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INTERVENÇÃO DE S.EXA O PRESIDENTE DO PARLAMENTO NACIONAL 

ARÃO NOÉ AMARAL 

Por ocasião da abertura da Conferência para a celebração do 21º 

aniversário da Declaração Universal da Democracia 

 

3 de Outubro de 2018 

 

 

Sua Excelência Senhor Presidente da República, 

Sua Excelência Senhor Primeiro-Ministro,  

Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, 

Senhores Membros do Governo, 

Suas Excelências ex-Titulares dos Órgãos de Soberania, 

Senhoras e Senhores Oradores e Convidados, 

Excelentíssimos Membros do Corpo Diplomático, 

Excelentíssimos Senhores Representantes da Sociedade Civil, 

Minhas Senhores e meus Senhores, 

 

É com um enorme gosto que me encontro aqui hoje para falar de um 

tema que é muito querido aos timorenses a Democracia! 

 

Começo por agradecer a presença de tão ilustres oradores e convidados, 

velhos amigos que vieram de longe para partilhar as suas experiências 

connosco, e, muito em especial, estendo uma palavra de agradecimento 

a Sua Excelência o Presidente da República por ter aceitado o convite 

para a abertura desta Conferência. 
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Os tempos não têm sido fáceis, mas a presença de Vossa Excelência 

nesta sala reforça a convicção de que Timor-Leste e os seus líderes 

sabem traçar a linha e valorizar aquilo que nos é mais querido: o nosso 

país e o regime  

pelo qual todos lutámos. Em meu nome, e em nome do Parlamento 

Nacional, muito obrigado! 

 

Agradeço também aos parceiros de desenvolvimento que apoiaram o 

Parlamento Nacional nesta iniciativa. Ao PNUD, à UIP, à USAID, ao IRI, à 

União Europeia e à Escola Portuguesa Ruy Cinatti, as minhas mais 

sinceras saudações por saberem que vale a pena falar de democracia em 

Timor-Leste. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

O objectivo da Conferência é comemorar o 21º aniversário da 

Declaração Universal da Democracia, que, na realidade, é um 

maravilhoso pretexto para realçar as notáveis concretizações 

democráticas de Timor-Leste nos 16 anos de independência, enfatizando 

a importância de as salvaguardar e fortalecer. 

 

Os notáveis resultados que Timor-Leste tem obtido nos mais diversos 

índices sobre a liberdade e a qualidade da democracia são, na verdade, 

resultado da confluência de dois grandes factores: a determinação do 

povo timorense em lutar por um regime livre e democrático e a amizade 

de países e organizações amigas que nos têm ajudado e partilhado os  
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princípios e valores que nos ajudam a concretizar o sonho do regime 

democrático. 

 

Foram 24 anos de luta, de sofrimento, de sangue derramado, de famílias 

destruídas, de opressão. Sabemos bem o que é não ter o direito de 

escolher o nosso caminho. Aprendemos da pior maneira. 

 

Sabemos o que foi viver em ditadura, sonhar com a democracia e 

construí-la, palmo a palmo, durante uma longa caminhada feita de 

esperança e de combate. 

 

Por isso valorizamos o Estado de Direito. Sabemos que a democracia não 

é um dado adquirido e que lutar pela democracia é um imperativo 

diário.  

 

Tal como é um erro acreditar que basta a sua proclamação na 

constituição e na lei ou entender que, uma vez consagrada, é um dado 

adquirido.  

 

A democracia aprende-se e reinventa-se todos os dias e é talvez a 

conquista mais significativa de Timor-Leste desde a independência. 

 

Mas recriar e reinventar a democracia todos os dias não é fácil. A 

democracia  é um exercício apaixonado porquanto se revela, e a historia 

dos povos assim o diz, o melhor caminho para o progresso social e 

melhor desenvolvimento humano.  
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É fundamental demostrar aos cidadãos que a democracia é um sistema 

legítimo. Que resolve com sucesso a desigualdade e a pobreza. 

Sem progresso social, os resultados do desenvolvimento são corroídos, 

abrindo a porta a uma quebra de confiança na liderança institucional, 

levando ao desgaste nos princípios e valores dos direitos humanos, na  

liberdade civil e na qualidade democrática, conduzindo ao aumento do 

populismo e do extremismo. 

Torna-se, por isso, fundamental garantir que o estado de direito 

democrático responde às necessidades dos cidadãos, mas só se reforça 

esse vínculo se o regime democrático cumprir com as expectativas dos 

mesmos. 

 

 

Distintos participantes da Conferência, 

 

Proteger a democracia não é só um dever e obrigação da liderança 

política, mas também dos cidadãos. A democracia, pelo mundo fora, 

vive tempos difíceis. As novas formas de comunicação, como o uso das 

redes sociais por actores hostis e a propagação de notícias falsas, têm 

tido um enorme impacto na democracia e na forma como é percebida 

pelos cidadãos. 

Os populistas e demagogos têm o caminho simplificado, as redes sociais 

facilitam o seu trabalho. É fácil usar meias-verdades e uma simplificação 

excessiva online, reduzindo o pensamento político a tweets e 

soundbytes. 
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Se palavras inflamadas, propagadas desta maneira, encontrarem uma 

população ansiosa, exposta a dificuldades económicas, ao desemprego, 

à falta de esperança, com meias verdades aqui e ali, é só deixar que o 

preconceito natural das pessoas preencha o resto.  

Com a artilharia verbal a acrescentar drama, torna-se fácil culpabilizar o 

sistema democrático por tudo. 

 

 

A fórmula é simples: fazer as pessoas, já nervosas, sentirem-se pior, e 

então enfatizar que tudo é por causa de um regime, tornando-o 

estranho e ameaçador. A argumentação manipuladora leva a população 

a sentir-se bem ao oferecer um resultado fantasioso, que muitas vezes é 

uma injustiça tremenda para os outros. Repetindo este processo muitas 

vezes endurece-se a ansiedade em ódio e assim chega-se ao radicalismo 

que poderá colocar os regimes democráticos em risco. 

 

É fundamental não deixar a sociedade e o próprio sistema democrático 

serem manipulados por actores hostis. Mas estou convencido de que, 

somente com a verdade, e agindo com sabedoria, a humanidade pode 

sobreviver a este desafio.  

 

E por isso, se devem manter todos os canais abertos de diálogo com os 

cidadãos.  

 

O Parlamento é uma instituição que serve para isso: para o exercício da 

nobre função da representação. 

 

Temos de garantir que o cidadão tem um local para exprimir todos os 

seus anseios, para falar abertamente com os seus representantes, os 

Deputados. 
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Que possa falar com abertura, com compaixão, que fale pelos seus 

filhos, por aqueles que gosta, pelos direitos de todos, que sinta que vale 

a pena participar. Que tem à sua disposição uma instituição que existe 

por sua causa. Que somos todos, com a colaboração de todos, que 

orientamos o nosso destino colectivo. Que juntos desenhamos o futuro 

de Timor-Leste! 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Esta Conferência serve também como um exercício de memória, para 

nós que lutámos, mas também para os mais novos, educando-os nos 

valores e princípios democráticos. Como referi acima temos que a 

reinventar, recriá-la permanentemente todos os dias. Na educação, no 

sistema social, na economia, nas nossas instituições, na nossa 

proximidade com os cidadãos. 

 

Só juntos, em democracia, com a humilde coragem de querer mais 

futuro que passado, é que conseguimos vencer! 

 

A democracia timorense é, sobretudo, uma homenagem ao forte 

carácter, à vigorosa personalidade, à consistente determinação... ao 

espírito indomável do Povo Timorense! 

Por vós, por nós! 

Viva Timor-Leste! 

 

Muito Obrigado. 


