. e Srs. Deputados, vamos retomar esta Sessão 

Constitutiva, após a suspensão para a verificação de poderes, trabalho que a Comissão Constitutiva foi 

incumbida de fazer.  

 

Eram 11 horas. 

 

Vamos pedir ao Sr. Secretário da Mesa para fazer a leitura síntese do relatório e parecer da Comissão, 

para depois subtermos à aprovação. 

 

O Sr. Secretário da Mesa Provisória (Edmilson Amoço): — Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

mais uma vez, bom dia.  

Procedo agora à leitura do relatório e parecer da Comissão de Verificação de Poderes. 

«Aos 8 dias do mês de Novembro do ano 2022, pelas 9 horas e 48 minutos, na Sala de Reuniões n.º 3, 

desta augusta Assembleia, reuniu-se a Comissão de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos, no dia 

25 de Setembro de 2022, à Assembleia Nacional. 

A Comissão é constituída por nove Deputados eleitos, sendo: cinco do Partido Acção Democrática 

Independente (ADI), dois do Movimento de Libertação de São Tomé Príncipe/Partido Social Democrata 

(MLSTP/PSD), um da Coligação MCI/PS-PUN e um do Movimento BASTA (MB), como a seguir se indica: 

ADI:  

1. Afonso da Graça Varela da Silva; 

2. Elísio Osvaldo do Espírito Santo D’Alva Teixeira; 

3. Américo de Oliveira dos Ramos; 

4. Celmira d’Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço; 

5. Eurídice Borges Semedo Medeiros. 

MLSTP/PSD: 

1. Danilo Neves dos Santos; 

2. Raul do Espírito Santo Cardoso. 

MCI/PS-PUN: 

1. Baltazar Albertina Quaresma. 

BASTA: 

1. Levy do Espírito Santo Nazaré. 

 

Para o êxito dos trabalhos, a Comissão teve como base a Acta de Apuramento Geral das Eleições 

Legislativas, fornecida pelo Tribunal Constitucional, as respectivas certidões de eleição dos Deputados, os 

requerimentos de substituição das respectivas forças políticas, as cartas de manifestação de impedimento 

de alguns eleitos, assim como as declarações de inexistência de incompatibilidades previstas no artigo 19.º 

da Lei n.º 8/2008, de 10 de Setembro, Estatuto dos Deputados.  

Constatações: 

Compulsado o processo e os demais elementos de base acima referidos, ali inclusos, a Comissão 

constatou a regularidade formal da atribuição dos mandatos aos candidatos eleitos, sendo possível apurar a 

seguinte lista dos candidatos eleitos, organizada sob os nomes das forças políticas que os apresentaram a 

sufrágio, por ordem alfabética dos Deputados, com indicação do respectivo círculo eleitoral, atribuindo-se a 

cada Deputado um número de ordem geral: 

ADI: 

1. Abnildo do Nascimento d’Oliveira (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

2. Afonso da Graça Varela da Silva (Círculo Eleitoral de Água Grande); 

3. Alberto da Trindade Luís (Círculo Eleitoral de Caué); 

4. Aleksander Monteiro Conceição Lima (Círculo Eleitoral da Região Autónoma do Príncipe); 

5. Américo d’Oliveira dos Ramos (Círculo Eleitoral de Lobata); 
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6. Arlindo Quaresma dos Santos (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

7. Bilaine Carvalho Viegas de Ceita do Nascimento (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

8. Celisa Maria Martins dos Reis Aguiar (Círculo Eleitoral de Cantagalo); 

9. Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

10. Edmilson Das Neves Amoço (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

11. Ekeneide Lima dos Santos (Círculo Eleitoral de Água Grande); 

12. Elísio Osvaldo do Espírito Santo D’Alva Teixeira (Círculo Eleitoral de Água Grande); 

13. Eurídice Borges Semedo Medeiros (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

14. Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

15. Hélio Silva Vaz de Almeida (Círculo Eleitoral de Cantagalo); 

16. Idalécio Augusto Quaresma (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

17. José António do Sacramento Miguel (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

18. Jozino Malupane da Veiga (Círculo Eleitoral da Diáspora, Europa); 

19. Lourenço Aguiar Freitas (Círculo Eleitoral da Diáspora, África); 

20. Maria Milagre de Pina Delgado (Círculo Eleitoral da Região Autónoma do Príncipe); 

21. Messias Luís Fernandes Pereira (Círculo Eleitoral da Região Autónoma do Príncipe); 

22. Nelson Mário de Carvalho Rosa Cardoso (Círculo Eleitoral de Lobata);   

23. Orlando Borges da Mata (Círculo Eleitoral de Água Grande); 

24. Ossáquio Perpétua Riôa (Círculo Eleitoral de Cantagalo); 

25. Patrice Emery Trovoada (Círculo Eleitoral de Lobata); 

26. Pedro Jorge de Abreu e Carvalho (Círculo Eleitoral de Cantagalo); 

27. Raúl António da Costa Cravid (Círculo Eleitoral de Lembá); 

28. Silvestre Moreno Mendes (Círculo Eleitoral de Lembá); 

29. Vasth Bady Nascimento dos Santos (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

30. Wilter Kathelen das Neves Boa Morte (Círculo Eleitoral de Lembá). 

MLSTP/PSD: 

31. Adllander Costa de Matos (Círculo Eleitoral de Cantagalo);   

32. Américo Soares de Barros (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

33. Arlindo Barbosa Semedo (Círculo Eleitoral de Lembá); 

34. Carlos Emanuel dos Santos Fernandes Benguela (Círculo Eleitoral de Lobata);   

35. Conceição Vieira Moreno (Círculo Eleitoral da Região Autónoma do Príncipe); 

36. Danilo Neves dos Santos (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

37. Elákcio Afonso da Marta (Círculo Eleitoral de Cantagalo);   

38. Filomena Sebastião Santana Monteiro D’Alva (Círculo Eleitoral de Lobata); 

39. Gabdulo Luís Fernandes da Fonseca Quaresma (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

40. Guilherme Octaviano Viegas dos Ramos (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

41. Jorge Lopes Bom Jesus (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

42. José Maria Afonso de Barros (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

43. José Rui Tavares Cardoso (Círculo Eleitoral de Lembá); 

44. Osvaldo António Cravid Viegas de Abreu (Círculo Eleitoral de Água Grande);   

45. Osvaldo Eduardo João (Círculo Eleitoral de Caué); 

46. Osvaldo Tavares dos Santos Vaz (Círculo Eleitoral de Lobata);   

47. Raúl do Espírito Santo Cardoso (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi); 

48. Wuando Borges Castro de Andrade (Círculo Eleitoral de Água Grande).   

MCI/PS-PUN: 

49. António Monteiro Fernandes (Círculo Eleitoral de Caué); 

50. Baltazar Albertina Quaresma (Círculo Eleitoral de Caué); 

51. Beatriz da Veiga Mendes Azevedo (Círculo Eleitoral de Caué); 

52. Eldimiro Emiliano Manuel (Círculo Eleitoral de Lembá); 

53. João Leonardo de Pina da Trindade Batista (Círculo Eleitoral da Região Autónoma do Príncipe). 

BASTA: 

54. Delfim Santiago das Neves (Círculo Eleitoral de Lobata); 

55. Levy do Espírito Santo Nazaré (Círculo Eleitoral de Água Grande). 
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Tendo em conta as disposições legais aplicáveis, a Comissão de Verificação de Poderes, com os 

pedidos formulados a tal propósito, procedeu às substituições pertinentes dos Deputados que exercem os 

cargos que determinam a suspensão do mandato (artigos 4.º e 5.º do Estatuto dos Deputados), pelos 

candidatos não eleitos das concernentes forças políticas que lhes são subsequentes na ordem de 

precedência nas listas dos respectivos círculos eleitorais:  

ADI: 

Idalécio Augusto Quaresma (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi) por Alexandre da Conceição Guadalupe. 

MLSTP/PSD: 

Adllander Costa de Matos (Círculo Eleitoral de Cantagalo) por Hélder dos Santos Ceita Joaquim; 

Jorge Lopes Bom Jesus (Círculo Eleitoral de Água Grande) por Maiquel Jackson do Espírito Santo; 

Osvaldo António Cravid Viegas d’Abreu (Círculo Eleitoral de Água Grande) por Baltazar Nazaré de Boa 

Morte Afonso; 

Wuando Borges Castro de Andrade (Círculo Eleitoral de Água Grande) por Olívia Fátima Santana; 

José Maria Afonso de Barros (Círculo Eleitoral de Água Grande) por Maurício Vera Cruz Afonso Rita; 

Américo Soares de Barros (Círculo Eleitoral de Mé-Zóchi) por Adelino Cruz José da Costa; 

Filomena Sebastião Santana Monteiro D’Alva (Círculo Eleitoral de Lobata) por Jerónimo Lima Pires 

Quaresma; 

Carlos Emanuel dos Santos Fernandes Benguela (Círculo Eleitoral de Lobata) por Ermelinda José Dias 

Borges de Castro Menezes de Pinho. 

MCI/PS-PUN:  

António Monteiro Fernandes (Círculo Eleitoral de Caué) por António dos Reis Faleiro. 

 

Face ao que precede, a Comissão de Verificação de Poderes emitiu o seguinte parecer: 

A) Devem ser julgados como verificados os poderes de todos os candidatos eleitos. 

B) Devem ser julgados como verificados os poderes dos mencionados candidatos substitutos e assim 

legitimadas as substituições em apreço. 

Eis o Parecer da Comissão de Verificação de Poderes. 

Comissão de Verificação de Poderes, em São Tomé, aos 8 de Novembro de 2022. 

O Presidente, Afonso da Graça Varela da Silva. 

O Secretário, Elísio Osvaldo do Espírito Santo D’Alva Teixeira. 

Outros Membros: Américo d’Oliveira dos Ramos, Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos 

Lourenço, Eurídice Borges Semedo Medeiros, Danilo Neves dos Santos, Raúl do Espírito Santo Cardoso, 

Baltazar Albertina Quaresma e Levy do Espírito Santo Nazaré.» 

 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória: — Feita a leitura do relatório e parecer da Comissão, não há 

qualquer reclamação, nem impugnação das candidaturas, vamos submeter o relatório à votação.  

 

Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Passemos de imediato ao ponto seguinte, que tem a ver com a eleição da mesa permanente, de acordo 

com as candidaturas que foram submetidas à Mesa. Para o cargo do Presidente da Mesa da Assembleia 

Nacional, há uma candidatura única submetida pela direcção do ADI, que recaiu na pessoa da Sra. 

Deputada eleita, Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço. Não temos mais nenhuma 

candidatura para este cargo. Seguidamente, teremos para o cargo de vice-presidentes duas candidaturas, 

uma provinda do ADI e outra do MLSTP/PSD, respectivamente, Abnildo do Nascimento d’Oliveira e Arlindo 

Barbosa Semedo. Para compor a Mesa, é necessário secretários e vice-secretários. Para o cargo de 

secretário, temos três candidaturas, apresentadas pelo ADI e o MLSTP/PSD: Do ADI, Bilaine Ceita do 

Nascimento e Silvestre Moreno Mendes, e do MLSTP/PSD, Elákcio Afonso da Marta.  

Para o cargo de vice-secretários, também temos duas candidaturas, uma do ADI e outra do 

MLSTP/PSD, respectivamente, Celisa Maria Martins dos Reis Aguiar e José Rui Cardoso.  

Alguma objecção?  

Não sendo o caso, passemos de imediato à distribuição, por ordem, dos boletins, primeiramente para a 

eleição do presidente, depois seguirão os vice-presidentes, secretários e vice-secretários.  

Peço aos serviços para fazerem a distribuição dos boletins e, neste momento, não pode sair nem entrar 

nenhum deputado. 
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Pausa para a distribuição dos boletins.  

 

Está concluída a distribuição, alguma ou algum deputado não recebeu o boletim? Então, passemos à 

votação. A Mesa em primeiro lugar.  

Tendo em conta a dimensão da Sala e para uma melhor organização, seria bom que fizéssemos por 

ordem, primeira, segunda, terceira e quarta filas. 

 

Pausa para a votação. 

 

O Sr. Secretário da Mesa Provisória (Edmilson Amoço): — Portanto, agora vamos confirmar os 

boletins. 

 

Pausa para a contagem dos boletins e verificação dos resultados.  

 

Temos 52 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto em branco. 

 

Aplausos. 

 

O Sr. Presidente da Mesa Provisória: — Entende-se o novo estágio dos jovens secretários, já 

anunciaram os resultados, antes mesmo da Mesa. Os resultados devem ser entregues à Mesa e esta os 

anuncia, para serem legitimados.  

Portanto, feita a votação e verificados os resultados, consta que a candidata Celmira de Almeida do 

Sacramento foi eleita Presidente da Assembleia Nacional da XII Legislatura, com 52 votos a favor, 2 

abstenções e 1 voto em branco.  

 

Aplausos gerais. 

 

Passemos de imediato à eleição dos vice-presidentes. Portanto, peço aos serviços para fazerem a 

distribuição dos boletins e vamos passar à votação.  

 

Pausa para a distribuição dos boletins e contagem dos votos. 

 

Contados e verificados os votos, consta que o candidato a vice-presidente da Mesa da Assembleia 

Nacional, Abnildo d’Oliveira, obteve 53 votos a favor, nenhum contra, 1 abstenção e 1 voto em branco, 

enquanto o candidato Arlindo Barbosa Semedo apenas obteve 19 votos a favor, 32 votos contra, 1 

abstenção e 3 votos em branco. Portanto, apenas o candidato Abnildo d’Oliveira foi eleito. O outro vice-

presidente poderá ser eleito na próxima sessão, já que nesta não temos oportunidade e nem está aberta a 

possibilidade para se fazer nova votação.  

 

Aplausos do ADI. 

 

Para a Mesa estar composta, tem que ter necessariamente os secretários. Portanto, passemos agora à 

eleição dos secretários. Peço aos serviços para fazerem a distribuição dos boletins. 

  

Pausa para a distribuição dos boletins e contagem dos votos. 

  

Feita a verificação dos boletins de voto, consta que a candidata Bilaine Ceita obteve 48 votos a favor, 1 

contra, 5 abstenções e 1 voto em branco. Portanto, está eleita. 

 

Aplausos do ADI. 

 

O candidato Silvestre obteve 47 votos a favor, 2 votos contra, 5 abstenções e 1 voto em branco. 

Também foi eleito. 

  

Aplausos do ADI. 
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O candidato Elákcio obteve 19 votos a favor, 35 contra e 1 abstenção. Não conseguiu atingir o número 

suficiente para se eleger, portanto, ficará para a próxima sessão.  

Passemos de imediato à eleição dos vice-secretários. Peço aos serviços para distribuírem os boletins.  

 

Pausa para a distribuição dos boletins e contagem dos votos. 

 

Apurados os resultados desta eleição, consta que a candidata Celisa obteve 42 votos a favor, 2 contra, 5 

abstenções, 5 votos em branco e 1 voto nulo. O candidato José Rui Cardoso obteve 31 votos a favor, 23 

contra e 1 abstenção. Portanto, os 2 candidatos a vice-secretários da Mesa estão eleitos. 

 

Aplausos do ADI e do MLSTP/PSD. 

 

Feita a eleição dos membros da Mesa, convido a Sra. Presidente e os respectivos secretários, neste 

caso, dois secretários e um vice-secretário, porque a Mesa é composta por 4 elementos, para ocuparem os 

respectivos lugares e assumirem a liderança. 

 

Aplausos gerais. 

 

Pausa para compor a Mesa definitiva. 

 

Entretanto, assumiu a presidência da Mesa, a Sra. Presidente, Celmira Sacramento. 

 

Eram 12 horas e 47 minutos. 

 

A Sra. Presidente eleita (Celmira Sacramento): — Eu gostaria de chamar o Sr. Deputado José Rui 

Cardoso, para ocupar lugar na Mesa.  

Constituída que está a Mesa, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, mas antes quero 

cumprimentar a todas as Sras. Deputadas, a todos os Srs. Deputados, todos os são-tomenses, residentes e 

na diáspora, e desejar que todos tenhamos boa sorte nesta nova e nobre missão.  

Muito obrigada a todos pela eleição. 

 

Aplausos gerais. 

 

Continuando os nossos trabalhos e porque temos alguma pressa, vamos passar de imediato à eleição 

dos membros do Conselho de Administração. Portanto, vamos distribuir os boletins, para a eleição dos 

membros do Conselho de Administração. Eu peço aos serviços que façam a distribuição dos boletins, se faz 

favor.  

Os serviços podem facultar-me os nomes dos membros propostos? Eu só tenho os boletins, mas 

precisava de ver os documentos em que constam os nomes propostos pelas respectivas bancadas. 

 

Entretanto, os serviços entregam à Sra. Presidente os documentos solicitados. 

 

O Partido ADI tem como candidato ao Conselho de Administração o Deputado Ekeneide dos Santos, 

neste caso, proposto para ser presidente, e para vice-presidente a Deputada Maria Milagre de Pina 

Delgado.  

Do Partido MLSTP/PSD, temos como candidato a membro efectivo do Conselho de Administração, José 

Rui Cardoso, e como suplente, Maiquel Jackson do Espírito Santo.  

Para a Coligação Movimento de Cidadãos Independentes, Partido Socialista, Partido da Unidade 

Nacional, (MCI/PS-PUN), nós temos dois candidatos, sendo efectivo, Eldimiro Emiliano Manuel, e suplente, 

António dos Reis Faleiro.  

Agora sim, os serviços podem fazer a distribuição dos boletins? 

 

Pausa para a distribuição dos boletins e contagem dos votos. 

 

Sras. e Srs. Deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.  
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Terminado que está o processo de eleição dos membros do Conselho de Administração, vamos passar 

agora a apresentar os resultados: o Sr. Deputado Ekeneide obteve 49 votos a favor, 3 abstenções e 3 votos 

brancos; o Sr. Deputado José Rui Cardoso, 30 votos a favor, 23 contra, 1 abstenção e 1 voto em branco; 

para o Sr. Deputado Eldimiro, 49 votos a favor, 3 abstenções e 3 votos em branco; a Sra. Deputada Maria 

Milagre obteve 48 votos a favor, 4 abstenções e 3 votos em branco; para o Sr. Deputado Maiquel, 31 votos 

a favor, 20 votos contra, 1 abstenção, 2 votos em branco e 1 voto nulo; o Sr. Deputado António Faleiro 

obteve 45 votos a favor, 1 voto contra, 4 abstenções e 5 votos em branco. Portanto, todos foram eleitos e 

temos assim formado o nosso Conselho de Administração da Assembleia Nacional.  

Vamos suspender a sessão aqui e passar à cerimónia de empossamento, no Anfitiatro. 

 

Eram 13 horas e 30 minutos. 

 

A segunda parte da Sessão Constitutiva da XII Legislatura foi aberta às 13 horas e 55 minutos, com a 

entoação do Hino Nacional. 

 

A Sra. Presidente: — Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, caras e caros compatriotas, 

distintos membros da Mesa, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Eu vos saúdo com a paz 

do Senhor. 

 

Aplausos gerais. 

  

Peço agora a indulgência da Sra. Secretária da Mesa, para fazer a apresentação do relatório da eleição.  

 

A Sra. Secretária (Bilaine Ceita): — Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Sua Excelência 

a Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do 

Governo, Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Sua Excelência o Senhor  

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sua Excelência o o Senhor Presidente do Tribunal de Contas, 

Suas Excelências os o Senhor ex-Presidentes da República, Excelentíssimos Membros do Governo, Sua 

Excelência o Procurador-geral da República, Excelentíssimo Senhor Chefe do Estado Maior das Forças 

Armadas, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia Regional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, 

Excelentíssimos Senhores antigos Presidentes da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor 

Governador do Banco Central, Excelentíssimos Senhores Membros do Gabinete do Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditados em São Tomé e Príncipe, Caras e 

Caros Convidados, Caros Técnicos da Assembleia Nacional e da Comunicação Social, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores: Vou proceder à leitura da «Acta de Apuramento da Eleição ao cargo de Presidente da 

Assembleia Nacional. 

Aos oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões Plenárias da 

Assembleia Nacional, sita no Palácio dos Congressos, procedeu-se à eleição da Presidente da Assembleia 

Nacional para a XII Legislatura, tendo-se verificado a entrada nas urnas de cinquenta e cinco votos e tendo 

sido apurado o seguinte resultado: a candidata Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, 

do ADI, com cinquenta e dois votos a favor, nenhum voto contra, duas abstenções e um voto em branco. 

Nos termos do disposto nos números dois, três e quatro do artigo vigésimo quinto do Regimento da 

Assembleia Nacional, foi eleita a Candidata Senhora Deputada Celmira de Almeida do Sacramento dos 

Santos Lourenço, para exercer o cargo de Presidente da Assembleia Nacional. 

Para constar, lavrou-se a presente Acta, que vai ser devidamente assinada. 

Os Escrutinadores: Edmilson das Neves Amoço e Jozino Malupane da Veiga.» 

De seguida, vou proceder à leitura da «Acta de Apuramento da Eleição para os demais cargos da Mesa 

da Assembleia Nacional. 

«Aos oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões Plenárias da 

Assembleia Nacional, sita no Palácio dos Congressos, procedeu-se à eleição dos vice-presidentes, 

secretários e vice-secretários da Mesa da Assembleia Nacional para a XII Legislatura, tendo-se verificado a 

entrada nas urnas de cinquenta e cinco votos e apurou-se os seguintes resultados: 

Vice-Presidentes:  
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Abnildo do Nascimento d’ Oliveira — ADI: cinquenta e quatro votos a favor; nenhum voto contra e uma 

abstenção; 

Arlindo Barbosa Semedo — MLSTP/PSD: dezanove votos a favor; trinta e dois votos contra; uma 

abstenção e três votos em branco. 

Secretários: 

Bilaine Viegas de Ceita do Nascimento — ADI: quarenta e oito votos a favor; um voto contra, cinco 

abstenções e um voto em branco; 

Silvestre Moreno Mendes — ADI: quarenta e sete votos a favor; dois votos contra; cinco abstenções e 

um voto em branco; 

Elákcio Afonso da Marta — MLSTP/PSD: dezanove votos a favor; trinta e cinco votos contra e uma 

abstenção. 

Vice-secretários: 

Celisa Maria Martins dos Reis Aguiar — ADI: quarenta e dois votos a favor; dois votos contra; cinco 

abstenções, cinco votos em branco e  um voto nulo; 

José Rui Cardoso — MLSTP/PSD: trinta a favor; vinte e três votos contra; uma abstenção e um voto em 

branco. 

Nos termos do disposto nos números três e quatro do artigo trigésimo quinto do Regimento da 

Assembleia Nacional, todos os candidatos foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Nacional, 

à excepção dos candidatos Arlindo Barbosa Semedo e Elákcio Afonso da Marta, que não obtiveram a 

maioria necessária de votos para a sua eleição. 

Para constar, lavrou-se a presente Acta, que vai ser devidamente assinada. 

Os Escrutinadores, Edmilson das Neves Amoço e Jozino Malupane da Veiga.» 

 

De seguida e finalmente, procedo à leitura da «Acta de apuramento da eleição dos membros do 

Conselho de Administração da Assembleia Nacional. 

Aos oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões Plenárias da 

Assembleia Nacional, sita no Palácio dos Congressos, procedeu-se à eleição dos Membros do Conselho de 

Administração da Assembleia Nacional para a XII Legislatura, tendo-se verificado a entrada nas urnas de 

cinquenta e cinco votos e apurados os seguintes resultados: 

Efectivos: 

Ekeneide Lima dos Santos (ADI) — quarenta e nove votos a favor; nenhum voto contra; três abstenções 

e três votos em branco; 

José Rui Cardoso (MLSTP/PSD) — trinta votos a favor; vinte e três votos contra; uma abstenção e um 

voto em branco; 

Eldimiro Emiliano Manuel (MCI/PS-PUN) — quarenta e nove votos a favor; nenhum voto contra; três 

abstenções e três votos em branco. 

Suplentes: 

Maria Milagre de Pina Delgado (ADI) — quarenta e oito votos a favor; nenhum voto contra; quatro 

abstenções e três votos em branco; 

Maiquel Jackson Espírito Santo (MLSTP/PSD) — trinta e um votos a favor; vinte votos contra; uma 

abstenção; dois votos em branco e um voto nulo; 

António dos Reis Faleiro (MCI/PS-PUN) — quarenta e cinco votos a favor; um voto contra; quatro 

abstenções e cinco votos em branco. 

Nos termos regimentais, foram eleitos como membros efectivos do Conselho de Administração da 

Assembleia Nacional, os candidatos Ekeneide Lima dos Santos, José Rui Cardoso e Eldimiro Emiliano 

Manuel e, como membros suplentes, foram de igual modo eleitos os candidatos, Maria Milagre de Pina 

Delgado, Maiquel Jackson Espírito Santo e António dos Reis Faleiro, obtiveram a maioria de votos para o 

efeito.  

Para constar, lavrou-se a presente Acta, que vai ser devidamente assinada. 

Os Escrutinadores: José Rui Cardoso e Silvestre Moreno Mendes.» 

Muito obrigada pela vossa atenção. 

 

Aplausos gerais. 
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A Sra. Presidente:— Sras. e Srs. Deputados, vamos passar, de seguida, ao momento de juramento, 

pelo que convido os serviços para organizarem o Termo de Posse. 

 

O Sr. Chefe do Departamento de Apoio ao Plenário e às Comissões (Nelson Lopes): — Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Sua Excelência a 

Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Excelentíssimos 

Senhores Deputados, Ilustres Convidados, com a vossa permissão, passo à leitura do «Termo de 

Juramento dos Deputados à Assembleia Nacional da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 

Aos oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e dois, como reza o artigo 22.º da Lei n.º 

06/21, Lei eleitoral, publicada no Diário da República n.º 13, I Série, de 15 de Fevereiro, reuniram-se no 

Anfiteatro do Palácio dos Congressos, no decorrer da Sessão Constitutiva da XII Legislatura da Assembleia 

Nacional, que se realiza nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Regimento deste órgão.  

Após a proclamação dos Deputados eleitos e cumprida a verificação da validade da eleição dos 

mesmos, prestaram juramento legal, nos termos do artigo 73.º da Constituição em vigor, os seguintes Srs. 

Deputados à Assembleia Nacional:» 

 

Prestaram juramento, nos termos constitucionais, os 55 Deputados à Assembleia Nacional. 

 

«E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai ser assinado por Sua Excelência a 

Senhora Presidente da Assembleia Nacional, pelos demais membros da Mesa da Assembleia Nacional e 

pelos Deputados empossados.» 

Obrigado. 

 

A Sra. Presidente: — Terminado o processo de empossamento das Sras. e dos Srs. Deputados, declaro 

constituída a XII Legislatura da Assembleia Nacional. 

Em seguida vou dirigir à Nação uma mensagem, mas antes, gostaria de pedir a indulgência de todas e 

todos que fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória dos ex-Presidentes dessa Casa Parlamentar já 

falecidos. 

 

O Plenário guardou, de pé, 1 minuto de silêncio.  

 

Aplausos gerais. 

 

A Sra. Presidente: — Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional…  

 

Murmúrios e aplausos.  

 

É a força do hábito. Sempre estive deste lado, dirigindo-me ao Presidente da Assembleia Nacional.    

«Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, 

Sua Excelência o Presidente do Tribunal Constitucional, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça, Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Contas, Suas Excelências antigos Presidentes da 

República, Excelentíssimos Senhores Membros do Governo, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da 

República, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado Maior da Forças Armadas, Excelentíssimos Senhores 

Deputados à Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Assembleia Regional, Excelentíssimos Senhores antigos Presidentes da Assembleia 

Nacional, Excelentíssimos Senhores Comandantes do Exército, da Guarda Costeira e da Polícia Nacional, 

Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho de Estado, Excelentíssimo Senhor Governador do Banco 

Central, Excelentíssimos Senhores Chefes da Casa Civil e da Casa Militar do Presidente da República, 

Excelentíssimos Senhores Membros do Gabinete do Presidente da República, da Assembleia Nacional e do 

Primeiro-Ministro, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Assembleias Distritais, Excelentíssimos 

Senhores Presidentes das Câmaras Distritais, Excelentíssimos Senhores Membros do Corpo Diplomático 

acreditados em São Tomé e Príncipe, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes das Agências 

das Organizações das Nações Unidas, Caras e Caros Convidados, Minhas Senhoras Meus Senhores, 

Excelências: 
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Esta é a primeira vez que me dirijo a vós, na qualidade da Presidente deste Órgão de Soberania, eleita 

hoje no decurso desta Sessão Solene de Constituição da XII Legislatura da Assembleia Nacional, que tem 

neste momento o seu início. Daí que as minhas primeiras palavras são de saudação a Sua Excelência o 

Presidente da República e aos titulares dos demais órgãos de soberania, a quem gostaria de, em nome das 

Sras. e dos Srs. Deputados, que acabam de ser empossados, agradecer pela vossa presença e assegurar-

vos a nossa total disponibilidade para o reforço da cooperação institucional, no quadro da separação de 

poderes consagrada pela Constituição da República. 

Saúdo, de igual modo, as Sras. os Srs. Deputados eleitos e aproveito esta oportunidade para endereçar 

uma saudação particular aos mais jovens, às mulheres e aos homens, que pela primeira vez foram eleitos e 

são hoje membros do mais alto órgão legislativo do País. 

A todos, quero desejar os maiores sucessos no exercício desta função, numa altura em que o mundo se 

encontra profundamente mergulhado numa crise económica e financeira, provocada pelas mais diversas 

convulsões internacionais, pela pandemia da Covid-19, que ainda grassa, bem como pelas catástrofes 

naturais resultantes das alterações climáticas, impondo-nos profundas reformas em todos os sectores de 

actividade, de modo a tornar o nosso país mais resiliente e mais apto a enfrentar os desafios do 

desenvolvimento económico, da luta contra a fome e a pobreza, contra a ignorância e contra as 

desigualdades. 

Quero ainda saudar o corpo diplomático, as entidades civis, militares, religiosas e os demais convidados 

aqui presentes. 

Nesta hora em que assumo plenamente as minhas funções de Presidente da Assembleia Nacional, os 

meus pensamentos vão para uma grande mulher são-tomense, a poetisa Alda Graça do Espírito Santo… 

 

Aplausos gerais. 

 

…que num dia como hoje, há mais de 30 anos, assumiu a presidência da Assembleia Nacional. Foram 

necessárias mais de três décadas, um longo parêntese que se abre e só agora fecha com a eleição de mais 

uma mulher a esta Casa Parlamentar… 

Aplausos gerais. 

A eleição de uma mulher a este órgão tão prestigiado da nossa arquitectura constitucional traduz não só 

uma evolução da mentalidade, mas uma tomada de consciência no que respeita à essência dos direitos 

fundamentais, mormente no que respeita à equidade de género e ao papel da mulher no desenvolvimento 

económico e social de qualquer comunidade. 

Por conseguinte, a minha eleição hoje nesta Magna Assembleia não se traduz apenas na vitória de uma 

mulher ou mesmo das mulheres são-tomenses, mas numa vitória de todo o povo de São Tomé e Príncipe. 

Aplausos gerais. 

São estes pequenos gestos que marcam o avanço de uma sociedade e a propulsa a patamares cada 

vez mais altos da modernidade e do progresso. 

Finalmente, eu quero enviar saudações especiais a todos os são-tomenses, lá onde eles se encontram, 

pela forma tão ordeira, disciplinada e clarividente como participaram nas últimas eleições legislativas, 

traduzindo uma prática já naturalizada entre nós, o que demonstra o elevado nível da sua maturidade 

política neste processo de construção do Estado de Direito Democrático. 

Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, Excelências, no Estado de Direito 

Democrático, são as eleições a expressão máxima da participação popular na “gestão da cidade” e da coisa 

pública. As eleições lembram-nos que o poder pertence ao povo, que ele é apenas delegado para o 

cumprimento de uma missão, e deve ser, no fim do mandato, devolvido ao povo soberano, para que ele 

faça novas escolhas ou confirme as forças no poder. 

Iniciámos hoje uma nova legislature, com a esperança renovada de um futuro mais promissor, mais 

radiante, mais próspero e mais harmoniosamente partilhado. É a isso que nos propomos: uma sociedade 

aberta, moderna e de prosperidade partilhada. No entanto, temos consciência dos desafios que temos pela 
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frente, das dificuldades que nos espreitam e dos constrangimentos que nos impõem a nossa condição de 

micro Estado insular, arquipelágico, desprovido de recursos naturais e subdesenvolvido. 

A Assembleia Nacional tem uma responsabilidade da qual não se pode eximir. O povo espera de nós a 

transparência nos nossos actos, o exemplo nas nossas atitudes e comportamentos, a capacidade de 

dialogar e encontrar terrenos que viabilizem soluções inteligentes, a abertura e a determinação que 

permitam as reformas estruturais e sectoriais que possibilitem arrancar o nosso país do anacronismo em 

que vive e das amarras de um passado que nos persegue e nos impede de dar o salto para a modernidade. 

A este respeito, no dia 25 de Setembro transacto, o povo são-tomense foi chamado para exercer o seu 

direito e dever de cidadania, com vista a eleger os seus representantes que deverão, nos próximos 4 anos, 

conduzir o seu destino, independentemente das convicções políticas de cada um, garantindo assim a 

unidade na diversidade de ideias. 

A Assembleia Nacional tem de ser cada vez mais credível, para que os nossos cidadãos não se 

divorciem da política, acreditem nas instituições democráticas e colaborem activamente no processo de 

construção da Nação. A credibilidade e a paz institucionais são a condição de atracção de investimentos 

externos de que o nosso país carece, para a criação de novos postos de emprego e a geração de riqueza. 

Instituições fortes, sérias e credíveis constituem premissas indispensáveis para o desenvolvimento 

sustentável e a promoção do bem-estar social de toda a nossa comunidade, tanto a residente no País, 

como na diáspora. 

Com a tomada de posse, hoje, dos novos deputados, o País fechou um ciclo e abriu um outro, que tem 

necessariamente de marcar uma evolução na nossa forma de trabalhar, na qualidade dos nossos debates, 

na nossa produtividade e na eficácia da nossa actuação, enquanto o mais alto órgão de controlo e 

fiscalização do País. 

A colaboração de todos os parlamentares no cumprimento da missão que nos é acometida, num espírito 

de unidade, disciplina, trabalho, concórdia e patriotismo, é fundamental para a condução dos destinos do 

nosso Estado. Não constitui para nós dúvidas de que a Assembleia Nacional é composta de parlamentares 

oriundos dos mais diversos quadrantes políticos do nosso país, expressão da nossa diversidade, liberdade 

de pensamento e de escolha popular. Mas nada disso autoriza que um parlamentar ou um grupo de 

parlamentares se transforme numa força de bloqueio, de desestabilização ou de perturbação, com o único 

propósito de dificultar o funcionamento da instituição. 

A Assembleia Nacional goza de autonomia plena e independente, mas os deputados não podem 

constituir um corpo a parte, separado, estranho e alheio às preocupações das populações e ao estado do 

País. Espera-se dela uma intervenção que vá ao encontro das aspirações do povo, num momento em que 

são esperadas mudanças substanciais em vários domínios da vida nacional, fruto das circunstâncias em 

que se encontra o País. Para tanto, a Assembleia Nacional deve colaborar com os demais órgãos de 

soberania e a sociedade civil na busca de soluções plausíveis e consentâneas para a resolução dos 

inúmeros problemas que afectam o nosso país. 

Para que este desiderato seja concretizado, trago na minha agenda de trabalhos, para os próximos 4 

anos, alguns dos muitos desafios que temos pela frente: 

1. A reforma da Assembleia Nacional, de modo a torná-la uma instituição mais dinâmica, mais virada 

para os cidadãos e para os problemas reais da comunidade, mais respeitada, mais credível, mais produtiva 

e mais flexível. 

2. Revisão consensual da Constituição da República e demais normas que configuram a estrutura do 

nosso Estado. 

3. A procura de melhores condições de trabalho para os parlamentares e os mais diversos serviços 

técnicos de apoio, tendo em vista a sua modernização e eficácia. 

4. A melhoria do procedimento e do processo legislativo, introduzindo maior transparência e celeridade. 

5. A capacitação permanente das Sras. e Srs. Deputados, bem como dos funcionários parlamentares. 

6. O ambiente e a adaptação às mudanças climáticas. 

7. A adopção de mecanismos que favoreçam a aproximação dos parlamentares dos seus eleitores. 

8. A política de equidade de género e as desigualdades e assimetrias regionais. 

9. A protecção da família, da terceira idade e das crianças, incluindo os mais desfavorecidos. 

10. A juventude, a formação e o emprego e 

11. A relação com os parlamentares dos países da CPLP e da sub-região. 

Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, Excelências, nos dias de hoje, os 

Parlamentos têm exercido uma diplomacia específica, virada para o fortalecimento das relações bilaterais e 
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multilaterais no contexto do mundo globalizado em que vivemos, através do intercâmbio de ideias e de 

experiências, visando o desenvolvimento da política internacional e o progresso da democracia no mundo. 

Neste domínio, prometo tudo fazer para manter e reforçar ainda mais os laços de amizade e de cooperação 

com os países com os quais vimos cooperando. 

O País precisa de todos nós, de todas as ideias e contribuições. É neste debate sério, profundo e 

contraditório sobre as reais questões que afectam o nosso país e as nossas populações que reforçamos o 

poder da nossa Assembleia e melhor servirmos o nosso povo. 

Um bem-haja a todas e todos. 

Muito obrigada a todos pela vossa amável atenção.» 

Aplausos gerais. 

A Sra. Presidente: — Desta feita, convido Sua Excelência o Senhor Presidente da República a proferir a 

sua mensagem.  

 

Aplausos gerais. 

 

O Sr. Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe (Carlos Manuel Vila Nova): — 

«Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro e 

Chefe do Governo, demais Membros do Governo Central, Regional e Autárquico, Excelentíssimos Senhores 

Presidentes dos Tribunais Superiores, Excelentíssimo Senhor Procurador-geral da República, 

Excelentíssimo Senhor ex-Presidente da República, Miguel Trovoada, aqui presente, Excelentíssimos 

Senhores Membros do Corpo Diplomático e das Organizações Internacionais, Organizações Sindicais, 

Similares, Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Excelentíssimos Senhores ex-Presidentes da 

Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado Maior das Forças Armadas e Comandantes 

das FSS, Distintos convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores: É com elevada satisfação que, pela 

primeira vez, na qualidade de Chefe de Estado, digiro-me a esta Casa, por ocasião deste momento solene 

de constituição de uma nova Assembleia Legislativa.  

Neste particular, gostaria de render, nesta sublime ocasião, a devida homenagem ao antigo Presidente 

desta Casa, o Eng.º José da Graça Diogo, bem como a todos os que lhe antecederam e que também já nos 

deixaram.  

A tomada de posse hoje de novos membros da Assembleia Nacional marca mais uma indelével etapa de 

um processo cujas sementes foram lançadas com a marcação das eleições, no dia 25 de Setembro último.  

A eleição para a escolha de uma nova composição parlamentar e de um novo governo, exigiu de todos e 

de cada um de nós, um grande sentido de responsabilidade para que, mais uma vez, a RDSTP 

presenteasse o nosso continente e o mundo, com uma verdadeira prova de elevação democrática, eleições 

estás que tiveram lugar num clima de harmonia e de paz social.  

Todavia, importa frisar que o nosso processo democrático não se esgota com a tomada de posse dos 

novos Deputados. A democracia é um fenómeno em permanente formação e consolidação.  

 Caras Senhoras e Senhores Deputados: A Assembleia Nacional é por excelência e por direito próprio, o 

pilar e o bastião da democracia e sob o ombro de cada uma e cada um dos Senhores Deputados, recai a 

responsabilidade da exaltação desta conquista, a democracia.  

As reformas que se nos impõem, tanto a nível de procedimentos, de regulamentos e de forma mais 

profunda, da nossa lei fundamental, no sentido de clarificar os pontos ténues e nevrálgicos, 

designadamente os diferentes níveis de maioria parlamentares, as competências e as incumbências dos 

diferentes órgãos de soberania e outras instituições do Estado, na harmonização de diferentes prazos 

constitucionais e legais, deve necessariamente forçar a um amplo entendimento das forças políticas aqui 

representadas. Os desafios e pressões de variada natureza que se colocam, exige de todos nós, mas em 

particular, das Senhoras e dos Senhores Deputados, representando diferentes forças políticas na 

Assembleia Nacional, diálogo, compromisso, concertação, sensatez e abertura, pois estamos todos cientes 

de que nenhum partido ou movimento político deve arrogar-se no sentido de estar em condições de 

enfrentar sozinho ou apenas com alguns, os grandes desafios que se nos colocam a nível legislativo, das 

alterações climáticas, das pandemias, das crises económicas e financeiras, do terrorismo, da insegurança 

dos demais e diversificados flagelos.  
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Nesta senda e, em nome do bem colectivo, devem ser construídas pontes e acertos em acções 

concretas para conciliar os interesses legítimos e o bem da colectividade.  

Senhoras e Senhores Deputados: Diante de todas estas evidências e problemáticas, devemos 

necessariamente ser mais solidários, abrir mais, cooperar mais, embora sob o apanágio de, em 

circunstâncias nenhumas ceder às pressões e interesses particulares que colidam com o bem comum. A 

constituição de uma nova Assembleia constitui sempre um momento de renovação de expectativas e de 

esperança nesta continua e incessante luta pelo desenvolvimento e o progresso económico e social do 

nosso país.  

É imperativo termos presentes na nossa qualidade de servidores públicos, nas nossas actuações, 

estarmos sempre envolvidos directa ou indirectamente com os anseios e as expectativas da nossa 

população.  

Por conseguinte, este evento que hoje presenciamos e celebramos, deve servir como elemento 

congregador em torno de um único e mesmo objectivo, que é o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.  

Recordo uma vez mais que o nosso país caminha a passos largos para atingir meio século de existência 

como Estado independente, e frisa-se que esta maturidade é merecedora de uma reflexão transversal na 

nossa sociedade, com espírito aberto, de forma construtiva e sem ressentimentos.  

Pelo contrário, o nosso objectivo deve consistir no constante exame pacífico e na aprendizagem 

inteligente, para que as nossas etapas seguintes sejam de longe, melhor do que o caminho que até aqui, 

trilhamos.  

Caras e caros Deputados: Nesta legislatura, deve ser aproveitada a vitalidade da vida democrática, para 

forçar os progressos substantivos, nomeadamente no domínio do reforço das capacidades institucionais e 

do exercício do poder do Estado, do poder regional e autárquico, para que o nosso país continue a ser um 

país onde seja seguro viver, trabalhar e fazer negócios.  

A eleição que teve lugar no dia 25 de Setembro, ditou uma nova composição parlamentar, a formação de 

um novo governo e impôs a cada um de nós, um grande sentido de responsabilidade para que, mais uma 

vez, as nossas ilhas presenteassem o continente e o mundo, com a prova de maturidade democrática. 

Às Senhoras e Senhores Deputados que deram o seu contributo para o fortalecimento do pilar 

democrático nos últimos quatro anos, mas que já cá não estão representados, deixo aqui a expressão dos 

meus agradecimentos. Aos que renovaram o mandato e aos que pela primeira vez estão representados, 

manifesto, na qualidade do mais alto magistrado da Nação, a minha total abertura, compreensão e 

empenho nas causas de vital importância para o País.  

A todas as Senhoras e Senhores Deputados, os meus votos de boa sorte no exercício desta nobre tarefa 

de representar o Povo de São Tomé e Príncipe.  

Bem-haja a todos.» 

 

Aplausos Gerais. 

    

A Sra. Presidente: — Declaro encerrada a sessão do acto de posse dos Deputados à Assembleia 

Nacional. 

 

Eram 15 horas e 37 minutos.  

 


