COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS

o Primeiro-Ministro, Eng.

Carlos Correia, convocou e presidiu
esta manhã, no Salão Nobre "Francisco João Mendes - Tchico
Té", do Palácio do Governo, em Bissau, uma Sessão
Extraordinária do Conselho de Ministros.
A Sessão destinou-se exclusivamente á apreciação do
Relatório Final da Comissão lnterministerial para a gestão da
madeira apreendida pelo Governo apresentado pela sua
Presidente, a senhora Maria Adiato Djaló Nandingna,
Ministra da Defesa Nacional.
A apresentação do Relatório contou com a presença dos
membros do Comité Técnico e do Gabinete Jurídico de
Contencioso, estruturas
de apOIO directo a Comissão
Interministerial, todas elas criadas por Despacho do
Primeiro-Ministro.
Seguiu-se depois uma Sessão de esclarecimentos por 'parte
dos membros das duas estruturas técnicàs, facto que
permitiu uma melhor clarificação de um conjunto de
questões
entretanto
levantadas,
tendo em conta a
complexidade e a natureza variada dos intervenientes do
sector madeireiro.
Concluídos os esclarecimentos, o Conselho de Ministros,
analisou e debateu, em profundidade, os fundamentos de
direito e outros factos evidepciados que provam ter havido
. uma grave violação nas disposições legais estabelecidas' na
Lei Florestal, após o .qual, avocando as competências do
Ministro da tutela e de outras entidades competentes
previstas na Lei Florestal, deliberou:
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a) Declarar, nos termos da alínea g) do artigo 4° e do n° 2
do artigo 46°, ambos do Decreto-Lei n° 5/2011, de 22 de
Fevereiro, o confisco de uma parte significativa da
totalidade da madeira apreendida pelo Governo, nos
precisos termos propostos pelo Gabinete Jurídico de
Contencioso:
b) Restituir, aos legítimos proprietários, toda a madeira
não confiscada, devendo, em cada caso, proceder-se o
ressarcimento das" despesas efectuadas com a sua:
drenagem para Bissau;
c) Instruir o Gabinete Jurídico de Contencioso para, com
maior brevidade possível, notificar os interessados sobre
as medidas administrativas de confisco e de restituição
da madeira apreendida pelo Governo:
d) Mandatar o Ministério de Economia e Finanças para,
através de estruturas competentes, proceder a venda da
madeira confiscada, nos termos da alínea anterior,
contando sempre com a assessoria do Comité Técnico
para Seguimento e Avaliação do processo de venda e
compra da madeira confiscada pelo Governo:
e) Instruir a Comissão Interministcrial para, através do
seu Comité Técnico, a prosseguir com os trabalhos de
localização, identificação e drenagem da madeira ainda
restante nos locais de corte em diversos cantos do país;
f] Instituir, por Despacho do Ministro de Economia e
Finanças com a anuência da Comissão Interministerial
relativa aa gestão da madeira, um Comité Técnico de
~eguimento e Avaliação. do processo de, venda e
exportação da mad~ira ora confiscada pelo Governo.

Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria - Palácio do Governo c.P. nQ 508 - Bissau

o

Conselho de Ministros manifestou sua congratulação aos
membros do Comité Técnico e do Gabinete jurídico de
Contencioso quer pelo elevado nível de responsabilidade com
que executaram os trabalhos como pela qualidade técnica do
Relatório apresentado que, em muito, facilitou a tomada de
decisão do Plenário Governa mental.
De igual modo, o Colectivo Governamental felicitou os
membros da Comissão lnterministerial pelo seu empenho e
dedicação" na coordenação .dos trabalhos, não obstante o
clima particularmente
tenso em que o Governo vem
cumprindo o seu papel de órgão executivo e administrativo
supremo da Guiné-Bissau, tal como estabelecido no n" 1 do
artigo 96° da Constituição da República.
Com a aprovação do Relatório da Comissão lnterministerial
para a gestão da madeira apreendida pelo Governo, o
Conselho de Ministros deliberou, excepcionalmente, levantar
o embargo á exportação da madeira apreendida.

Bissau, 20 de Abril de 2016
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