
ExcelentÌssimo Senhor
14inistro dos Negócios Estrangeiros,
Cooperação e Comunidades
Dr. Carlos Alberto Pires Tiny

Excelência,

Francisco Carlos Afonso Fernandes, Santomense, portador do
Bilhete de Identidade no L77L5, vencedor do concurso para o recrutamento do
Director da Unìdade de Coordenação das Ajudas, realÌzado nos escritorìos do
PNUD e tendo tomado conhecimento da anulação dos resultados por parte de
Vossa Excelencìa, pelo facto de pensar ou achar que o candidato vencedor não
peÌtença a sua linha partidaria, familiar ou simplesmente da roda dos sèus
amigos ou ainda só porque não gosta dele, vem poÍ este meìo manifestar o seu
repudio, indignação, rejeiçâo e reclamar a justÌça face a esta sÌtuação nos

segu!tes terrnos:

Senhor Ívlin slro,

Não ieria sido melhor, ou não teria esquecido de enviaf aú PNUD
píeviamente a lista das pessoas não elegiveis a participação no referido
concurso e caso concoressen, serÌam õutomaticamente eliminadas ou

excluidas?
ou, por ouiro lado, não teria sido melhor informar ao PNUD, que no

essencial, o concurso consìstirÌa apenas na pre selecção de 3 ou maìs

candidatos e oosteì"iormente subrnete-los ao Senhor l4inìstro paÍa no seu

"douto critefio" proceder-se a selecção de um deles segundo os seus criterÌos

ou preferencia?
A não agir-se assim, a não estabelecer pre condições e vir no fÌm do

apuramento dos resultados e selecção do vencedor e acìma de tudo num
processo que me paÍece tei sÌdo longo, exaustìvo, complexo, objectivo e

transparente para a selecção do melhor, não parece ser uma atitude

transparente, honesta e leal da sua parte Porque as regras dos jogos são

estabelecidas antes da jogada e nunca apos o término do jogo e d0

apúrarnento dos íesultados.
Não será que tudo isso se deve sÌmpiesmente ão facto do vencedor ser

Francisco Fernandes? Suponhamos, caso o vencedor fosse outro candidato,

será que a reacção seria a mesma?
Se o NÌinìsko ou o Governo não têm confìança politica, ou tecnico-

profÌssional no vencedoÍ, como se explica a evenlual indìcação do mesrno pêra

a Enìbaixãdã de 5. Tomé e principe eÍï Portugal, para ocupar um lugar de

imDortancia na hì-.rarquia da referida Embaixada, cargo esse que sLlbstituìíìa o
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Embaixador em todas as suas ausencias na representação do Ëstado
santomonse. ou será que tuclo não passava de uma farsâ, de um presente
envenenado para ter-me lá como exìlado, uma especie de afastamento por
convenìeÍìcìa? por isso, manter-me longe e dÌstant€ do país, é uma grande
prioridade?

Quer o organisrno gestor do Íeferído projecto (PNUD), quer o pais

fìnanciador (Portugal), quer o representante do governo santomense no Comite
de selecção, todos foram unânimes em me qualifÌcar como o melhor candìdato,
a melhor escolha e opção/ na base de crìtérios técnicos, objectìvos e
transparentes, de acordo ao perfì|, aos termos de reíerencia e dos objectivos do
projecto, prìmando pela competência, domínio de conhecimentos/ respeÌto e
obediência as leis, as normas e a justiça social no país.

Senhor lvlinistÍo,

Para mim é triste e chocante, o senhor não ter tido a mínima
consideração em me comunicar, quer de forma ofÌcial, ou mesmo ofìciosa, da
sua decisão, de anular os resultados do concurso de modo a me excluÌr e
afastar, evocando as razões que sustentassem unìa taÌ decisão,

Num concurso bastante concorÍido, no qual padicÌparam 24 candìdatos,
com destaque para antigo Minìstío, ex- Governador de Banco Central, ex

dirigentes e varios quadros senìores do país, numa avalição em que o estado

santomense partìcipou em todas as etapas do processo de êvaliação até ao

aDufãmento dos resuliaclos, culminando corn a ãssinatura de uma acta fÌnô|, o
que deveria ser na minha opinião, motìvo de orgulho para o Ministerio, isto é/ a
vÌtoria de um elernento de casa, foi vÌsto da parte do senhor i\4Ìnistro, como se

tratasse, de um cÍime contra a nação ou de um gfande pecado coÌltra o estado

ou contra si pessoalmente.

Após o apuramento dos resultados e conlìecido o venccdor, tÌve um

encontro de cortesìa com o Senhor e a meu pedjdo, como se deve estar a

l€nìbrar. Nesse encüntro, eu deÌ-lhe a conhecer de forma ofìcìal e formal da

minha paÉicìpação e do meu apuramento n0 refei-ido concuTso' E quando

esperava receber uma felicitação da sua parte, como é habituaì e de acordo

com a tradição e os bons costumes sanLomenses, e sem se esquecer das regras

prctocolares da casa da diptomacia e da cortesia que com muita honra

representarÌros, pelo contrário, o Senhor não foi capaz de esconder a sua raÌva

e desagraclo, pela minha vÌtória Dirigiu palavras para mìm, quase em tons

emeaçadores, confirmando de facto tei- recebido na vespera do nosso encontro

a carta do PNUD, em que dava conta da minha selecção como vencedor do

concurso, nìas acrescentando a partìda que as Nações Unidas (o PNUD) nã0

podem impor nada ao gcverno,.'. {q'"le imposição pergunr'o eu? r.!m çoncurso

plrblico feito com o aval do governo e com a partlcipação do goveJno?)' O

senhor chegou ao ponto de me aflrmar, que o Director do projeco é alguem

que irìa trabalhar dìrectamente com o Ministra dos Negocios Estrangeiros,

Cooperação e Comunidades, com â f"iinistÍã dÕ lJlano e Finanças e com o



Primeiro ÍqÌnistro. Ora, isso não corresponde minimãÍnente a verdade. Po|quê?
Ora vejamos: Há um DÍrector de projecto e aciüa desse Dìrector, temos um
ComÌte de Coordenaçã0, composto por 3 Directores da admìaistÍação central do
estado, nomeados pelo governo e que coordenam o Projecto, sendo eles o

DÌrector da Cooperação do (lvlinisterio dos Negocios Estrangeiros, Cooperação e
Comunìdades). o DìÍector do Planeamento EconomÌco e o Director do Tesouro e
Patrimonio, ambos do ([4inÌsterio do Plano e Finanças).

Ora, qualquei- questão inerente ao projecto e que não fosse ultrapassada
a nìvel do Comite de Coordenação, assim como qualquer directiva, instrução ou
orientação dos dois ministros ou de nìvel superior, teria sempre os respectivos
DÌfectores membros do Comìte de Coordenação para essa ligação. E mesmo se

eu tivesse que trabalhar directamente com os referidos Minìstros, onde está ô
problema? Que mal está nisso?

Senhor MÌnistro,

Para exercer uma função meramenle técnica, onde o conhecimento
técnìco, o saber fazer e a competência lhe são exigidos e sob a coordenação de

três Dìrectores dos órgãos centrais do estado, nomeados pelo governo, será

razoáveÌ haver motivo para bloqueÌo e anuÌação dos resultados do concurso por

sua paÌte?
será este o Ínodelo e o espíÍìto da democracia que defende e aflrma ser

um dos princípios, um dos pìlares ídndamentaÌs clc nosso estado de dÌreito?
Será este o morlelo de gestão, de transparência e de boa governação

que garantiram ao nosso povo e aos nossos parceiros de desenvolvìrnento?

Excelência,

É por esta e nrais razões, que o país não avanç4. PÒrque alguns pensam

que o oaís só lhes pertence, é só deles e por isso seguem e aplicam o dÌtado "
quero, posso, mando e faço" de forma arbitrarìa, arfogante e prepotenLe.

Senhor IvÌinistro"

Eu não sou Ìngrato. Não sou daqueles que só vê êrros e só aponta

falhas. Não. Eu sou frontaì, objectìvo e coerente. Escrevo com identìdade

completa e assino tudo que escrevo. Não preciso de reciirso a mãos ocultas oll

invisíveis, nem tão pouco a orclens secretas ou confidenciaìs. E iâmbem não é

meu metodo me esconder em anonìmatos, pseudonimos ou em paníletos"

Como de'/e estar recofdanclo, em .t985 quando chegueì ao país apos a

formação universÌtaria no exterior, ingresseÌ-me no então 14Ìnisterio da

Cooperação, quando o senhor era lvlìnÌstro [4as é bom tarnbem recordar, que o

regiine óoÌitico na altura era outro: MonolitÌco. Por isso, todas as poÌtas de

entrada, levafìarn ' mecma salê comunl
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Hoje, sou o primeiro a reconhecer que o senhor 
-eSfá 

tefìtando fazer em

colaboração com os quadros do l"liniterio dos Negocior Estranqelros'

õ;;;;;#; e comunidactes, algumas reformas' Por Ìsso devemos ìhe

ãi;Jd.;r. Todavia, isso não lhe dá o direito nenhum de pensaf e senhr-se

donodollinisterlooumuitomenos,donodopaís'PorqueS'ÍoméePrincipeé
de todos nos.

Enquanto titulãr da Pasta, julgo

as reformas. Mas Por outro lado, elas

dos seus objectivos, agenda pessoal e

de fazer favor a ninguém

Senhor Dr. Carlos TinY,

ser seu dever e obÍigação levar a cabo

se eÍìquadram perfeitamente no âmbìto

ambìções polítìcas. Por isso não se trata

S. Tomé e Principe não é seu, não é meu' não. é excìusivamente de

ningu.;, t;t tÌ,", àá t'ooot nOt Ne;te sentido' a coabitação é imprescidivel'

Doa a quem doer/ goste o, nuo gotiã, o problema é seu' Se quer,ter,um país

íJ r*,".u ôr"i rót"dono de algum país sosìnho, então escolheu o local erraoo'

Vá procura-lo num outro planera ou contente-se com a proclamação da

':i";;ìÌ;; üp;i";te Dr. carÌos Tinv", sìtuada no matagal de Aìmeìrim'

Os santomenses são todos iguaìs perante a leÌ .Ïlclos.têm 
os mesmos

oir"itoiiãu"iÀs " 
oorigações' Lutai e conseguir uma vida 

.melhor, 
teí direìto a

ãpiãã, u 
"t."rrtu 

de eúpieso, é um direito Ìesítimo e lil:"tl:l de qualquer

iioãrrão" n" illua! modo que alquem deixo c cargo de Emtrãixador

Ëxïã"ioinãri" e pÌenipotenciario para tÍabathar .numa oíganização

Internacional, ou deixou o cargo de Prêsìdente e Dìrector Executìvo de um

iËìii;õ; s; úiniti|"o, 
" 

u. ã eles é dado o direÌto a escolha e a opção para

ocueébomemelhorparaetes,emcaclacircunstâncìa,porquenãopossoter
iaÃiéÃ ctse O;reito? É tudo tão simples quanto isso'

Senhor Ministro'

Seja o que Íor que aconteceu, mas há uma verdade e,,essa verdade

consiste que fui r(lubado. E ser rolb;do por "pessoas. de bem"' me-da uma

il;,il;;;;;"iÀ satistação' É esta a maior consolação paÍaÍnlm' porque

ilïï;#õ't';;;inJa mais nobre do que a soma dos. que subtraíram aquilo

;;;;;üì;; conquistei com décadai de estudo' afinco' esforço' sacrifício

determìnaçãoesobretudocommu|tahumildade.Porisso,eurejeitoedenuncio
;;;;;e.úãq;; é improcedente e sem qalquer base legaì Apenas reclanro e

exijo a justiça

Senhor MÌnlstro,
õiqá-,"e pot íaoot, qual é a regra do jogo?

í,Ë,"ljiãJi, ár"ia; àa incompËtãncláz Éelos vistos esta é a.resra sendo

assim, então lhe peço por ravor QIã'me diga qYgl o Partrd,o-Lo.l.1t:o e qual o

candidato nì.ris incompetente oo prÀ 
" "u 

"uótutèi" neles nas próximas eleições

cue o país prepara-se para realìzaf7
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Ao termìnar, receba Senhor Ministro, os meus melhores cumpíimentos'

S, Tomé, aos 23 de Dezembro. de 2009

O Venced o concurso

Francisc FERNANDES

c.c, S. E. o Presidente da Republica

é- È. à presioente aa Assembleia Nacional

S. E. o Primeiro MinÌstro e Chefe de Governo

ã. E. o presiOente Oo Tribunal supremo e S E o

Presìdente do Tribunal de conlas

5. E, o Procurador Geral da RepubÌica'

S. E. o Vlinistro da Justiça

S. E. a ÍvÌÌnistra do Plano e Finanças
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