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MANTIFESTO DA SOCIEDADE CIVIL

A oito meses das eieições presidenciais e a menos de 2 (dois) anos
clas eleições legislativas, o país foi surpreendido com uma
proposta de revisão da lei eleitoral apresentada pelo grupo
parlamentar da coligação PCD/MDFM/UDD que pretende alterar
a Lei no 71/ 90 - Lei Eleitoral, em vigor no país.

A proposta de revisão que já está em discussão na especialidade
na Assembleia Nacional, contém vários artigos, que ferem à

partida a Constituição da Repúb1ica e não é aceitável que sem a
prévia revisão constitucional por parte da Assernbleia Nacional,
seja aprovado na generaliclade e submetido à discussão na
especialidade um projeto de lei fericlo de inconstitucionalidade à

nascenÇa.

i{o entender deste grupo de cidadãos, o projeto de lei atenta
conh a as conquistas democráticas que o país obteve nos 45 anos
que leva como um Estado independente, e pretende em última
instância extremar as clivagens já existentes no nosso país, dividir
os São-tomenses, discriminar uns cidadãos relativamente a outros
e criar fissuras graves na nossa sociedade, colocando em causa a

coesão nacional.

Enquanto represenLalrtes eleitos do povo, espera-se dos nossos
deputarlos uma cultura cívica, republicana e democrática, na
defesa dos interesses c1e todo o povo São-tomense e não na defesa
dos seus interesses eür particular, tentando aprovar serx c)

envolvimento de toda a sociedacle um diploma tão importante
para a vida política e social cle todos os São-tomenses.

Assim, parece-nos perfeitamente inaceitável por injusto,
antidemocrático e inconstitucional, reduzir a capacidade eleitoral,
nomeaclamente a possibilidade de sereln eleitos Presiclente da

ti,
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República, filhos de cidaclãos santomenses na diáspora, pelo
simples facto cle terem nascido fora cle São Tomé e Príncipe,
considerando estes como cidadãos de segunda quando a

Constituição diz que os santomenses são todos iguais.

Por outro lado, pretencler excluir a participação da socieclade civil
da vitla política, rL-ser:vanclo esta atirridade apenas aos particlos
políticos, representa para o t'rosso Estado de Direito, uln enorme
refrocesso civilizacional.

I\Tão se pretende colocar errl crlusa a revisão cla lei eleitoral, mas

sim a forma como os senhores c-leputados pretendem que ela seja

feita, sern cliscussão pública, sem o envolvimento e o consenso de

toclos os cidadãosl

Pois a política não é um exclusivo dos partidos políticos, tanto
mais que a Constituição prevê no artigo 57o, que "Todos os

cidadãos têm direito de tomar parte na vida política e na direcção
dos assuntos do País, directamente ou por intermédio de
representantes livremente eleitos.".

De resto, já em 2014 uma iniciativa legislativa com aspetos

semelhantes a esta, foi vetada pelo então Presidente da República e

clevolvida ao Parlamento, tendo o Tribunal Constitucional se

pronunciado pela inconstitucionalidade de alguns articulaclos da
proposta c1e Iei.

Num momento em que convivemos com a panclemia cla Covid*19,
em que as debilidades clo Serviço Nacional cle Saúde têrn vindo ao

de cima, ponclo a nu as debiliclades existentes, com a morte de
vários concicladãos por falta de equipamentos, de meios de
cliagnóstico, reclrrsos humanos e falta de um verdadeiro
investimento na saúde, esperar-se-ia que a prioriclacle c-los nossos
dirigentes e no caso concreto dos nossos deputados, enquanto
represeirtantes do povo fosse a busca de soluções para assegurar a
todos os São-tornenses o direito à saúde!
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A resolução efetiva dos problernas do povo tem que estar em

primeiro lugar na agenda política dos partidos políticos.

A revisão da Lei eleitoral, de forma tão ligeira e precipitada,
apcnas serve os interesses dos partidos políticos.

É o mornento cle os par:tidos políticos clemonstÍarem que estão ao

serviço clo país e cle todo um povo, e que se identificam com os

princípios estruturantes da nossa constituição, e que estão

empenhados na consolidação do estado de direito, da coesào

nacional e na clefesa intransigente dos direitos, liberdades e

garantias clos cicladãos, e na edificação de uma sociedacle plural e

justa.

É nessa medida que os subscritores do presente manifesto, no
exercício da cidaclania responsárrel e no pressuposto prerristo no

artigo 66.o da Constituição da República, que dispÕe que "A
participação e o envolvimento directo e activo clos cidadãos na

vida política constitui condição fundamental de consolidação da

República", vêm de uma forma publica apelar a slla Excelência, o

senhor Presidente da República, que no exercício dos seus poderes

e enquanto garante da Constituição que jurou cumprir e Íazer

cumprir, vete a proposta de revisão da lei eleitoral, quanclo the Íor
enviada para promulgação, na defesa da democracia, da coesão

nacional, do princípio da igualclade e clos superiores interesses do

Povo e da Nação São-tomenses.

São Tomé,2 de Dezembro de 2020

Os subscritores:

Alfiedo cie Carvalho de Sousa Gaspar \'i *)

Carlos Alberto Pires 'i'iny

Daisy Bonfim de Castro Amado Pereira i'xi.r J \
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Adelino Barbosa Neto Arnado Pereira fu:, i-^--

Apolinário Andrade dos Santos

Ç
,U,ff*

i'w.t.'

Herman Andrade nascimento da Costa

Addidon Tiny da Cruz

José Fernandes Rosa Cardoso
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