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São Tomé e Príncipe 

 

COMUNICADO DO CONSELHO NACIONAL 

 

 

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD, reunido a 16 de Dezembro do corrente ano, 

debruçou-se sobre a propalada crise de liderança no Partido e tomou medidas que 

lhe fez sair reforçado e unido para um trabalho forte e abnegado que lhe permite 

consolidar as suas estruturas de base a topo e empreender uma oposição 

responsável e construtivo. Para o efeito, foi rejeitada, por voto secreto, a ideia de 

realização dum congresso extraordinário, por mais de 70% dos conselheiros, e 

aprovou um conjunto de resoluções sobre assuntos ligados à sua organização.  

A situação do MLSTP/PSD e do país foi apresentada pelo Presidente do Partido, 

Camarada Aurélio Martins, no seu discurso.  

Sobre o Partido, o Conselho Nacional analisou e aprovou a necessidade de se 

promover a unidade e coesão interna do Partido, através do diálogo permanente, 

colocando sempre o Partido e STP acima de quaisquer interesses. 

Concernente à situação política nacional, o Conselho debruçou-se sobre o processo 

que envolve um alto dirigente do MLSTP/PSD e considerou de lamentável o 

julgamento que o Primeiro-Ministro faz deste processo na praça pública em violação 

clara do princípio de separação de poderes previsto na Constituição Política, e 

instou o Ministério Público no sentido de tratar com a igual celeridade deste caso, os 

vários processos que indiciam corrupção, violação da lei e crimes contra o erário 

público, perpetrados pelo Primeiro Ministro e seu Governo. 

Ainda no âmbito da situação interna do país, o Conselho Nacional registou, com 

profunda preocupação, as violações das liberdades individuais dos cidadãos, a 

intromissão do Governo na esfera de competências dos Tribunais, e o aumento 

vertiginoso dos níveis de criminalidade e de pobreza no seio da nossa população. 
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O Conselho Nacional, com o objectivo de reforçar as estruturas do Partido, analisou 

e aprovou as seguintes Resoluções: Resolução para a designação do camarada 

Manuel Pinto da Costa como Presidente Honorário do Partido; Resolução para a 

criação de Comités de Especialidade do Partido; Resolução para a adopção do 

Código de Ética e Disciplina do Partido; Resolução para a dissolução do Gabinete 

de Preparação e Seguimento de Eleições em 2017 e Resolução para a Criação da 

“Comissão de Reforço Institucional” do Partido. 

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD exorta a todas as forças vivas e patrióticas do 

País, no sentido de se unirem e redobrarem esforços para combaterem os sinais 

ditatoriais provenientes da maioria parlamentar (ADI), que tutela hoje todo o poder 

governativo, legislativo e camarário em São Tomé e Príncipe. 

O Conselho Nacional do MLSTP/PSD saúda os seus dirigentes, militantes, amigos e 

simpatizantes, para continuarem a defender com firmeza os ideais e acções do 

Partido, de modo a levarmos a bom termo os próximos desafios políticos e eleitorais, 

e salvaguardarmos os superiores interesses do Povo de São Tomé e Príncipe. 

 

Conselho Nacional do MLSTP/PSD, em São Tomé, 16 de Dezembro de 2017. 

 

O Presidente da Mesa do Conselho Nacional, 

 

FERNANDO MAQUENGO 


