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GMPTL Estabeleceu Estrutura para a V Legislatura

O Grupo das Mulheres Parlamentares de Ti-
mor-Leste (GMPTL) elegeu, no dia 16 de julho de 
2018, a estrutura da Mesa para a V Legislatura.

Depois de uma discussão longa entre as deputadas 
membros do GMPTL, liderada pela Secretária ces-
sante do GMPTL, Deputada Maria Angélica Lopes 
Sarmento, resultaram duas listas de candidatura: 
Lista A: Deputada Maria Angélica Lopes Sarmen-
to (Presidente), Deputada Nélia Soares Menezes 
(Vice-Presidente), Deputada Lígia Filomena Coelho 
da Silva (Secretária); e Lista B: Deputada Lídia Nor-
berta dos Santos Martins (Presidente), Deputada 
Maria Rosa da Câmara ‘Bisoi’ (Vice-Presidente), e 
Deputada Elvina Sousa Carvalho (Secretária). 

Através de uma eleição secreta, apurou-se o seguin-
te resultado: Lista B, eleita com 11 votos  e Lista A, 
9 votos. Assim, a Deputada Lídia Norberta dos San-
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tos Martins foi eleita como a Presidente do GMPTL 
para a V Legislatura.

A Presidente do GMPTL, Lídia Norberta do Santos, 
numa breve declaração, referiu a sua intenção de, 
em conjunto com as mulheres e com os parceiros do 
GMPTL, continuar a lutar e a defender os direitos das 
mulheres em Timor-Leste.

Marcaram presença nesta cerimónia a Secretária de 
Estado para a Igualdade e Inclusão, Maria José Moniz 
de Jesus, a Presidente da Rede Feto, Judit Ximenes e 
também representantes da UN Women.
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Mesa do Parlamento Nacional Baixou o Projeto de 
Lei Anticorrupção à Comissão A

A Mesa do Parlamento Nacional, em reunião Plenária 
Ordinária, no dia 16 de  julho  de  2018,  baixou o 
Projeto de Lei no 1/ V (1a) - Lei Anticorrupção, à 
Comissão A, que trata de assuntos Constitucionais 
e de Justiça. 

A baixa à Comissão A deste Projeto de  Lei foi anun-
ciada no Período da Ordem do Dia, enquanto que no  
Período de Antes da Ordem do Dia, as bancadas par-
lamentares da FRETILIN e do PD fizeram declarações 
políticas relacionadas com o orçamento de duodéci-
mos e relacionadas com a estrutura do VIII Governo, 
mas incluindo também outros assuntos importantes 
para a resolução da situação política neste pais.

Depois das declarações políticas, na parte da tarde, 
a Reunião Plenária continuou com a apresentação 
do relatório de atividades do ano de 2017 da Prove-
doria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).

Durante a apresentação deste relatório de ativi-
dades, os Deputados tiveram a oportunidade de  
fazer muitas perguntas, relacionadas de atividades 
do PDHJ, especialmente relacionadas com os casos 
de violação dos direitos humanos.

Esta reunião foi presidida pelo Presidente do Parla-

mento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanhado pelos membros da Mesa e contou 
com a presença do Ministro da Reforma Legislativa e 
Assuntos Parlamentares, Fidélis Leite Magalhães.

Parlamento Nacional aguarda a apresentação do Pro-
grama do VIII Governo Constitucional

O Parlamento Nacional está a aguardar a apresentação  
do  Programa  do  VIII  Governo Constitucional, pro-
cesso que deverá realizar-se em breve.

Em Sessão Plenária ordinária, no dia 17 de julho de 
2018, os Deputados sugeriram ao VIII Governo que 
apresente o Programa e Orçamento Geral de Estado, 
para resolver as preocupações das comunidades e do 
setor privado, que enfrentam problemas sérios neste 
momento.

Através de uma declaração política, a bancada da 
FRETILIN pediu ao Governo para apresentar o Progra-
ma e o Orçamento Geral do Estado, para que o país 
deixe de funcionar por orçamento duodecimal.

O Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parla-
mentares, Fidélis Magalhães, presente nesta reunião 
Plenária, informou que o Governo vai apresentar o 
seu Programa ao Parlamento Nacional, muito breve-
mente, para discussão e aprovação.



Entretanto, o ponto único do Período da Ordem do Dia, 
que previa a apresentação do relatório de atividades de 
2017 do Procurador-Geral da República, foi adiado para 
a próxima semana. 

Esta sessão Plenária foi presidida pela Presidente do Par-
lamento Nacional em exercício, Maria Angelina Lopes 
Sarmento, acompanhada pelos restantes membros da 
Mesa, e contou com a presença do Ministro da Reforma 
Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional realizou a reunião 
mensal com o Presidente da República

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, relatou a sua  Excelência o  Presiden-
te da República, Francisco Guterres «Lu-Olo»,  o serviço 
do Parlamento Nacional, nomeadamente a formação da 
estrutura e da mesa das comissões especializadas per-
manentes e o estabelecimento dos grupos de amizade 
parlamentares.

Em reunião mensal, realizada no Palácio Presidencial do 
Bairro Pité, no dia 18 de julho de 2018, o Presidente do 
Parlamento Nacional informou que, até agora, o Parla-
mento Nacional mantém o seu funcionamento normal, 
nomeadamente através das Comissões Especializadas 
Permanentes.

A titulo de exemplo, referiu que a Comissão A, que trata 
de assuntos Constitucionais e Justiça, recebeu o Projeto 
de Lei Anticorrupção, cuja discussão deve acontecer em 
sede de Comissão, durante 30 dias, antes de passar à 
votação para aprovação no Plenário. O mesmo aconte-
ce com a Proposta de Lei sobre o Regime Especial para 
levantamentos do Fundo Petrolífero, para cumprir as 
regras do regime de duodécimos, até à aprovação do 
Orçamento Geral de Estado  para 2018.

Sobre a questão dos levantamentos do Fundo Petrolífe-
ro, o Presidente da República sugeriu ao Parlamento 
Nacional que procure uma maneira mais fácil, para que 
isto não afete o pagamento de salários e vencimentos 

dos funcionários, especialmente os que estão 
abrangidos pela gestão pública.



Comissão E reuniu com o Banco de Desenvolvi-
mento Asiático

A Comissão E do Parlamento Nacional, que tra-
ta de assuntos de Infraestruturas, reuniu, no dia 
18 de julho de 2018, com o Diretor do Banco de 
Desenvolvimento Asiático (ADB), Paolo Spantiga-
ti, para analisar os apoios do ADB ao estado de 
Timor-Leste.

O Diretor do ADB informou que os apoios do ADB 
ao estado de Timor-Leste estão relacionados com 
o projeto da estrada Díli-Ainaro, da estrada Dí-
li-Baucau, e com o projeto de fornecimento de 
água potável no Município Manatuto e na região 
de Oecússi, e prometeu ainda que vai manter os 
apoios, no futuro, para ajudar ao desenvolvimen-
to desta nova nação.

Além de apoio monetário, o ADB também dá apoio 
técnico aos projetos, com acompanhamento du-
rante três anos, e implementando um controlo de 
acordo com o sistema do ADB, em coordenação 
com o Ministério das Obras Públicas. 

Os membros da Comissão E manifestaram as suas 
preocupações com a manutenção destas estradas, 
e também com o envolvimento de trabalhadores 
timorenses nos projetos, de forma a garantir que 

as estradas tenham manutenção e os projetos sejam 
controlados devidamente.

O Presidente da Comissão E, Deputado Abel Pires, agra-
deceu o apoio do ADB e partilhou também com  os  
deputados algumas informações sobre o apoio do ADB 
ao estado timorense. 

Esta reunião foi presidida pelo Presidente da Comissão 
E, Deputado Abel Pires, acompanhado pelos membros 
da Comissão, e contou com a presença do Diretor do 
ADB, Paolo Spantigati.

Mesa do Parlamento Nacional baixou a Proposta de Lei 
N.o I/V (1a) à Comissão de Finanças Públicas

A Mesa do Parlamento Nacional, em sessão Plenária 
extraordinária no dia 19 de julho de 2018, anunciou a 
baixa à Comissão C, que trata de assuntos de Finanças 
Públicas, da Proposta de Lei n.o I/V (1ª) – Autorização 
Extraordinária para a Realização de uma Transferência 
do Fundo Petrolífero.

Esta Proposta de Lei foi entregue pela Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Maria Angelina Sar-
mento, à Presidente da Comissão C, Deputada Maria 
Fernanda Lay. 

Uma vez que o pedido do Governo inclui a análise desta 
Proposta de Lei com caráter de urgência, a Comissão C 
vai discutir, e apresentar seu parecer, sobre o caráter de 
urgência, ao Plenário, num prazo de 24 horas.



Depois de ser anunciada a baixa da Proposta de Lei à 
Comissão, o Presidente do Parlamento Nacional anun-
ciou aos Deputados o encerramento da sessão Plenária, 
e informou que haveria nova sessão Plenária extraor-
dinária no dia 20 de julho de 2018. 

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Vice-Presidente da Compact Operation da Millennium 
Challenge Corparation (MCC) em Timor-Leste

O Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanhado pelos assessores, Bruno Lencastre, Júlio 
Tomás Pinto e Amândio de Sá Benevides, reuniu com o 
Vice-presidente da Compact Operation do Millennium 
Challenge Coorparation (MCC) em Timor-Leste, Jona-
than A. Brooks, acompanhado pela Embaixadora dos 
Estados Unidos da América, Kathleen M. Fitzpatrick, e a 
sua equipa, no dia 16 de julho de 2018, no gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional.

O objetivo desta reunião foi apresentar ao Presidente 
do Parlamento Nacional este projeto, da agência MCC, 
que vai ser implementado em Timor-Leste nos próximos 
5 anos. O projeto, com tema «Hussi Timor Ba Timor (By 
Timor for Timor)», é um programa dos Estados Unidos 
da América, através da sua Embaixada em  Timor-Leste, 
e que tem o objetivo de ajudar a reduzir a pobreza e 
aumentar a qualidade da economia em Timor-Leste.

Este projeto cobre as seguintes áreas: ambiente empre-

sarial, desenvolvimento do capital humano, saúde 
e nutrição das crianças e educação. Por esta razão, 
a MCC veio apresentá-lo ao Parlamento Nacional 
e pedir apoio no controlo e monitorização deste 
programa no futuro.

O Presidente do Parlamento Nacional agrade-
ceu ao Governo dos Estados Unidos da América 
este novo programa, com o tema «Hussi Timor 
ba Timor», esperando que ele possa trazer reais 
benefícios para o povo de Timor-Leste, especial-
mente na redução da pobreza, porque todos têm 
essa esperança.

O Parlamento Nacional mostrou-se pronto para 
cooperar com esta agência, de forma a  imple-
mentar o programa no futuro.



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Diretor de Prevenção da CAC

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos 
assessores, Júlio Tomás Pinto e Amândio de Sá 
Benevides, reuniu com o Diretor de Prevenção 
da Comissão Anticorrupção (CAC), Rosário de 
Araújo, e com a sua equipa, no dia 19 de julho de 
2018, no gabinete do Presidente do Parlamento 
Nacional.

Nesta reunião, o Diretor de Prevenção da CAC, 
deu conhecimento ao Presidente do Parlamen-
to Nacional sobre a intenção de a CAC cooperar 
com a divisão de Logística e Aprovisionamento, 
através de gabinete de Auditoria Interna do Par-
lamento Nacional, especialmente através da área 
de prevenção, para fazer uma  monitorização e 
inspeção  às  atividades  de  logística  e  aprovi-
sionamento do Parlamento Nacional. 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, agradeceu a intenção  da  CAC,  espe-
cialmente na área de prevenção, de modo a pre-
venir quaisquer atos de corrupção no Parlamen-
to Nacional, e, pela sua parte, prometeu que vai 
cooperar plenamente, através dos  serviços do 
Secretariado do Parlamento Nacional.

Parlamento Nacional aprovou a Proposta de Lei n.o 1/V 
(1ª)

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária extraor-
dinária, no dia 20 de julho de 2018, aprovou a Proposta 
de Lei n.o 1/V (1a) - Autorização Extraordinária para a 
realização de uma transferência do Fundo Petrolífero -, 
com votos 35 a favor, 25 contra e 3 abstenções.

Esta Proposta de Lei  teve  como  objetivo  pedir au-
torização ao Parlamento Nacional para realizar a trans-
ferência de fundos em Fundo Petrolífero a fim de sus-
tentar a máquina do Estado. A bancada da oposição 
questionou o facto de o Governo não precisar de pedir 
autorização ao Parlamento Nacional, mas apenas dar-
lhe conhecimento quando o orçamento é insuficiente 
para sustentar o Estado.

Antes da aprovação final global desta Proposta de Lei, 
na parte de manhã aprovou-se o caráter da proposta de 
acordo com o relatório e parecer da Comissão C, que 
analisou e discutiu a urgência da proposta do Governo. 
Desta forma, em discussão longa, o Planário aprovou o 
caráter de urgência para esta proposta com 36 votos a 
favor, 27 contra e 1 abstenção.   

A Proposta de Lei que o Governo apresentou foi com um 
montante de $140 milhões, para ajustar $20 milhões 
em cofre de Estado. 



Esta reunião Plenária foi presidida pelo Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 
pelos membros da Mesa, e contou com a presença do 
Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamen-
tares, Fidélis Magalhães, a Vice-Ministra das Finanças, 
Sara Lobo Brites, e a sua equipa.

O Parlamento Nacional preocupa-se com a utilização 
dos media sociais

O Parlamento Nacional preocupa-se com a utilização 
dos media sociais hoje em dia, por parte das pessoas 
que não têm responsabilidade e que difamam os líderes 
nacionais.

Os Deputados levantaram estas preocupações em Re-
união Plenária ordinária, no dia 23 de julho de 2018, 
relacionadas com a publicação de fotografias e algumas 
palavras nos media sociais, como o facebook, onde são 
difamados os líderes nacionais.

Desta forma, os Deputados pediram ao Governo, espe-
cialmente ao Ministério relevante, que controle a uti-
lização dos media sociais, especialmente as publicações 
que ofendem e afetam a dignidade dos líderes.

Para além disso, os Deputados questionaram sobre as 
quedas da energia elétrica nesta última semana, incluin-
do outros problemas sociais.

Nesta Reunião Plenária também houve a designação 
da Mesa do Grupo Nacional à Assembleia Parlamentar 
da CPLP, com o Deputado Francisco Miranda Branco, 
da bancada FRETILIN (Presidente), a Deputada Maria 
Fernanda Lay, da bancada CNRT (Vice-Presidente) e a 
Deputada Maria Terezinha Viegas, da bancada CNRT 
(Secretária). Também foi nomeada a mesa do Grupo 
de Mulheres Parlamentares do Parlamento Nacional, 
com a Deputada Lídia Norberta dos Santos, da bancada 
FRETILIN (Presidente), a Deputada Maria Rosa da Cama-
ra «Bisoi», da bancada CNRT (Vice-Presidente) e a Depu-
tada Elvina Sousa Carvalho, da bancada PD (Secretária). 
Esta Reunião Plenária foi presidida pelo Presidente do 

Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus acom-
panhado pelos membros da Mesa, e contou com 
a presença do Ministro da Reforma Legislativa e 
Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com os 
Bispos da Diocese de Díli e de Baucau

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, acompanhado pelo Vice-Presidente, 
Deputado Luís Roberto, pela Secretária da Mesa, 
Deputada Maria Terezinha Viegas, e pela Vice-
Secretária da Mesa, Deputada Maria Isabel B. F. 
Ximenes, reuniu-se com os Bispos da Diocese de 
Díli, Dom Virgílio da Siva do Carmo, e o Bispo da 
Diocese de Baucau, Dom Bazílio do Nascimento, e 
a sua equipa, no dia 24 de julho de 2018, no gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.



O objetivo desta reunião foi cumprimentar a estrutu-
ra da Mesa que recebeu novo cargo  na  V Legislatu-
ra. A Igreja continua a dar apoio, através da oração, 
para que cada um possa trabalhar para desenvolver o 
povo e a nação.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio da Igreja para poder executar as suas tarefas 
com responsabilidade de desenvolvimento da nação.

Primeiro dia do debate do Programa do VIII Governo 
Constitucional

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraor-
dinária, iniciou o primeiro dia de debate do Programa 
do VIII Governo Constitucional, no dia 25 de julho de 
2018. 

O debate do Programa do VIII Governo iniciou-se com 
a leitura da agenda e do guião, pelo Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, às 09h35 da 
manhã, e seguiu com um discurso do Primeiro-Minis-
tro, José Maria Vasconcelos, «Taur Matan Ruak», so-
bre o Programa do VIII Governo. 

Durante o discurso, o Primeiro-Ministro apresentou 
as prioridades do programa, durante os próximos cin-
co anos, que o VIII Governo identifica como as áreas 
de infraestruturas, área da saúde, área da educação, 
área da agricultura, incluindo outras áreas que o Gov-
erno considera importantes para desenvolver du-
rante a governação.

Depois do discurso do Primeiro-Ministro, a Sessão 
continuou com intervenções dos Deputados, espe-
cialmente das  bancadas  da  oposição,  que  ques-
tionaram o programa apresentado pelo Governo, 
através do Primeiro-Ministro.  

Esta sessão continuou na parte da tarde, com mais 
perguntas dos Deputados e respostas pelo Primei-
ro-Ministro, Taur Matan Ruak. Ainda nesta discussão, 
a bancada FRETILIN, através do Presidente da Banca-
da, o Deputado Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, 
apresentou uma moção de rejeição ao programa do 
VIII Governo Constitucional.

Este debate do programa terminou às 18h45 da tarde 
e vai continuar no dia 26 de julho de 2018.

Esta Reunião Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Cos-
ta Amaral, acompanhado pelos membros da Mesa, 



e contou com a presença do Primeiro-Ministro, Taur 
Matan Ruak, e os membros do Governo.

Segundo dia do debate do Programa do VIII Governo 
Constitucional

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraor-
dinária, no dia 26 de julho de 2018, continuou o de-
bate do segundo dia da apresentação do Programa 
do VIII Governo Constitucional. 

Esta sessão iniciou-se às 09h30 da manhã, com per-
guntas dos Deputados sobre a área da educação, 
saúde, turismo e especialmente sobre o desenvolvi-
mento da língua portuguesa e a implementação das 
línguas maternas no ensino primário.

Outros assuntos que os Deputados abordaram foram 
o projeto tassi-mane, a participação das mulheres 
nas áreas rurais e o desenvolvimento económico.

O Primeiro-Ministro,  Taur Matan Ruak, em respos-
ta, referiu  que  o VIII  Governo  tem  esperança e 
vai esforçar-se para concretizar  os  assuntos  impor-
tantes previstos  no  Programa  do  VIII   Governo  
Constitucional.

Durante a resposta a todas as perguntas, o Primei-
ro-Ministro também deu tempo para os membros 
do Governo responderem às questões de cada área 
temática, nomeadamente o Ministro de Estado e da 
Presidência  do  Conselho  de  Ministros,  Agio  Perei-
ra, o  Ministro  dos  Negócios  Estrangeiros  e  Co-
operação,  Dionísio  Babo  Soares,  a  Ministra  da  
Educação, Juventude  e  Desporto,  Dulce  de Jesus 
Soares, e  a  Vice-Ministra para os Cuidados de Saúde 
Primários, Élia António de Araújo dos Reis Amaral.

Depois das respostas por parte do Governo, à tarde o 
debate continuou com as perguntas dos Deputados 
sobre o desenvolvimento do setor da defesa e segu-
rança, grupos vulneráveis, administração pública e a 
área da cooperação com países desenvolvidos.

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, deu o tempo ao Governo para responder às 



perguntas.

O Primeiro-Ministro informou que o Governo, no 
seu programa, vai responder às  preocupações e aos 
problemas que a população enfrenta, especialmente 
nas áreas levantadas pelos Deputados.

Este debate foi encerrado pelo Presidente do Parla-
mento Nacional às 18h38 da tarde e vai continuar no 
dia 27 de julho de 2018 para terceira dia. 

A Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 
pelos membros da Mesa, e contou com a presença do 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, bem como dos 
membros do Governo. 

UKSW apresentou a biografia da universidade ao Par-
lamento Nacional

A Diretora das Relações Internacionais da Universi-
dade Kristen Satya Wacana (UKSW), Frances Sinanu, 
apresentou os processos e a biografia da UKSW ao 
Secretariado Geral do Parlamento Nacional, no dia 27 
de julho de 2018, na Sala de Conferências do Parla-
mento Nacional.

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, acompanhado pelo Secretário-Geral 
Adjunto, João Rui Amaral, e as  estruturas do secre-
tariado, agradeceram a vontade da UKSW para fazer-

em a apresentação ao Parlamento Nacional.

As Faculdades que existem na UKSW são a Faculdade 
de Ciências da Educação, Faculdade de Arted e Lín-
gua, Faculdade de Economia e Negócio, Faculdade de 
Direito, Faculdade Social e Comunicação, Faculdade 
de Biologia, Faculdade de Agricultura  e  Negócio,  
Faculdade Eletrotécnica e Computadores, Faculdade 
de Ciência e Matemática,  Faculdade  de  eologia,  
Faculdade de Psicologia, Faculdade de Tecnologia e 
Informática e Faculdade de Ciências de Saúde. 

Depois da apresentação, as duas partes entregaram 
prendas como recordação e gesto de amizade entre o 
Parlamento Nacional e a UKSW.



Programa VIII Governo Constitucional Passa no Parla-
mento Nacional

O Programa do VIII Governo Constitucional passou no 
Parlamento Nacional, no dia 27 de julho de 2018, em 
votação da moção de rejeição com votos 25 a favor, 
36 contra e 4 abstenções.

A discussão deste programa aconteceu nos dias 25 a 
27 de julho de 2018, com a apresentação do Programa 
do VIII Governo Constitucional pelo Primeiro-Minis-
tro, Taur Matan Ruak, e alguns membros do Governo 
das áreas temáticas questionadas pelos Deputados.

A Moção de Rejeição foi apresentada pela bancada 
FRETILIN no primeiro dia do debate deste programa.
Durante o debate três dias, houve muitas perguntas, 
especialmente da parte da oposição que questionou 
o Programa do VIII Governo Constitucional. Os  
Deputados do bloco Aliança Mudança e Progresso 
(AMP) deram sugestões relacionadas com este pro-
grama.
Com esta discussão longa, no dia 27 de julho de 2018, 
às 18h45, a Secretária da Mesa, Maria Terezinha Vie-
gas, fez a leitura da moção de rejeição e seguiu-se a 
votação desta moção.

O Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, no discurso de 
enceramento, informou que o Governo está otimista 

e vai implementar  o  Programa  do  VIII  Governo 
Constitucional durante o seu mandato de 5 anos.

Este debate foi presidido pelo Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanhado pelos membros da Mesa, e contou com 
a presença do Primeiro-Ministro, Taur Matan-Ruak, e 
dos membros do Governo.

PGR apresentou o relatório anual ao Parlamento Na-
cional

A Procuradoria-Geral da República (PGR), em Sessão 
Plenária ordinária no dia 31 de julho de 2018, apre-
sentou o relatório anual de 2017 ao Parlamento Na-
cional.

O relatório apresentado pelo Procurador-Geral da 
Republica, José da Costa Ximenes, refletiu sobre os 
serviços da PGR de 2017, especialmente sobre o pro-



gresso e os desafios que a PGR enfrentou durante 
esse mesmo ano.

Além disso, mencionou os casos que estão em pro-
cesso e os casos pendentes que continuam o seu 
processo em 2018. Apresentou ainda os programas 
prioritários a realizar em 2018, o plano estratégico do 
Ministério Público e a cooperação da PGR com países 
da CPLP.

Os Deputados apreciaram o serviço da PGR durante 
este período e pediram para que continuasse com 
melhorias no futuro para garantir a justiça a todos os 
cidadãos.

Os Deputados também questionaram sobre os ca-
sos que estão em processo, incluindo os casos pen-
dentes, sobretudo os casos de corrupção que en-
volvem entidades do Estado.

A apresentação deste relatório realizou-se no perío-
do da ordem do dia, enquanto no período de antes 
da ordem do dia foi distribuída a carta oficial da Di-
retora Executiva e Presidente da Diretiva SAMES 
(Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipa-
mentos de Saúde), essa carta relacionada com as 
preocupações dos Deputados, através do Ministro  
da  Reforma  Legislativa e  Assuntos  Parlamentares,  
Fidélis  Magalhães, em Reunião Plenária.

Nesta Sessão Plenária a bancada FRETILIN fez uma 
declaração política sobre a moção de rejeição que 
apresentou no momento do debate do programa do 
VIII Governo Constitucional.

Nesta declaração política, clarificou as razões da ban-
cada FRETILIN pelas quais considera insustentável o 
programa do governo.
Esta Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e Assun-
tos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Comissão G realizou uma audiência com o Reitor da 
UNTL

A Comissão G do Parlamento Nacional, que trata de 
assuntos da área da Educação, Juventude, Cultura 
e Cidadania, realizou, no dia 1 de agosto de 2018, 
uma audiência com o Reitor da Universidade Na-
cional de Timor Lorosae (UNTL), Francisco Miguel 
Martins, na Sala da Comissão G.

Esta audiência da Comissão serviu para ouvir as di-
ficuldades e preocupações da UNTL sobre a destru-
ição ilegal de uma propriedade sua, localizada no 
Suco de Hera, Posto Administrativo Cristo Rei, Mu-
nicípio de Díli, destruição essa realizada pela Agên-
cia de Desenvolvimento Nacional (ADN). 



Comissão C realizou uma audiência com o CCFP e o 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional

A Comissão C do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Finanças Públicas, realizou uma audiência 
com o Presidente do Conselho Consultivo do Fundo 
Petrolífero (CCFP), Pe. Júlio Crispim Ximenes Belo, e 
a sua equipa, bem como com o Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, e a 
sua estrutura, no dia 1 de agosto de 2018, na Sala de 
Conferências do Parlamento Nacional.

O objetivo desta audiência foi discutir sobre o Orça-
mento Privativo do Parlamento Nacional para 2018, 
de acordo com o pacote fiscal que o Governo, através 
do Ministério das Finanças,  prevê  ser  de  $9.152 
milhões para Parlamento Nacional.

Durante a audiência, foram identificadas algumas ne-
cessidades, incluindo no orçamento para o CCFP, por-
tanto houve alteração no montante inicial.

Nesta audiência, os membros da Comissão C também 
pediram o relatório de execução do orçamento du-
odécimo e sugeriram para se fizesse uma boa uti-
lização deste orçamento até aprovação do Orçamen-
to Geral de Estado.

Os muros da Faculdade de Agricultura da UNTL fo-
ram destruídos em quase 400 metros. O Reitor da 
UNTL aproveitou também este tempo para informar 
a Comissão G sobre o processo de construção do 
novo edifício da Faculdade de Engenharia, no Suco 
de Hera.

A Presidente Comissão G, Deputada Albina Marçal 
Freitas, agradeceu a presença do Reitor da UNTL 
para relatar as preocupações que a UNTL enfrenta. 
A Comissão vai informar o Governo, sobretudo o 
ministério relevante, para solucionar estas preocu-
pações. 

Esta audiência foi presidida pela Presidente da 
Comissão G, acompanhada pelos membros da 
Comissão e contou com a presença do Reitor da 
UNTL e a sua equipa.



Esta audiência foi presidida pelo Presidente da 
Comissão C, Deputada Maria Fernanda Lay, acom-
panhada pelos membros da comissão. 

Diretor do IDN reuniu com o Presidente do Parlamen-
to Nacional

O Diretor do Instituto de Defesa Nacional (IDN), Dona-
ciano Costa Gomes, «Pedro Klamar Fuik», e  a  sua  
equipa, reuniu com o Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, no dia 2 de agosto de 2018, 
no gabinete do Presidente Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o Diretor do IDN congratulou o Presi-
dente do Parlamento Nacional pelo novo cargo como 
Presidente na V Legislatura. Nesta oportunidade, o 
Diretor do IDN também aproveitou para convidar o 
Presidente do Parlamento Nacional e os Deputados 
para participarem na Conferência Internacional que 
se vai realizar nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, 
com o tema «Timor -Leste: O Secúlo do Mar», em Díli.

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, apreciou este esforço, porque Timor-Leste pre-
cisa de uma política forte para assegurar e proteger 
as riquezas no mar, particularmente unificar o setor 
de segurança do mar.

O Presidente do Parlamento Nacional e os Deputados 
mostraram-se disponíveis para participarem na Con-
ferência Internacional.



Comissão E realizou uma audiência com a companhia 
TELKOMCEL

A Comissão E do Parlamento Nacional, que trata dos 
assuntos de Infraestruturas, no dia 2 de agosto de 
2018, realizou uma audiência com o Diretor Geral da 
companhia Telkomcel, Yogi Riski Bahar, e a sua equi-
pa, na sala da Comissão E do Parlamento Nacional. 
  
Nesta  audiência,  a   companhia   Telkomcel      atu-
alizou  informação  ao  Parlamento  Nacional  através 
de Comissão E sobre os progressos na área das tele-
comunicações durante os cinco anos da sua presença 
em Timor-Leste. 

O Diretor Geral da Telkomcel explicou que o plano 
da Telcomcel para o futuro vai ser realizar o investi-
mento dos cabos submarinos de fibra ótica (optical 
fibre) para Timor-Leste, sendo que este programa já 
foi apresentado ao Governo anterior.

O investimento para os cabos submarinos é de quase 
$15 milhões, e será para fazer a ligação de Atambua, 
Indonésia, a Timor-Leste.

O Presidente da Comissão E, Deputado Abel Pires da 
Silva, informou que esta negociação de investimento 
vai ser realizada com o Governo e que o Parlamento 
Nacional vai apoiar este investimento, pois beneficia 
o povo.



Depois da audiência com a Comissão E, o Diretor 
Geral da Telkomcel e a sua equipa continuaram a re-
unir-se com o Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus, para o informar do plano e do 
programa que a Telkomcel vai implementar no fu-
turo, especialmente no que diz respeito ao investi-
mento nos cabos submarinos.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com a 
Rede Feto Timor-Leste

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, reuniu com a Presidente da Rede Feto Ti-
mor-Leste, Judit Dias Ximenes, e a sua equipa, no dia 
2 de agosto de 2018, no gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

Na reunião, a Presidente da Rede Feto Timor-Leste 
congratulou o Presidente do Parlamento Nacional e 
os Deputados da V Legislatura.

Durante a reunião, a Presidente da Rede Feto infor-
mou o Presidente do Parlamento Nacional dos de-
safios que neste momento a Rede Feto enfrenta, por 
isso pediu apoio ao Parlamento Nacional para que 
facilite a implementação do programa da Rede Feto.

Os programas que a Rede Feto prevê têm como obje-
tivo elevar a capacidade das mulheres, especialmente 
nas áreas rurais, para que participem no processo de 
desenvolvimento nacional, bem como o objetivo de 
defender os direitos das mulheres. 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, sente-se orgulhoso com o serviço da Rede Feto 
durante este período, como a defesa dos direitos das 
mulheres, mesmo que haja muitas dificuldades.



Em relação às iniciativas e aos programas da Rede 
Feto, o Presidente do Parlamento Nacional suge-
riu que as submetessem ao Governo, através do 
Ministério relevante, para ser dada atenção e, as-
sim, haver melhoria nos serviços da Rede Feto em 
Timor-Leste.

Comissão B realizou uma audiência com o  Ministro 
do Interior Interino, Sr. Filomeno Paixão e  A  sua  Equi-
pa, no dia 02 de agosto de 2018, na sala da Comissão 
B do Parlamento Nacional. 

Orçamento Privativo do Parlamento Nacional aprova-
do

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ex-
traordinária, no dia 3 de agosto de 2018, aprovou o 
Orçamento Privativo do Parlamento Nacional para 
2018, com 40 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.
O pacote fiscal que o Governo enviou ao Parlamen-
to Nacional foi de um total de $9.152.000 de dólares 
americanos, distribuídos pelas seguintes categorias: 
Salários e Vencimentos - $5.015.000; Bens e Serviços 
- $3.113.000 milhões; Transferências - $928.000; e 
Capital de Desenvolvimento - $96.000.



Em discussão longa no Conselho de Administração, 
a Comissão C, na discussão Plenária, referiu a neces-
sidade de o Parlamento Nacional retirar a categoria 
de “Capital de Desenvolvimento” e aumentar alguns 
montantes do montante inicial que o Governo prevê. 
Por isso, o montante global que foi aprovado no final 
foi de $10.324.000, dividido da seguinte forma pelas 
categorias: Salários e Vencimentos - $5.116.000; Bens 
e Serviços $ 4.182.000; e Transferências $1.026.000.
Desta forma, é este montante que vai ser enviado ao 
Governo para ser previsto no Orçamento Geral de 
Estado de 2018 que vai discutido e aprovado breve-
mente.

Esta sessão Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Secretário-Geral do  Parlamento  Na-
cional, Adelino Afonso de Jesus, e a sua equipa.

 

Parlamento Nacional revoga o Decreto-lei n.o 3/2018, 
de 14 de março e o Decreto-lei n.o 4/2018, de janeiro

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária que durou dois dias, 6 e 7 de agosto de 2018, 
aprovou o Projeto de Resolução n.o 9/V/1a, com 36 
votos a favor, 0 contra e 1 abstenção, para revogar 
o Decreto-lei n.o 3/2018, de 14 de março – Primei-
ra Alteração ao Decreto-lei n.o3/2015, 14 de janeiro 
– Aprovação  do  Currículo  Nacional  de  Base  de  
Educação Pré-escolar.  Aprovou  ainda  o  Projeto  de  
Resolução n.o10 /V/1ª, com 36 votos a favor, 0 contra 
e 1 abstenção, para revogar o Decreto-lei n.o 4/2018, 
14 de março – Primeira Alteração ao Decreto – lei 
n.o4/2015, de 14 de janeiro – Aprovação do Currícu-
lo Nacional de Base do Primeiro e Segundo Ciclos de 
Ensino Básico. 

Em discussão no primeiro dia, os Deputados ques-
tionaram sobre o mecanismo de implementação das 
línguas maternas no ensino pré-escolar e o currícu-
lo nacional de ensino básico,  que  é preciso  definir   
claramente uma política de educação para que os 
alunos possam aprender e contribuir para a quali-
dade de ensino básico em todo o território,   espe-
cialmente nas áreas rurais.

A Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce 
de Jesus Soares, informou que o Governo precisa 
de revogar estes dois decretos-leis porque os decre-
tos-leis anteriorem, em projeto-piloto nos municípios 
de Lospalos, Manatuto e RAEOA (Região Administra-
tiva Especial de Oecússi Ambeno), na implementação 
das línguas maternas no processo de aprendizagem, 
revelaram uma mudança significativa e ajudaram 
muitas das crianças a aprender mais.
Por isso,  com  estes  decretos-leis  poderá  haver  
melhoria no currículo e nas metodologias,  para  fa-
cilitar o processo de aprendizagem.

Mesmo assim, o debate continuou no segundo dia. 
Os Deputados da bancada da oposição discordaram 
da posição do Governo, porque na implementação 



das línguas maternas no processo de aprendizagem 
não há eficiência e o Governo pode fazer uso da 
sua competência para alterar esta situação de acor-
do com a sua política. Para além disso, afirmaram 
também que o Governo pode traçar uma política de 
educação mais clara, especialmente no que diz ao 
currículo, para que se ensine a língua tétum e o por-
tuguês no ensino básico.

As línguas tétum e português são línguas oficiais, por 
isso o Governo tem obrigação de criar condições para 
as desenvolver.

Com estas razões, no momento de votação dos pro-
jetos de resolução, as bancadas da oposição FRETILIN 
e PD decidiram não participar na votação. 

Esta Reunião Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e Assun-
tos Parlamentares, Fidélis Magalhães e da Ministra 
da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus 
Soares, e a sua equipa. 

Comissão E realizou audiência com a ONG Matadalan 
Instituto

A Comissão E do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Infraestruturas, reuniu, no dia 08 de agosto 
de 2018, com os representantes da Organização Não 
Governamental (ONG) Matadalan Instituto, Valente 
Lelo-Bau e Gregório da Costa, na sala da Comissão E.
Na audiência, os representantes da ONG Matadalan 
Instituto informaram os Deputados da Comissão E 
sobre as atividades da ONG, sobretudo a fiscalização 
ou advocacia ao Programa Nacional de Desenvolvi-
mento do Suco (PNDS) e o Programa de Desenvolvi-
mento Integrado Municipal (PDIM), nos municípios 
de Covalima, Manatuto, Aileu, Liquiçá e RAEOA.

Esta advocacia sobre as infraestruturas básicas está 
ligada ao Orçamento Geral de Estado que é alocado 
em cada ano.

Com esta atividade, a Comissão E sugeriu à ONG 
para apresentar o relatório de advocacia à Comissão, 
para que esta o possa conhecer e partilhar das infor-
mações.  

Esta audiência foi presidida pelo Presidente da 
Comissão E, Deputado Abel Pires, acompanhado pe-
los membros da Comissão.



Comissão F realizou audiência com a Sociedade Civil

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Educação, Saúde, Segurança Social e Igual-
dade de Género, realizou uma audiência com alguns 
representantes da Sociedade Civil, com os quais 
têm parceria: Judicial System Monitoring Program 
(JSMP), Rede Feto, Alfela, Ba Futuro, Fundação Alola, 
AJAR, Pradet, Casa Vida, Movimento Feto Foin Sa’e, 
FOKUPERS, Orfanato Alma, ACBIT, FCJ e CAUCUS. O 
encontro realizou-se no dia 8 de agosto de 2018, na 
Sala de Conferências do Parlamento Nacional.

Esta audiência foi a primeira audiência da Comissão 
F com representantes da Sociedade Civis e teve o ob-
jetivo de perceber a missão, visão e preocupações de 
cada uma, para que a Comissão F possa considerar 
matéria e fiscalização com base na sua competência 
enquanto Comissão.

Durante a audiência, a Comissão F e os represent-
antes da Sociedade Civil partilharam informações 
para melhoria dos seus trabalhos no futuro.

Esta audiência foi presidida pela presidente da 
Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto, 
acompanhada pelos membros da Comissão F e con-
tou com a presença de todos os representantes aci-
ma apresentados.

Comissão G realizou audiência com o Diretor Geral 
da ADN

A Comissão G do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Educação, Juventude, Cultura e Cidadania, 
realizou, no dia 8 de agosto de 2018, uma audiên-
cia com o Diretor Geral da Agência de Desenvolvi-
mento Nacional, Samuel Marçal, e o seu adjunto, Rui 
Lourenço, na sala da Comissão G.

O objetivo desta audiência foi para a Comissão ou-
vir os esclarecimentos do Diretor ADN sobre a pre-
ocupação do Reitor da Universidade Nacional Timor 
Lorosa’e, da semana passada, relacionada com  a  
destruição ilegal da propriedade da UNTL que está 
localizada no Suco de Hera, Município de Díli.

O Diretor da ADN clarificou que da parte da ADN 
não havia nenhum conhecimento sobre o estatuto 
daquela terra, por isso quando recebeu informação 
de que a terra pertencia à Universidade pediu para 
se pararem imediatamente as atividades na área. O 
Diretor informou ainda que a ADN já pediu desculpas 
à UNTL. 

Em relação a este assunto, a Presidente da Comissão 
G, a Deputada Albina Marçal Freitas, informou que 
a Comissão G irá brevemente visitar a área para ob-



servar diretamente a situação nesta localidade. 

Esta audiência foi presidida pela presidente da 
Comissão G, Deputada Albina Marçal Freitas, acom-
panhada pelos membros da Comissão, e contou com 
a presença do Diretor ADN e do seu adjunto.   

OGE 2018 baixou às Comissões Especializadas Per-
manentes

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraor-
dinária no dia 9 de agosto de 2018, baixou a Propos-
ta de Lei n.o 2 /V (1ª) – Orçamento Geral do Estado 
para 2018 à Comissão de  Finanças  Públicas  e  a  
outras Comissões Especializadas Permanentes. 

Esta Proposta de Lei foi entregue diretamente pelo 
Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, aos Presidentes das Comissões Especializadas 
Permanentes.

Depois de receber a Proposta de Lei, a Comissão C, 
que trata assuntos de Finanças Públicas, vai analisar 
e preparar o relatório e parecer para apresentar em 
Sessão Plenária.  

A Proposta de Orçamento Geral de Estado foi entreg-
ue ao Parlamento Nacional pelo Ministro da Reforma 
Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis Manuel 

Leite Magalhães,  acompanhado  pela  Vice-Ministra 
das Finanças, Sara  Lobo  Brites,  e  foi  recebida  di-
retamente pelo Presidente do Parlamento Nacional, 
no seu Gabinete, no dia 7 de agosto de 2018.



Comissão A e E realizaram fiscalizações à Comissão 
AntiCorrupção (CAC)

A Comissão A do Parlamento Nacional, que trata 
assuntos Constitucionais e de Justiça, e a Comissão 
E, que trata assuntos de Infraestruturas, realizaram 
uma fiscalização à Comissão Anticorrupção (CAC), no 
dia 9 de agosto de 2018.

Estas duas Comissões realizaram a fiscalização à CAC 
de acordo com algumas informações que os Deputa-
dos receberam sobre o funcionamento da CAC, que 
enfrenta dificuldades ligadas com o mandato do seu 
Comissário, o qual terminou no mês passado, e que 
afetam o andamento do serviço da CAC.

Nesta fiscalização, os Deputados da Comissão A e E 
reuniram com o Adjunto da Comissário cessante Rui 
Pereira dos Santos e os diretores, para ouvir as pre-
ocupações, sobretudo sobre o salário dos funcionári-
os, a condição do edifício da CAC e outras preocu-
pações. 

Sobre estas preocupações, a Presidente da Comissão 
A, Deputada Carmelita Caetano Moniz, informou 
que a Comissão está a preparar o relatório e pare-
cer para o Plenário discutir e encontrar uma solução. 
Mesmo assim, os Deputados apreciam o serviço da 
CAC durante este período.

No mesmo dia, a Comissão E, liderada pelo Presiden-
te da Comissão, Abel Pires, também realizou uma fis-
calização à EDTL Comoro para observar diretamente 
as condições reais, especialmente os geradores que 
fornecem a energia elétrica  às  comunidades  na 
capital Díli.

Durante a fiscalização, foram ouvidas as preocu-
pações do Diretor Técnico da EDTL Comoro sobre as 
dificuldades que a EDTL Comoro enfrenta relativas à 
manutenção dos geradores e também ao contrato 
da companhia que garante a operacionalização da 
EDTL Comoro, porque a EDTL Comoro pode substitu-

ir a Central Elétrica de Hera em caso de avaria.
O Presidente da Comissão E informou que esta  fis-
calização é a continuação da fiscalização que a 
Comissão realizou à Central Elétrica Hera para ob-
servar diretamente as suas condições para solucion-
ar as dificuldades que enfrentam.



Comissão F realizou audiência com os parceiros

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Educação, Saúde, Segurança Social e Igual-
dade de Género, realizou uma audiência pública com 
os parceiros da Comissão Nacional de Direitos da Cri-
ança, Centro Nacional Chega (CNC), Secretário Exec-
utivo da Comissão Nacional do Combate HIV/ SIDA, 
Comité 12 de Novembro e East Timor Blind Union 
(ETBU), no dia 9 de agosto de 2018, na sala GMPTL 
do Parlamento Nacional.

Esta audiência teve como objetivo a Comissão F 
perceber a missão e visão dos parceiros para poder 
colaborar no futuro.

Durante a audiência, cada organização apresentou a 
sua área de trabalho, os seus programas e os planos 
para que Comissão F considerasse as áreas prioritári-
as para ligar com a área temática da Comissão.

A Presidente da Comissão F, Deputada Maria Goru-
mali Barreto, informou que esta audiência foi muito 
importante, porque a Comissão assim tem mais in-
formação, o que facilita a Comissão na fiscalização.

Esta audiência foi presidida pela presidente da 
Comissão F, Maria Gorumali Barreto, acompanha-
da pelos membros da Comissão, e contou com a 

presença do Comissário interino da Comissão Na-
cional do Direitos das Crianças, Eugénio Soares, o Di-
retor executivo do CNC, Hugo Fernandes, o Secretário 
Executivo da Comissão Nacional do Combate ao HIV/
SIDA, Daniel Marçal, o Secretário-Geral do Comité 12 
Novembro, Sérgio de Jesus Marques, e o Diretor Ex-
ecutivo da ETBU, Umbelino Destero da Costa.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o Em-
baixador da Indonésia 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, reuniu com o Embaixador da Indonésia em Ti-
mor-Leste, Sahat Sitorus, e a sua equipa, no dia 10 de 
agosto de 2018, no gabinete do Presidente do Parla-
mento Nacional.  

Na reunião, o Embaixador da Indonésia felicitou o 
Presidente do Parlamento Nacional que foi eleito 
democraticamente para Presidente nesta Legislatura, 
e referiu que espera continuar a trabalhar em con-
junto com os órgãos do Estado para acelerar o desen-
volvimento nacional.

O Embaixador da Indonésia agradeceu a visita de 
honra do Presidente da República à República da In-
donésia no mês passado, que foi bem organizada.

No futuro, espera fortalecer a cooperação bilateral 
entre as duas nações, particularmente ao nível parla-



mentar e conta ajudar a solucionar as questões pen-
dentes como a fronteira terrestre, as áreas de desen-
volvimento, entre outros.
Nesta oportunidade, o Embaixador da Indonésia 
também convidou o Presidente do Parlamento Na-
cional para participar na conferência do Parlamento 
da Indonésia, que se vai realizar no próximo mês de 
setembro.
O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu esta 
felicitação e também o apoio da Indonésia, durante 
este período, a Timor-Leste. 
No futuro, Timor-Leste continuará o compromisso 
de cooperação com a nação vizinha para acelerar o 
desenvolvimento nacional. Sobre a conferência no 
Parlamento da Indonésia, será um representante do 
Parlamento Nacional a participar se o Presidente não 
conseguir garantir a sua participação.

Presidente do Parlamento Nacional participou na 
inauguração dos 50 anos da existência da Igreja Pa-
roquial São Francisco Xavier Dare

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelo Deputa-
do Domingos C. de Araújo, participou na inauguração 
dos 50 anos da existência da Igreja Paroquial São 
Francisco Xavier Dare, no dia 12 de agosto de 2018, 
na paróquia de Dare. 

Na cerimónia de inauguração, o Presidente do Parla-
mento Nacional assinou a placa e o Bispo da Diocese 
de Díli, Dom Virgílio da Silva do Carmo, deu a bênção 
à Igreja.

Depois da assinatura e da bênção, o Presidente do 
Parlamento assistiu à missa de abertura, que foi pre-
sidida pelo Bispo da Diocese de Díli.

Participaram nesta cerimónia alguns membros do 
VIII Governo Constitucional, autoridades locais, cris-
tãos da paróquia de Dare e outros convidados.





Parlamento Nacional aprovou o pedido de urgência 
do OGE 2018

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária no dia 13 de agosto de 2018, aprovou o pedido 
de urgência da tramitação da Proposta de Lei n.o2 /V 
(1a) – Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018, 
com 40 votos  a favor, 0 contra, e 24 abstenções.

Depois da aprovação do pedido de urgência, a Mesa 
do Parlamento Nacional baixou esta Proposta de Lei 
às Comissões Especializadas Permanentes para que 
se realizem as audiências públicas com os Ministérios 
relevantes, antes da discussão na generalidade e na 
especialidade.

A Proposta do OGE para 2018 que o Governo apre-
sentou ao Parlamento Nacional foi com um total de 
$1.279,6 milhões de dólares americanos para o perío-
do de 1 de janeiro a dia 31 de dezembro de 2018.
Nesta  sessão  Plenária,  os  Deputados  também  
prestaram  votos  de  pesar  e  solidariedade  às  víti-
mas do  terramoto  em  Lombok,  Indonésia,  com  59  
votos a favor, 0 contra e 0 abstenções.

Para além disto, a bancada parlamentar do CNRT 
agradeceu ao Presidente da República o facto de ter 

promulgado a  Proposta  de Lei  n.o1/V (1ª) –  Au-
torização Extraordinária para a Realização de uma 
transferência do Fundo Petrolífero no montante de 
$140 milhões, entre outros assuntos em declaração 
política.
Esta reunião Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e Assun-
tos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional realizou a reunião 
mensal com o Presidente da República

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, realizou a reunião mensal com o Presidente da 
República, Francisco Guterres «Lu-Olo», no dia 15 de 
agosto de 2018, no  Palácio  Presidencial,  Ai-tarak-
laran, Díli. 

Depois da reunião, o Presidente do Parlamento Na-
cional informou os jornalistas que esta reunião men-
sal serviu para informar o Presidente da República 
das atividades do Parlamento Nacional, sobretudo 
a aprovação de caráter de urgência da proposta de 
Orçamento Geral de Estado, que neste momento está 
na fase de audiências públicas, nas Comissões Espe-
cializadas Permanentes, com  os  Ministérios  rele-
vantes.



O Presidente do Parlamento Nacional, também em 
nome dos Deputados, agradeceu ao Presidente da 
República o facto de ter promulgado a Proposta de 
Lei n.o1/V (1ª) - Autorização Extraordinária para a 
realização de uma transferência do Fundo Petrolífe-
ro com o montante de $140.000 milhões de dólares 
americanos.



Próximo  Boletim:
Audições  Públicas  das  Comissões  Especializadas 
Permanentes  com  os  Ministérios  relevantes  e  or-
ganizações  da  Sociedade  civil  sobre  o Orçamento  
Geral do Estado de 2018;

Discussão e Aprovação na Generalidade e Especiali-
dade da Proposta de Lei do Orçamento Geral de Es-
tado de 2018;

Reuniões de Sua Excelência o Presidente do Parla-
mento Nacional, conforme a agenda;
 
Outras informações .
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agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl


