Reunião Plenária de 14 de Março de 2019

Sumário
O Sr. Presidente declarou aberta a Reunião Plenária, após a verificação do quórum, eram
9 horas e 03 minutos.
O Sr. Deputado Alcides de Pina (MPD) fez uma interpelação à Mesa, antecedendo o
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas.
Período de Questões Gerais e Declarações Políticas (P. Q. G. D. P.) – Iniciou-se com uma
Declaração Política do Grupo Parlamentar do MPD sobre a Segurança Pública no País,
apresentada pela Sra. Deputada Celita Pereira (MPD).
No período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados João do Carmo
(PAICV), João Gomes (MPD), João Baptista Pereira (PAICV), Joana Rosa (MPD), Carlos Monteiro
(MPD), Emanuel Barbosa (MPD), Rui Figueiredo Soares (MPD) e António Monteiro (UCID).
Dando sequência à agenda, o Sr. Presidente passou a palavra ao Grupo Parlamentar do
PAICV também para a apresentação da sua Declaração Política, tendo o Sr. Deputado Rui
Semedo (PAICV) anunciado o adiamento da mesma para o dia seguinte.
O Período de Questões Gerais e Declarações Políticas teve continuidade com a
intervenção do Sr. Deputado Miguel Monteiro (MPD) sobre o 29º Aniversário do Movimento para
a Democracia, assinalado, neste dia 14 de Março. Na sequência, usaram da palavra, a diverso
título, os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV) e Emanuel Barbosa (MPD).
O Sr. Deputado José Maria Fernandes da Veiga (PAICV) fez uma intervenção sobre a seca,
com ênfase na forma como tem sido construída a resiliência dos cabo-verdianos perante este
fenómeno, realçando o nascimento das barragens em Cabo Verde. De seguida, prestaram
esclarecimentos os Srs. Deputados Austelino Correia (MPD) Moisés Borges (PAICV), Lúcia dos
Passos (MPD), José Manuel Sanches (PAICV), Armindo da Luz (MPD), Manuel Inocêncio Sousa
(PAICV), José Moreno (MPD) e Odailson Bandeira (PAICV).
Do púlpito, a Sra. Deputada Isa Costa (MPD) fez a sua intervenção relativa ao 29º
aniversário da criação do MPD e os 25 anos da criação do Município de São Domingos,
intervenção corroborada pelo Sr. Deputado Emanuel Lopes (MPD), que elencou ainda os desafios
de desenvolvimento desse município. Os Srs. Deputados António Monteiro (UCID) e Emanuel
Barbosa (MPD) prestaram esclarecimentos na sequência dessas intervenções.
O Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) interveio para falar sobre a situação da população
de Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Filipe
Santos (MPD), Júlio Correia (PAICV) e Luís Alves (MPD).
Sentindo-se ofendido com os esclarecimentos do Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV), o Sr.
Deputado Filipe Santos (MPD) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo
aquele Deputado do PAICV refutado ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
A Sra. Deputada Dora Pires (UCID) fez a sua intervenção ressaltando os problemas sociais
que persistem no País, enquanto a Sra. Deputada Celeste Fonseca (MPD) destacou o 75º
aniversário da criação da revista Certeza, enquanto um marco cultural.
O Sr. Deputado José Maria Fernandes da Veiga (PAICV) reiterou, na sua intervenção, a
importância das barragens para o País, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados
Austelino Correia (MPD) e Nelson de Brito (MPD).
Para responder às questões suscitadas durante esse período, usou da palavra o Sr.
Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e
Ministro do Desporto (Fernando Elísio Freire), ao abrigo da alínea i), do artigo 114º do
Regimento.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Deu-se continuidade à Interpelação ao Governo
sobre os Transportes e a Conectividade do País, iniciado no dia precedente, tendo usado da
palavra, a título diverso, além do Sr. Ministro do Turismo e dos Transportes e Ministro da
Economia Marítima (José Gonçalves), o Sr. Secretário de Estado para as Finanças (Gilberto
Barros) e o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia), os Srs. Deputados
Gisele Lopes (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD), Luís Carlos Silva (MPD), António Monteiro (UCID),
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João do Carmo (PAICV), João Baptista Pereira (UCID), José Maria Gomes da Veiga (PAICV), Joana
Rosa (MPD) e Nuías Silva (PAICV).
Considerando-se ofendido pelo Sr. Deputado Emanuel Barbosa (MPD), a Sra. Deputada
Gisele Lopes (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro
prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Para interpelar a Mesa, usaram da palavra os Srs. Deputados Janira Hopffer Almada
(PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD).
O Sr. Deputado João Baptista Pereira (PAICV) também reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo
123º do Regimento por se ter sentido ofendido pelo Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças, tendo este governante prestado esclarecimentos ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
A Reunião Plenária foi suspensa às 12 horas e 32 minutos, tendo sido retomada às 14
horas e 35 minutos, com a continuidade da Interpelação ao Governo sobre os Transportes e a
Conectividade do País. Nesse período, usaram da palavra, a diverso título, para além do Sr. Vice
Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e do Sr. Ministro do Turismo e Transportes e Economia
Marítima, os Srs. Deputados Luís Alves (MPD), Rui Semedo (PAICV), Nuías Silva (PAICV), Júlio
Correia (PAICV) e António Monteiro (UCID).
Considerando que o Sr. Deputado Luís Alves (MPD) ofendeu a Bancada do PAICV, o Sr.
Deputado Nuías Silva (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo o
primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Após prestar esclarecimentos, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez um requerimento
à Mesa no sentido de o Governo distribuir aos Srs. Deputados o acordo assinado com o Grupo
Icelandair, no âmbito da privatização dos TACV.
Submetido à votação, o requerimento foi rejeitado com 23 votos a favor, sendo 21 do
PAICV e 2 da UCID, nenhum voto contra e 26 abstenções, do MPD. Proferiram declarações de
voto os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Emanuel Barbosa (MPD) e Dora Pires (UCID).
Interpelaram a Mesa os Srs. Deputados Rui Semedo (PAICV), Joana Rosa (MPD) e
Emanuel Barbosa (MPD).
Considerando-se ofendido durante a interpelação da Sra. Deputada Joana Rosa (MPD),
o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1 do artigo 123º do Regimento, tendo
a primeira reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
Dando continuidade à Interpelação ao Governo, usaram da palavra, a diverso título,
para além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, os Srs. Deputados Luís Carlos
Silva (MPD), Janira Hoffer Almada (PAICV), Joana Rosa (MPD), Nelson de Brito (MPD), António
Monteiro (UCID) e Miguel Monteiro (MPD).
Considerando-se ofendido, na sequência dos esclarecimentos prestados pelo Sr.
Deputado Luís Carlos Silva (MPD), o Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) reagiu ao abrigo do n.º 1
do artigo 123º do Regimento, tendo o primeiro reagido ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo.
As intervenções finais foram feitas pela Sra. Deputada Janira Hoffer Almada (PAICV) e
pelo Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, que encerrou a Interpelação ao Governo.
Prosseguiu-se com o Ponto III da Ordem do Dia – Perguntas dos Deputados ao Governo,
tendo o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças respondido às perguntas formuladas
pelos Srs. Deputados:
Joana Rosa (MPD), sobre as obras do porto do Maio; as soluções do Governo para
resolver o estado de abandono em que se encontra o investimento turístico privado Salinas
Beach; a instalação de uma delegação aduaneira na ilha para diminuir os elevados custos
suportados pelos emigrantes para o envio das suas remessas; a existência de uma eventual verba
anunciada pelo anterior Governo do PAICV para a construção do novo Porto da ilha do Maio, na
localidade de Pau Seco; a criação de empregos nas regiões ainda não contempladas pelo
Programa de Mitigação do Mau Ano agrícola no Maio, nomeadamente Figueira, Morrinho,
Ribeira Dom João, Barreiro e o reforço desse programa na zona de Calheta.
Adilson Cruz (PAICV), acerca da previsão para a alocação de mais técnicos,
nomeadamente inspectores, na Repartição das Finanças, em Santa Maria, no Sal e do
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melhoramento das condições de trabalho no Balcão de Atendimento da referida repartição do
Ministério das Finanças;
Nelson de Brito (MPD), em relação à necessidade de reforço de pessoal na Repartição
das Finanças de São Nicolau e à beneficiação da ilha com ligações marítimas, no quadro do
contrato de concessão do serviço público de transportes marítimos estabelecido pelo Governo;
Denise Évora (PAICV), sobre o processo de expropriação de terrenos em Boa Vista e
respectivas indeminizações aos proprietários herdeiros; o faseamento desse processo de
pagamento e a possibilidade de utilização por parte do Governo da verba da venda de terrenos
da ilha ao Grupo Tui para proceder ao pagamento dessas indeminizações;
Fernando Frederico (PAICV), a propósito das condições de acessibilidade para a ilha do
Maio, as obras de melhoria do Porto local e da possibilidade de construção de um aeroporto na
ilha;
Julião Varela (PAICV), sobre a resolução do problema de reposição de capitais próprios
pelo BCV (Banco de Cabo Verde), considerando o facto de não ter sido previsto orçamento para
o efeito no Orçamento Geral de Estado para 2019; os prejuízos decorrentes do não resgate dos
TCMF (Títulos Consolidados de Mobilização Financeira) junto dos credores do Trust Fund, desde
Janeiro deste ano; a restituição desses fundos aos credores, e a eventual compra, e valor dessa
compra, da parte referente ao BCA (Banco Comercial do Atlântico) pelo Governo.
Ainda, durante esse período de questões, o Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) fez uma
interpelação à Mesa.
A Reunião Plenária foi encerrada à 17 horas e 10 minutos.

