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Parecer da 2.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional Relativo a
Proposta de Resolução n.º 5/IX/2011 – Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação

O Governo enviou à Assembleia Nacional para efeitos de aprovação a Proposta de Resolução que
aprova a adesão e ratificação da convenção de Basileia sobre movimento transfronteiriço de lixos.
A proposta de resolução foi enviada à 2.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia
Nacional, para efeitos de análise e parecer.
Esta Comissão reuniu-se em sessão de trabalho conjunta, no dia 16 de Maio de 2011 para análise
da referida proposta.
Considerando que a Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e o seu Depósito propõe ser um suporte para a busca de gerenciamento integrado
dos resíduos perigosos no país, através da permissão de concessão previa e explicita de importação e
exportação dos resíduos autorizados entre os países de modo a evitar o trafico ilícito. A preocupação
com a ordem ambiental internacional, e por conseguinte a ordem internacional de resíduos, surge em
busca de dois horizontes: a escassez de recursos, onde o acesso e a herança dos recursos naturais
podem ser ameaçados diante do seu uso desenfreado e a ameaça de segurança, impossibilitando, o
uso desigual, a continuidade da vida na terra. Diante da escassez e da ameaça à perpetuação da vida
humana, impõe-se a necessidade de gerenciamento dos resíduos produzidos pela sociedade
contemporânea. A Convenção de Movimentos de Resíduos Perigosos, Convenção de Basileia,
apresenta-se como mecanismo de resposta a este cenário.
Assim, a 2.ª Comissão na sua análise, constatou que a adesão e ratificação desta Convenção não
só vem melhorar o nosso sistema de protecção do ambiente como também vem afirmar nossa
conscientização de que o movimento transfronteiriço de tais resíduos desde o estado da sua produção
até qualquer outro estado, só deve ser permitido quando somente realizado sob condições que não
coloquem em perigo a saúde humana e o ambiente, possibilitando assim, uma estrutura adequada ao
desenvolvimento sustentável.
Neste sentido a 2.ª Comissão recomenda a Plenária a aprovação da resolução que permite S.T.P
aderir a presente convenção.
É este o teor do parecer desta Comissão.
A Comissão Especializada e Permanente para os Assuntos Económicos e Financeiros, aos 30 de
Maio de 2011.
Pelo Presidente, Alcino Pinto.
O Relator, António Ramos.

Parecer da 2.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional sobre a
Proposta de Resolução n.º 6/IX/2011 – Convenção de Roterdão Relativa ao Procedimento de
Prévia Informação e Consentimento para Determinados Produtos Químicos e Pesticidas
Perigosos no Comércio Internacional.
O Governo enviou à Assembleia Nacional, para efeitos de aprovação, a Proposta de Resolução
que aprova Convenção de Roterdão relativa ao procedimento de prévia informação e
consentimento para determinados produtos químicos e pesticidas perigosos no comércio
internacional.
A 2.ª Comissão na sua análise do referido diploma, constatou o seguinte:
A Convenção de Roterdão relativa ao procedimento de prévia informação e consentimento para
determinados produtos químicos e pesticidas perigosos no comércio internacional, é um documento
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de estrema importância, na medida em que vem colmatar a preocupação dos Estados Africanos em
relação a utilização abusiva de pesticidas nos ecossistemas africanos muito frágeis implicando
consequências negativas sobre a saúde humana e animal bem como no ambiente. A Convenção
baseia-se no processo de gestão dos produtos químicos lançado nos países e na partilha da
responsabilidade para a boa gestão dos mesmos entre os países importadores e exportadores.
Ela contribui também para a protecção da saúde humana e do ambiente desde de que adoptada
e sobretudo se for devidamente aplicada. Segundo o representante da FAO (Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) no Senegal, ele sublinhou ainda que esta
convenção apoiará os esforços de intensificação da agricultura de forma perene, o que pode ser um
indicador para o reforço no apoio de políticas no contexto de protecção fitossanitária existente no
nosso país. Esta Convenção é um exemplo concreto de resposta da FAO aos desafios ligados à
utilização dos pesticidas nos países em vias de desenvolvimento. Actualmente está constituída por
165 Estados membros.
Por todas estas considerações aqui tecidas, esta proposta de Resolução, vem no intuito da
necessidade de adesão e ratificação desta convenção, considerando a sua importância para São
Tomé e Príncipe, podendo servir como instrumento capaz de medir a amplitude dos riscos de
pesticidas em São Tomé e Príncipe, a fim de informar e sensibilizar judiciosamente a população e
formuladores de Politica Pública a tomarem decisões em questões sociais relevantes como acima
descritas. É neste contexto, que estão expressos os termos de obrigações Gerais desta convenção.
Portanto, como forma a dar uma maior atenção às questões ambientais de protecção da saúde
humana e animal, respondendo assim, de forma qualitativa aos vários anseios de questões de
políticas sociais do nosso país, a 2.ª Comissão recomenda ao Plenário da Assembleia Nacional a
aprovação da adesão a presente Convenção.
É este o teor do parecer desta Comissão.
2.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional, São Tomé, 09 de Novembro
de 2011.
O Presidente, Alcino Barros Pinto.
O Relator, Adilson Managem.

Parecer da 1.ª Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional Relativo a
Proposta de Lei n.º 18/IX/11 – Programação Militar
A.

Breve Contextualização

A primeira Comissão Especializada da Assembleia da Nacional reuniu-se no dia 25 de Janeiro
do corrente ano, para analisar a proposta de lei sobre Programação Militar.
Estiveram presentes na reunião, os Srs. Deputados Idalécio Quaresma que a presidiu, Domitília
Trovoada, Levy Nazaré e Domingos Boa Morte da Bancada Parlamentar do ADI, O Sr. Delfim
Neves da Bancada Parlamentar do PCD e os Srs. Deputados José Viegas, António Ramos e
Guilherme Octaviano da Bancada Parlamentar do MLSTP/PSD, bem como uma equipa do
Ministério da Defesa Nacional.
B. Fundamentação Legal
No âmbito das competências exclusivas da Assembleia Nacional, constantes na alínea b) do
artigo 97.º e alínea f) do artigo 98.º da Constituição da República, cabe a Assembleia Nacional
legislar sobre matérias da Organização da Defesa Nacional.
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Assim sendo, a referida proposta de lei foi remetido a Primeira Comissão Especializada e
Permanente da Assembleia Nacional, cumprindo assim, o estatuído na alínea a) do artigo 49.º do
Regimento da Assembleia Nacional.
Todavia, antes da apreciação da presente proposta de lei e a consequente emissão do parecer,
a1.ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional solicitou um encontro com os representantes
do Ministro de Defesa através de uma carta endereçada ao Ministro da Tutela, no sentido de ser
abordado a questão da pertinência da apresentação da referida proposta, uma vez que se trata de
uma matéria de natureza peculiar e que implicaria igualmente a alocação de verbas para o
investimento das Forças Armadas.
Pelo que, depois de uma pronta disponibilidade por parte do Ministério da Tutela, foi enviado
uma equipa à Assembleia Nacional, composto por altos representantes do referido Ministério
chefiado pelo Tenente-coronel Marçal Lima. Durante o encontro, foi feito uma abordagem exaustiva
sobre a pertinência da aprovação da referida proposta de lei.
Durante o encontro, foi abordado várias questões pertinentes no que tange a Defesa Nacional.
Informaram ainda que, tendo em conta a vulnerabilidade do nosso País, enquanto um pequeno
Estado insular, em que a maioria do território é composto por mar, há toda necessidade do Estado
garantir a presença física das FARSTP em todo o território nacional, descentralizar a sua
localização, capacitar e investir em meios e infra-estruturas já existentes, na perspectiva de garantir
uma maior segurança do nosso País, quer por mar quer por terra.
Da apreciação feita pelos Deputados da Primeira Comissão Especializada da Assembleia
Nacional, se constatou que a referida proposta tem uma Nota Explicativa e contém igualmente um
anexo com a designação dos equipamentos e os respectivos preçários.
C. Conclusão
Assim sendo, poder-se-á concluir que a referida proposta de lei cumpre os princípios
fundamentais do direito previstos na nossa Comissão Especializada recomenda a Plenária a sua
aprovação na generalidade, tendo em conta os argumentos acima mencionados.
Eis, Excelência o teor do parecer da 1.ª Comissão.
São Tomé, aos 6 de Fevereiro de 2012.
O Presidente, Idalécio Quaresma
Relatora, Domitília Trovoada

Carta do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Presidente da Assembleia
Nacional relativo à Venda de Chapas de Zinco

Exmo. Sr.
Presidente da Assembleia Nacional
São Tomé
N Ref. N.º 0098/16CPI-CZ/2012
Tendo sido atribuída em 28 de Setembro do corrente, a Comissão parlamentar de Inquérito no
sentido de averiguar as circunstâncias que caracterizam o processo de venda das 40.274 (quarenta mil
duzentas e setenta e quatro) chapas de zinco financiado pelo Governo Japonês em 2008, de
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conformidade com o Requerimento N.º 2/IX/2011, nos termos da alínea c) do artigo 3.º da Lei n.º
2/2007.
Tendo atribuída a referida Comissão o prazo inicial de 45 (quarenta e cinco) dias nos termos do
artigo 3.º da Resolução para a realização dos trabalhos em que revelarem insuficientes e tendo sido
solicitados mais 60 (Sessenta) dias, os que também não foram considerados suficientes para a
conclusão do relatório final para submeter ao Plenário da Assembleia Nacional.
Tornando-se necessário prorrogar o prazo anteriormente fixado, a Comissão vem nos termos do
artigo 13.º da Lei 2/2007-Lei do Regime dos Inquéritos Parlamentares solicitar a Vossa Excelência se
digne conceder o prazo de 57 (cinquenta e sete) dias tendo em conta alguns trabalhos que ainda se
encontram por realizar.
Certos da Vossa melhor compreensão, somos com os respeitos cumprimentos.
São Tomé, 8 de Fevereiro de 2012.
O Presidente da Comissão, Alcino Pinto.

