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（b）審議應提請委員會注意的有關上文第16和第17段執行
情況的任何資料；
（c）在向安全理事會提交的報告中包括與委員會指認上文
第15段所述個人和實體有關的任何資料；
（d）酌情與其他制裁委員會的專家組協調完成上述任務；
20. 呼籲所有會員國在本決議通過後120天內向安全理事會
報告其為執行上文第5、6、10、12和13段所述措施而採取的步
驟；
21. 申明安理會將隨時審查厄立特里亞的行動，並隨時準
備根據厄立特里亞遵守本決議各項規定的情況，調整各項措
施，包括加強、修改或撤銷這些措施；
22. 請秘書長在180天內報告厄立特里亞遵守本決議各項規
定的情況；
23. 決定繼續積極處理此案。
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b) Analise qualquer informação relevante relativa à aplicação
do disposto nos números 16 e 17 supra que deva ser levada à
atenção do Comité;
c) Inclua nos seus relatórios ao Conselho de Segurança quaisquer informações relevantes relativas à designação pelo Comité
das pessoas e entidades descritas no n.º 15 supra;
d) Se coordene, conforme adequado, com outros grupos de
peritos dos Comités de Sanções na execução destas tarefas;
20. Apela a todos os Estados Membros a que informem o
Conselho de Segurança, no prazo de 120 dias a contar da adopção da presente Resolução, sobre as medidas que tenham adoptado com vista à aplicação das medidas enunciadas nos números
5, 6, 10, 12 e 13 supra;
21. Declara que vai manter sob análise as acções da Eritreia e
que está disposto a ajustar as medidas, seja mediante o reforço,
alteração ou levantamento das mesmas, em função do cumprimento por parte da Eritreia das disposições da presente Resolução;
22. Solicita ao Secretário-Geral que o informe no prazo de
180 dias sobre o cumprimento por parte da Eritreia das disposições de presente Resolução;
23. Decide continuar a ocupar-se activamente da questão.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2010

第 8/2010 號行政長官公告
按照中央人民政府的命令，行政長官根據澳門特別行政區
第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈聯合國安全理
事會於二零零九年十二月十七日通過的有關利比里亞局勢的第
1903（2009）號決議的中文正式文本及以該決議各正式文本為
依據的葡文譯本。

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial
de Macau, por ordem do Governo Popular Central, a Resolução
n.º 1903 (2009), adoptada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 17 de Dezembro de 2009, relativa à situação na
Libéria, na sua versão autêntica em língua chinesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa efectuada a partir dos
seus diversos textos autênticos.
Promulgado em 8 de Março de 2010.

二零一零年三月八日發佈。
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
––––––––––

––––––––––

第 1903 （2009 ）號決議
2009 年 12 月 17 日安全理事會第 6246 次會議通過

Resolução n.º 1903 (2009)
(Adoptada pelo Conselho de Segurança na sua 6246.ª sessão,
em 17 de Dezembro de 2009)
O Conselho de Segurança,

安全理事會，
回顧其以往關於利比里亞和西非局勢的各項決議和主席聲
明，
欣見利比里亞政府在國際社會支持下，自2006年1月以來在
重建利比里亞以造福全體利比里亞人方面持續取得進展，
回顧安理會決定不延長第1521（2003）號決議第10段對原
產於利比里亞的圓木和木材製品規定的措施，強調利比里亞必

Recordando as suas resoluções anteriores e as declarações do
seu Presidente sobre a situação na Libéria e na África Ocidental,
Acolhendo com satisfação o progresso constante realizado
pelo Governo da Libéria desde Janeiro de 2006, na reconstrução da Libéria em benefício de todos os liberianos, com o apoio
da comunidade internacional,
Recordando a sua decisão de não renovar as medidas enunciadas no n.º 10 da Resolução n.º 1521 (2003) relativas aos troncos e produtos de madeira provenientes da Libéria, e sublinhan-
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須在木材部門繼續取得進展，有效實施並強制執行2006年10月
5日經簽署成為法律的《國家林業改革法》，以及關於收入透
明度（《利比里亞採掘業透明度倡議法》）和關於解決土地產
權和土地保有權（《關於森林土地的社區權利法》和《土地委
員會法》）的其他新立法，

回顧安理會決定終止第1521（2003）號決議第6段中關於鑽
石的各項措施，歡迎利比里亞政府在區域和國際兩級參加並領
導金伯利進程，注意到根據第1854（2008）號決議重新設立的
專家小組關於鑽石問題的調查結果，特別是關於金伯利進程證
書制度國內執行情況的調查結果，注意到利比里亞在最低程度
上執行了金伯利進程證書制度的必要內部管制和其他要求，強
調利比里亞政府須加倍作出承諾和努力，以確保這些管制切實
有效，

回顧2007年6月25日的主席聲明（S/PRST/2007/22），其
中確認《採掘業透明度倡議》等旨在提高收入透明度的各項自
願倡議的作用，注意到大會關於加強行業透明度的第62/274號
決議，確認利比里亞已取得《採掘業透明度倡議》遵守國地
位，支持利比里亞決定參加其他採掘業透明度倡議，並鼓勵利
比里亞在提高收入透明度方面繼續取得進展，

強調聯合國利比里亞特派團（聯利特派團）在改善利比里
亞全境安全以及幫助該國政府在全國，尤其是在鑽石、木材和
其他自然資源產區及邊界地區建立管轄權方面，繼續發揮重要
作用，

注意到聯合國利比里亞問題專家小組2009年12月11日的報
告（S/2009/640），包括其中關於鑽石、木材、定向制裁及軍
火與安全問題的內容，

審視了第1521（2003）號決議第2和第4段以及第1532
（2004）號決議第1段所定措施，以及在滿足第1521（2003）
號決議第5段所列條件方面取得的進展，注意到利比里亞政府
在武器標識方面與聯利特派團展開合作，斷定尚未為實現這一
目標取得足夠進展，

強調安理會決心支持利比里亞政府努力滿足第1521
（2003）號決議規定的條件，並鼓勵包括捐助方在內的所有利
益攸關方支持利比里亞政府所做的努力，

欣見維持和平行動部公佈關於聯合國各維持和平特派團與
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do que o progresso realizado pela Libéria no sector da madeira
deve continuar com a aplicação e execução efectivas da Lei Nacional da Reforma Florestal, promulgada em 5 de Outubro de
2006, e de outras novas leis relativas à transparência das receitas
(Lei relativa à Iniciativa para a Transparência das Indústrias
Extractivas da Libéria) e a solução dos direitos de posse e de
ocupação de terras (Lei sobre os Direitos das Comunidades relativos às Terras Florestais e Lei relativa à Comissão de Terras),
Recordando a sua decisão de pôr termo às medidas relativas
aos diamantes impostas no n.º 6 da Resolução n.º 1521 (2003), e
acolhendo com satisfação a participação e liderança do Governo da Libéria, aos níveis regional e internacional, no Processo
de Kimberley, observando as conclusões do Grupo de Peritos,
cujo mandato foi renovado nos termos da Resolução n.º 1854
(2008), referentes aos diamantes, em particular as conclusões
relativas à aplicação a nível nacional do Sistema de Certificação
do Processo de Kimberley, observando a aplicação mínima por
parte da Libéria dos controlos internos necessários e de outras
exigências do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley, e sublinhando a necessidade de que o Governo da Libéria
redobre o seu compromisso e os seus esforços para assegurar a
eficácia destes controlos,
Recordando a declaração do seu Presidente, de 25 de Junho
de 2007 (S/PRST/2007/22), que reconhece o papel desempenhado pelas iniciativas voluntárias que se destinem a melhorar a
transparência das receitas, tais como a Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extractivas (EITI), e tomando nota da
resolução 62/274 da Assembleia-Geral sobre o reforço da transparência nas indústrias, reconhecendo que a Libéria cumpre as
exigências da Iniciativa, apoiando a decisão da Libéria de participar noutras iniciativas sobre a transparência nas indústrias
extractivas e encorajando a Libéria a continuar a melhorar a
transparência das receitas,
Sublinhando a importância que a Missão das Nações Unidas
na Libéria (UNMIL) continua a ter para melhorar a segurança
em toda a Libéria e para ajudar o Governo a estabelecer a sua
autoridade em todo o país, em particular nas regiões de produção de diamantes, de madeira e de outros recursos naturais, e
nas regiões fronteiriças,
Tomando nota do relatório do Grupo de Peritos das Nações
Unidas sobre a Libéria de 11 de Dezembro de 2009 (S/2009/640)
no que se refere, nomeadamente, às questões relativas aos diamantes, à madeira, às sanções selectivas, e às armas e segurança,
Tendo examinado as medidas impostas nos números 2 e 4 da
Resolução n.º 1521 (2003) e no n.º 1 da Resolução n.º 1532 (2004)
e os progressos realizados quanto ao cumprimento das condições enunciadas nos n.º 5 da Resolução n.º 1521 (2003), e observando a cooperação do Governo da Libéria com a UNMIL
relativamente à marcação das armas, e tendo concluído que os
progressos realizados para o efeito são insuficientes,
Sublinhando a sua determinação em apoiar o Governo da
Libéria nos seus esforços para satisfazer as condições da Resolução n.º 1521 (2003), e encorajando todos os interessados,
incluindo os doadores, a apoiarem Governo da Libéria nos seus
esforços,
Acolhendo com satisfação o anúncio do Departamento de
Operações de Manutenção da Paz relativo à elaboração de
directivas provisórias sobre a cooperação e partilha de informa-
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安全理事會各制裁委員會專家組之間合作與共享信息的暫行準
則，

認定儘管利比里亞已經取得重大進展，但當地局勢繼續對
該區域的國際和平與安全構成威脅，

根據《聯合國憲章》第七章採取行動，

1. 決定自本決議通過之日起，將第1521（2003）號決議第4
段所定旅行措施延長12個月；

2. 回顧第1532（2004）號決議第1段所定措施仍然有效，嚴
重關切地注意到專家小組關於在執行第1532（2004）號決議第
1段所定金融措施方面缺乏進展的結論，並要求利比里亞政府
盡一切必要努力履行其義務；

3. 決定以前由第1521（2003）號決議第2段所定、並經第
1683（2006）號決議第1和第2段及第1731（2006）號決議第1
（b）段修訂的軍火措施由下文第4段取代，並且在下文第4段
所述期間不適用於向利比里亞政府供應、出售或轉讓軍火和相
關物資，也不適用於向其提供與軍事活動有關的援助、諮詢或
訓練；

4. 決定在自本決議通過之日起12個月內，所有國家均應採
取必要措施，防止從本國領土，或由本國國民，或者使用懸掛
本國國旗的船隻或飛機，直接或間接地向在利比里亞境內活動
的所有非政府實體和個人供應、出售或轉讓軍火及任何相關物
資，或提供與軍事活動有關的任何援助、諮詢或訓練，包括資
金籌供和財政援助；

5. 決定上文第4段所述措施不適用於：

（a）專供支援聯合國利比里亞特派團（聯利特派團）或專
供其使用的軍火和相關物資供應及技術培訓和援助；

（b）聯合國人員、新聞媒體代表以及人道主義工作者和發
展工作者及有關人員臨時輸入利比里亞、僅供其個人使用的防
護服，包括防彈背心和軍用頭盔；

（c）事先已依照下文第6段通知第1521（2003）號決議第
21段所設委員會（下稱“委員會”）、專供人道主義或防護之
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ções entre as missões de manutenção da paz das Nações Unidas
e os Grupos de Peritos dos Comités de Sanções do Conselho de
Segurança,
Constatando que, não obstante os progressos significativos
realizados na Libéria, a situação neste país continua a constituir
uma ameaça para a paz e segurança internacionais na região,
Agindo ao abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas,
1. Decide renovar as medidas relativas a viagens impostas no
n.º 4 da Resolução n.º 1521 (2003) por um período de 12 meses
a contar da data da adopção da presente Resolução;
2. Recorda que as medidas impostas no n.º 1 da Resolução
n.º 1532 (2004) continuam em vigor, observa com grande
preocupação as conclusões do Grupo de Peritos sobre a falta
de progressos relativamente à aplicação das medidas financeiras impostas no n.º 1 da Resolução n.º 1532 e exige que o
Governo da Libéria que faça todos os esforços necessários
para cumprir as suas obrigações;
3. Decide que as medidas relativas a armas impostas inicialmente
no n.º 2 da Resolução n.º 1521 (2003) e alteradas nos números 1 e 2
da Resolução n.º 1683 (2006) e na alínea b) do n.º 1 da Resolução
n.º 1731 (2006), são substituídas pelas medidas enunciadas no
n.º 4 infra, e não se aplicam ao fornecimento, venda ou transferência de armas e material conexo nem à prestação de qualquer
assistência, aconselhamento ou formação relacionados com
actividades militares ao Governo da Libéria, durante o período
indicado no n.º 4 infra;
4. Decide que todos os Estados devem adoptar as medidas
necessárias para impedir o fornecimento, venda ou transferência, directos ou indirectos, a partir dos seus territórios ou pelos
seus nacionais, ou utilizando navios ou aeronaves que arvorem o
seu pavilhão, de armas e qualquer material conexo, bem como a
prestação de qualquer assistência, aconselhamento ou formação
relacionados com actividades militares, incluindo financiamento
e ajuda financeira, a todas as entidades não governamentais e a
pessoas que operem no território da Libéria, durante um período de 12 meses a contar da data da adopção da presente Resolução;
5. Decide que as medidas previstas no n.º 4 supra não são
aplicáveis:
a) Aos fornecimentos de armas e material conexo, nem à formação e assistência técnicas que se destinem exclusivamente a
apoiar a Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL) ou a
serem utilizados pela mesma;
b) Ao vestuário de protecção, incluindo coletes antibala e
capacetes militares exportados temporariamente para a Libéria
pelo pessoal das Nações Unidas, pelos representantes da comunicação social e trabalhadores humanitários e de desenvolvimento e pessoal associado, exclusivamente para a sua utilização
pessoal;
c) A outros fornecimentos de equipamento militar não letal
que se destine exclusivamente a fins humanitários ou de protecção, nem à assistência técnica e à formação conexas previamente notificadas ao Comité estabelecido pelo n.º 21 da Resolução
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用的其他非致命軍事裝備用品，以及相關的技術援助和訓練；

6. 決定在上文第4段所述期間，所有國家均應將運給利比里
亞政府的任何軍火及相關物資，或向利比里亞政府提供的與軍
事活動有關的任何援助、諮詢或訓練事宜，事先通知委員會，
但上文第5段（a）和（b）分段所述者除外，強調此類通知中
須載列所有相關資料，包括酌情說明交付的武器和彈藥的種類
和數量、最終用戶、擬議交付日期和運輸路線；重申利比里亞
政府隨後必須對武器和彈藥做出標記，維持一個登記冊，並正
式通知委員會已經採取了這些步驟；

7. 重申安理會打算至少每年一次審視第1532（2004）號決
議第1段所定措施，指示委員會與相關指認國協調並在專家小
組協助下，視需要更新公開備查的列入禁止旅行和凍結資產名
單的理由以及委員會的準則；

8. 決定在利比里亞政府向安理會報告已滿足第1521
（2003）號決議所列的終止有關措施的條件並向安理會提供信
息說明據以作出此種評估的理由後，應利比里亞政府的要求審
視上述任何措施；

9. 決定將根據第1854（2008）號決議第4段任命的專家小組
的任期再延長至2010年12月20日，以執行下列任務：

（a）前往利比里亞和鄰國執行兩次後續評估任務，以便
進行調查並編寫一份中期報告和一份最後報告，說明上文第4
和第6段以及第1521（2003）號決議所定、經上文第3和第4段
修正的措施的執行情況和任何違反這些措施的情況，其中包
括與委員會指認第1521（2003）號決議第4（a）段和第1532
（2004）號決議第1段所述個人相關的任何信息，並包括非法
軍火貿易的各種資金來源，例如來自自然資源的資金；
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n.º 1521 (2003) («o Comité») em conformidade com o disposto
no n.º 6 infra;
6. Decide que, durante o período indicado no n.º 4 supra, todos os Estados devem notificar previamente o Comité de qualquer remessa de armas e material conexo para o Governo da
Libéria, ou de qualquer prestação de assistência, aconselhamento ou formação relacionados com actividades militares ao Governo da Libéria, com excepção dos referidos nas alíneas a) e b)
do n.º 5 supra, e salienta a importância de que tais notificações
contenham toda a informação pertinente, incluindo, quando
adequado, o tipo e a quantidade de armas e munições entregues,
o utilizador final, a data de entrega proposta e o itinerário das
remessas; e reitera que o Governo da Libéria deverá, subsequentemente, proceder à marcação das armas e munições, manter
um registo destas armas e munições e notificar oficialmente o
Comité da adopção destas medidas;
7. Reconfirma a sua intenção de rever as medidas impostas
no n.º 1 da Resolução n.º 1532 (2004) pelo menos uma vez por
ano, e encarrega o Comité de, em coordenação com os Estados
proponentes pertinentes e com a assistência do Grupo de Peritos, actualizar, quando necessário, as informações colocadas
à disposição do público sobre os motivos que fundamentem a
inserção de nomes nas listas de pessoas e entidades visadas pela
interdição de viajar e pelo congelamento de bens, bem como as
directivas do Comité;
8. Decide rever qualquer medida supra mencionada, a pedido
do Governo da Libéria, logo que este comunique ao Conselho
que foram satisfeitas as condições estabelecidas na Resolução
n.º 1521 (2003) para pôr termo às medidas, e que preste ao
Conselho informação que fundamente a sua avaliação;
9. Decide prorrogar o mandato do Grupo de Peritos nomeado
em conformidade com o disposto no n.º 4 da Resolução n.º 1854
(2008) por um novo período que terminará em 20 de Dezembro
de 2010, cometendo-lhe as seguintes tarefas:
a) Efectuar duas missões de avaliação de seguimento na Libéria e nos Estados vizinhos a fim de investigar e de preparar um
relatório de meio mandato e um relatório final sobre a aplicação, e as eventuais violações, das medidas impostas nos números
4 e 6 supra e pela Resolução n.º 1521 (2003), tal como alteradas
nos números 3 e 4 supra, incluindo quaisquer informações relevantes para a designação, pelo Comité, das pessoas descritas
na alínea a) do n.º 4 da Resolução n.º 1521 (2003) e no n.º 1 da
Resolução n.º 1532 (2004), bem como indicações sobre as diversas fontes de financiamento do comércio ilícito de armas, por
exemplo, os recursos naturais;

（b）評估第1532（2004）號決議第1段所定措施的影響和
實效，尤其是對前總統查爾斯•泰勒名下資產的影響和實效；

（c）確定可在哪些領域加強利比里亞和該區域各國的能力
並就此提出建議，以利於執行第1521（2003）號決議第4段和
第1532 （2004）號決議第1段所定措施；

（d）在利比里亞不斷演變的法律框架內，評估森林和其
他自然資源正在何種程度上促進和平、安全與發展而不是助長

b) Avaliar o impacto e a eficácia das medidas impostas no
n.º 1 da Resolução n.º 1532 (2004), em particular, no que diz respeito aos bens do ex-Presidente Charles Taylor;
c) Identificar as áreas nas quais a capacidade da Libéria e dos
Estados da região pode ser reforçada por forma a facilitar a
aplicação das medidas impostas no n.º 4 da Resolução n.º 1521
(2003) e no n.º 1 da Resolução n.º 1532 (2004), e fazer recomendações a este respeito;
d) No contexto do enquadramento jurídico em evolução da
Libéria, avaliar em que medida os recursos florestais e os outros
recursos naturais contribuem para a paz, segurança e desenvol-
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不穩定，以及相關立法（《國家林業改革法》、《土地委員會
法》、《關於森林土地的社區權利法》以及《利比里亞採掘業
透明度倡議法》）正在何種程度上協助進行這一過渡；
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vimento, e não para a instabilidade, e em que medida a legislação pertinente (Lei Nacional da Reforma Florestal, Lei relativa
à Comissão de Terras, Lei sobre os Direitos das Comunidades
relativos às Terras Florestais e Lei relativa à Iniciativa para a
Transparência das Indústrias Extractivas da Libéria) está a contribuir para esta transição;

（e）評估利比里亞政府遵守金伯利進程證書制度的情況，
並協同金伯利進程評估遵守情況；

（f）至遲在2010年6月1日和2010年12月20日，就本段列舉
的所有問題，通過委員會向安理會分別提出一份中期報告和一
份最後報告，並在這兩個日期之前酌情非正式地向委員會通報
最新情況，特別是2006年6月解除第1521（2003）號決議第10
段所定措施以來在木材部門取得的進展以及2007年4月解除第
1521（2003）號決議第6段所定措施以來在鑽石部門取得的進
展；

（g）與其他相關專家組，尤其是第1893（2009）號決議第
10段重新組建的科特迪瓦問題專家組積極合作，以及與金伯利
進程證書制度積極合作；

（h）協助委員會更新公開備查的列入禁止旅行和凍結資產
名單的理由；

（i）評估上文第3和4段的影響，尤其是對利比里亞的穩定
和安全的影響；

10. 請秘書長重新任命專家小組，並作出必要財政和安保安
排，支持專家小組的工作；

11. 籲請所有國家和利比里亞政府在專家小組任務所涉各個
方面，與專家小組通力合作；

12. 重申聯利特派團務必在部署區內，並在不影響其任務規
定的情況下，繼續向利比里亞政府、委員會和專家小組提供力
所能及的協助，並繼續執行以往的決議、包括第1683（2006）
號決議規定的各項任務；

13. 敦促利比里亞政府執行2009年金伯利進程審查小組的建
議，加強對鑽石開採和出口的內部管制；

14. 鼓勵金伯利進程繼續與專家小組合作，並就利比里亞實
施金伯利進程證書制度的發展情況提出報告；

15. 決定繼續積極處理此案。

e) Avaliar o cumprimento, por parte do Governo da Libéria,
do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley, e coordenar esta avaliação com o Processo de Kimberley;
f) Apresentar ao Conselho, através do Comité, um relatório
de meio mandato, o mais tardar até 1 de Junho de 2010, e um
relatório final, o mais tardar até 20 de Dezembro de 2010, sobre
todas as questões referidas no presente número e apresentar
ao Comité actualizações informais, se adequado antes daquelas
datas, em particular sobre os progressos realizados no sector da
madeira desde o levantamento, em Junho de 2006, das medidas
impostas no n.º 10 da Resolução n.º 1521 (2003), e no sector dos
diamantes desde o levantamento, em Abril de 2007, das medidas
impostas no n.º 6 da Resolução n.º 1521 (2003);
g) Cooperar activamente com outros Grupos de Peritos pertinentes, nomeadamente, com o Grupo de Peritos para a Costa
do Marfim, reconduzido nos termos do disposto no n.º 10 da
Resolução n.º 1893 (2009), e com o Sistema de Certificação do
Processo de Kimberley;
h) Prestar assistência ao Comité na actualização das informações, colocadas à disposição do público, que fundamentem as inserções de nomes nas listas de pessoas e entidades visadas pela
interdição de viajar e pelo congelamento de bens;
i) Avaliar o impacto do disposto nos números 3 e 4 supra, em
particular as repercussões na estabilidade e segurança da Libéria;
10. Solicita ao Secretário-Geral que volte a nomear o Grupo
de Peritos e que adopte as disposições financeiras e de segurança necessárias para apoiar o trabalho do Grupo;
11. Exorta todos os Estados e o Governo da Libéria a cooperarem plenamente com o Grupo de Peritos em todos os aspectos do seu mandato;
12. Reitera a importância de que UNMIL continue a prestar
assistência, nos limites da sua capacidade e nas suas áreas de
intervenção, e sem prejuízo do seu mandato, ao Governo da Libéria, ao Comité e ao Grupo de Peritos, e que continue a realizar as tarefas que lhe foram confiadas em resoluções anteriores,
incluindo a Resolução n.º 1683 (2006);
13. Insta o Governo da Libéria a aplicar as recomendações
formuladas pela equipa de avaliação do Processo de Kimberley
em 2009 com vista ao reforço dos controlos internos sobre a extracção e exportação de diamantes;
14. Encoraja o Processo de Kimberley a continuar a cooperar
com o Grupo de Peritos e a informar sobre os progressos realizados pela Libéria na aplicação das disposições do Sistema de
Certificação do Processo de Kimberley;
15. Decide continuar a ocupar-se activamente da questão.

