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AUDIÊNCIAS  PÚBLICAS  DAS  COMISSÕES 
ESPECIALIZADAS  PERMANENTES SOBRE A APRE-
CIAÇÃO INICIAL DA PROPOSTA DE LEI Nº 2/V/ (1ª) 

-Orçamento Geral do Estado de 2018.

Primeiro dia das audiências públicas das Comissões 
Especializadas Permanentes com os Ministérios

As Comissões Especializadas Permanentes do Par-
lamento Nacional, no dia 15 de agosto de 2018, 
realizaram as primeiras audiências públicas com os 
Ministérios relevantes, para discutirem o Orçamen-
to Geral de Estado para 2018 de cada Ministério.

Durante as audiências, os Ministério apresentaram 
os seus programas e o orçamento para 2018, in-
cluindo a execução do orçamento duodecimal.  

Nas audiências, os Deputados pediram clarifi-
cações sobre o orçamento e deram sugestões aos 
Ministérios ligadas às necessidades do povo.

As Comissões Especializadas Permanentes re-
alizaram o primeiro dia das audiências com 
Ministérios e Entidades diversas.

A Comissão A, que trata assuntos Constitucionais 
e de Justiça, realizou a audiência com o Gabinete 
do Primeiro-Ministro, o Ministro de Estado e da 
Presidência do Conselho de Ministros, o Ministro 
da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, a 
Inspeção Geral do Estado e a Casa Civil da Presidên-
cia da República.

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, realizou a audiência 
com o Ministério da Defesa, as F-FDTL, o Instituto 
da Defesa Nacional, o Ministro do Interior, a PNTL, 
o Serviço Nacional de Inteligência e a Migração.

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públi-
cas, realizou a audiência com o Ministério da Soli-
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dariedade Social e Inclusão, a FONGTIL e a ONG Luta 
Hamutuk.

A Comissão D, que trata assuntos de Economia e De-
senvolvimento, realizou a audiência com o Ministério 
da Agricultura e Pescas e o Secretário de Estado do 
Meio Ambiente. 

A Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, 
realizou a audiência com a companhia JICA.

A Comissão F, que trata assuntos de Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade de Género, realizou a 
audiência com o Ministério da Solidariedade Social 
e Inclusão, a Comissão Nacional do Combate ao HIV/
SIDA e a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças.
A Comissão G, que trata assuntos de Educação, Ju-
ventude, Cultura e Cidadania, realizou a audiência 
com o Ministério da Educação, Juventude e Despor-
to, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto e 
o da Reitor da UNTL. 

Estas audiências públicas vão continuar no dia 16 de 
agosto de 2018, com os Ministérios relevantes, sobre 
o programa e o orçamento para 2018.
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Comissão F

Comissão G

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 Presi-
dente da República, Francisco Guterres «Lu-Olo», 
no dia 15 de agosto de 2018, no Palácio Presiden-
cial, Ai-tarak-laran, Díli. 

Depois da reunião, o Presidente do Parlamento 
Nacional informou os jornalistas que  esta  re-
união mensal  serviu para  informar o Presiden-
te da República  das   atividades  do  Parlamen-
to  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 Especializadas 
Permanentes, com os Ministérios relevantes.

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



Secretário-Geral do G7+ reuniu com o Presidente 
do Parlamento Nacional

O Secretário-Geral do G7+, Helder da Costa, e a 
sua equipa reuniram com o Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, no dia 16 de 
agosto de 2018, no gabinete do Presidente do Par-
lamento Nacional.

Nesta reunião, o Secretário-Geral do G7+, em 
nome dos países do G7+, felicitou o Deputado 
Arão Noé de Jesus pelo cargo de Presidente do 
Parlamento Nacional da V Legislatura.

Além disso, informou o Presidente do Parlamen-
to Nacional sobre as atividades, programas e 
progressos do G7+ a nível internacional, sobretu-
do a advocacia da paz e estabilidade dos países 
pós-conflito. A Resolução 2 da Sede do G7+ em 
Timor-Leste e a carta oficial que o Parlamento Na-
cional ratificou na Legislatura anterior estão agora 
na Presidência da República.

O Secretário-Geral do G7+ pediu ao Presidente do 
Parlamento Nacional para, caso haja tempo, con-
vidar o Presidente da Assembleia Central de África 
para vir a Timor-Leste para observar o desenvolvi-
mento da democracia neste país. 

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu 
a felicitação e espera que o G7+ continue a ter 

sucesso no futuro e que Timor-Leste possa continuar 
a ser um exemplo de nação democrática no mundo. O 
Presidente do Parlamento Nacional prometeu que vai 
convidar o Presidente da Assembleia Central de Áfri-
ca para visitar Timor-Leste quando a situação política 
começar a normalizar.



Segundo dia das audiências públicas das Comissões Es-
pecializadas Permanentes com os Ministérios 

As Comissões Especializadas Permanentes do Parlamen-
to Nacional realizaram as segundas audiências públicas 
com os Ministérios relevantes, no dia 16 de agosto de 
2018, para discutirem o Orçamento Geral de Estado para 
2018 de cada Ministério.

Durante as audiências, os Ministérios apresentaram os 
seus programas e o orçamento para 2018, incluindo a  
execução do orçamento duodecimal. Este orçamento 
apresentou alguns montantes alocados para pagar dívi-
das.
Nas audiências, os Deputados pediram clarificações so-
bre o orçamento e deram sugestões aos Ministérios liga-
das às necessidades do povo.

As Comissões Especializadas Permanentes realizaram o 
segundo dia das audiências com Ministérios e Entidades 
diversas.

A Comissão A, que trata assuntos Constitucionais e de 
Justiça, realizou a audiência com o  Ministério  da  Ad-
ministração Estatal, o Secretariado Técnico da Adminis-
tração Eleitoral, o Ministério da Justiça, o Secretário de 
Estado de Terras e Propriedades, a Polícia Científica de 
Investigação Criminal e a Defensoria Pública.

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança, participou na Conferência Inter-
nacional sobre Assuntos do Mar.

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públicas, 
e a Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, 
realizaram as audiências com a Autoridade da RAEOA, 
o Ministério das Obras Públicas, o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações e o Ministério do Planeamento e 
Investimento Estratégico.

A Comissão D, que trata assuntos de Economia e Desen-
volvimento, realizou a audiência com o Ministro Coorde-
nador dos Assuntos Económicos e o Ministério do Turis-

mo, Comércio e Indústria. 
A Comissão F, que trata assuntos de Educação, 
Saúde, Segurança Social e Igualdade de Género, 
realizou a audiência com a Secretária de Estado 
para a Igualdade de Género e Inclusão, o Ministro 
Interino e o Secretário de Estado para os Assuntos 
dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional.

A Comissão G, que trata assuntos de Educação, 
Juventude, Cultura e Cidadania, realizou a audiên-
cia com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e 
Cultura e o Secretário de Estado da Arte e Cultura. 
Estas audiências públicas vão continuar no dia 17 
de agosto de 2018, com os Ministérios relevantes, 
sobre o programa e o orçamento para 2018.
Comissão A

Comissão B



Comissão C e E

Comissão D

Comissão F

Comissão G

Terceiro dia das audiências públicas das Comissões Es-
pecializadas Permanentes com os Ministérios relevantes

As Comissões Especializadas Permanentes do Parlamen-
to Nacional, no dia 17 de agosto de 2018, continuaram 
a realização do terceiro dia das audiências públicas com 
os Ministérios relevantes, para discutirem o Orçamento 
Geral de Estado para 2018 de cada Ministério.

Durante as audiências, os Ministérios apresentaram os 
seus programas e o orçamento para 2018, incluindo a 
execução do orçamento duodecimal. Este orçamento 
apresentou alguns montantes alocados para pagar dívi-
das e as necessidades urgentes que os Ministérios en-
frentam.

Nas audiências, os Deputados pediram clarificações so-
bre o orçamento e deram sugestões aos Ministérios liga-
das às necessidades do povo.

As Comissões Especializadas Permanentes realizaram o 
terceiro dia das audiências com Ministérios e Entidades 
diversas.

A Comissão A, que trata assuntos Constitucionais e de 
Justiça, realizou a audiência com o Tribunal de Recurso, 
o Procurador-Geral da República, o Provedor dos Dire-
itos Humanos e Justiça, a Comissão Anti-Corrupção, a 



Comissão Nacional de Eleições e a Comissão da Função 
Pública. 

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança, participou na Conferência In-
ternacional sobre o Mar de Timor.

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públicas, 
a Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, 
a Comissão F, que trata assuntos de Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade de Género, e a Comissão 
G, que trata assuntos de Educação, Juventude, Cultu-
ra e Cidadania, realizaram as suas audiências  com  a  
Vice-Ministra das Finanças.

A Comissão D, que trata assuntos de Economia e De-
senvolvimento, realizou a audiência com o Ministério 
do Petróleo e Recursos Minerais, a Autoridade Nacional 
do Petróleo, o Instituto do Petróleo e Geologia, a Timor 
GAP e o Secretário de Estado para a Formação e Empre-
go.

Estas audiências públicas vão continuar no dia 20 de 
agosto de 2018, com os Ministérios relevantes, sobre o 
programa e o orçamento para 2018.

Comissão A

Comissão C,E,F e G

Comissão D

Comissão F



Presidente do Parlamento Nacional encerrou a Con-
ferência Internacional sobre o Mar de Timor

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, encerrou a Conferência Internacional sobre o 
Mar de Timor, com o tema Timor-Leste, o século do 
Mar, no dia 17 de agosto de 2018, no auditório do 
Ministério das Finanças.

No discurso de encerramento, o Presidente infor-
mou que esta iniciativa da Conferência Internacional 
é bastante importante para que os líderes nacionais 
possam partilhar informações e experiências sobre o 
mar, que é algo do povo. A realidade de Timor-Leste 
neste momento é muito relevante, porque depende 
dos recursos marítimos. 

Esta Conferência Internacional realizou-se durante 
dois dias, de 16 a 17 de agosto, e a abertura foi feita 
pelo Presidente da República, Francisco Guterres «Lu 
–Olo».

Os oradores desta Conferência foram o Capitão de 
Mar e Guerra das F-FDTL e Diretor do Instituto da 
Defesa Nacional, Donaciano Costa Gomes; o Ministro 
de Estado da Presidência do Concelho de Ministros, 
Hermenegildo Cabral Agosto Pereira; o Chefe de Es-
tado Maior das Forças Armadas Portugal, Almirante 
António Silva Ribeiro; o Vice-Presidente da Universi-
dade World Maritime, na Suíça, Prof. Dr. Shuo Ma; o 
Professor Especialista e Diretor dos Estudos de Tecno-
logia do Mar do ISCIA, em Lisboa, e Ex Administrador 
do Porto de Lisboa, Prof. Dr. Eduardo Martins; o Chefe 
de Estado Maior das Forças Armadas das FALINTIL/
FDTL, Major General Lere Anan Timor; o Ex-Presiden-
te da República da RDTL e Prémio Nobel da Paz, Dr. 
José Ramos Horta; e o Presidente da RAEOA, Mari 
Alkatiri. 

Como participantes desta conferência estiveram os 
membros da Comissão B do Parlamento Nacional, 
que trata assuntos de Negócios Estrangeiros e Defesa 
Nacional, os membros do Governo, os Embaixadores, 

corpos Diplomáticos, os membros oficiais das F-FDTL, 
os membros oficiais da PNTL, académicos, sociedade 
civil e os parceiros de desenvolvimento.



Secretário-Geral Adjunto do Parlamento Nacional 
participou na socialização do Hospital Manipal Malá-
sia

O  Secretário-Geral  Adjunto  do  Parlamento  Na-
cional, João Rui  Amaral,  acompanhado  pela  estru-
tura  do secretariado,  participou na  apresentação  
do  Hospital Manipal Malásia, no dia 17 de agosto de 
2018, na sala de Formação do Parlamento Nacional.

O Chefe de Desenvolvimento Comercial e Relações 
Internacionais, Ng Wai Kit, informou que o objetivo 
deste encontro entre o Hospital e a estrutura do Par-
lamento Nacional foi para a estrutura do secretariado 
ter informações sobre este hospital e, assim, no fu-
turo, poder realizar-se uma cooperação entre ambos, 
bem como a transferência de doentes para este Hos-
pital. No encontro falou-se igualmente sobre o fun-
cionamento e o atendimento hospitalares.

O Secretário-Geral Adjunto  informou  que  esta  so-
cialização serviu para o secretariado ter mais infor-
mação e afirmou que vai discutir este assunto no Con-
selho de Administração para se tomar uma decisão.

Houve ainda, por parte do Hospital Manipal, a entre-
ga de brochuras sobre este hospital à estrutura do 
secretariado.

Vice-Presidente do Parlamento Nacional participou 
na missa de encerramento da Cruz Jovem

A Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Deputada 
Maria Angelina Lopes Sarmento, participou na mis-
sa de encerramento da Cruz Jovem, na Paróquia de 
São Francisco Xavier, em Dare, no dia 18 de agosto 
de 2018.

A missa foi presidida pelo Bispo da Diocese de Díli, 
Dom Virgílio do Carmo da Silva, acompanhado pelo 
Bispo da Diocese de Baucau, Dom Basílio do Nasci-
mento, depois de ter sido entregue a Cruz Jovem à 
Paroquia de Nossa Senhora de Fátima Iliómar, no mu-
nicípio de Lautém.



Participaram nesta missa de encerramento a 
Vice-Presidente do Parlamento Nacional, o Chefe 
de Estado Maior Major General Lere Anan Timor, 
os cristãos da Paróquia de São Francisco Xavier e da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima Iliómar, entre 
outras entidades.

Quarto dia das audiências públicas das Comissões Es-
pecializadas Permanentes com os Ministérios

As Comissões Especializadas Permanentes do Parla-
mento Nacional, no dia 20 de agosto de 2018, con-
tinuaram a realização do quarto dia das audiências 
públicas com os Ministérios relevantes, para dis-
cutirem o Orçamento Geral de Estado para 2018 de 
cada ministério.

Durante as audiências, os Ministérios apresentaram 
os seus programas e o orçamento para 2018, incluin-
do a execução do orçamento duodecimal. Este orça-
mento apresentou alguns montantes alocados para 
pagar dívidas.

Nas audiências, os Deputados pediram clarificações 
sobre o orçamento e deram sugestões aos Ministéri-
os ligadas às necessidades do povo.

As Comissões Especializadas Permanentes realizaram 
o quarto dia das audiências com Ministérios e Enti-
dades diversas.

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, realizou a audiência 
com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públi-
cas, e a Comissão D, que trata assuntos de Economia 
e Desenvolvimento, realizaram as suas audiências 
com o Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, o 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Cooperati-
vo, o Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste e o 
Banco Central de Timor Leste.

Estas audiências públicas vão continuar no dia 21 de 
agosto de 2018, com os Ministérios relevantes, sobre 
o programa e o orçamento para 2018.



Comissão B

Comissão C e D

Commissão C

Comissão D



Comissão F 

Vice-Presidente do Parlamento Nacional participou 
na Comemoração dos 43 anos das FALINTIL e no Le-
vantamento 20 de agosto de 1982

O Vice-Presidente do Parlamento Nacional,  Luís  
Roberto da Silva, acompanhado pelo Deputado Ós-
car de Araújo, participou na comemoração dos 43 
anos da FALINTIL e no Levantamento 20 de agosto 
de 1982, em Dare-Mau-Chiga, Posto Administrativo 
de Hatu-Builico, Município de Ainaro, no dia 20 de 
agosto de 2018.

Esta cerimónia foi presidida pelo Secretário de Esta-
do dos Assuntos dos Veteranos, Gil Da Costa Montei-
ro «Oan Soru», e contou com a presença dos vetera-
nos, autoridade locais, PNTL, F-FDTL, Sociedade Civil 
e a comunidade.

Em entrevista aos jornalistas, o Vice-Presidente do 
Parlamento Nacional informou que este dia é mui-
to importante para o povo e especialmente para as 
FALINTIL, e que a nova geração precisa de entender o 

processo da luta da libertação.
Depois da cerimónia, o Vice-Presidente visitou o 
Ossuário de Ainaro e o lugar Jakarta 2, onde colo-
cou flores e homenageou os heróis.



Comissão BComissões Especializadas Permanentes Finalizaram 
as Audiências Públicas com os Ministérios

As Comissões Especializadas Permanentes do Parla-
mento Nacional finalizaram as audiências públicas 
com os Ministérios sobre o Orçamento Geral de Esta-
do para 2018, no dia 21 de agosto de 2018.

Na última audiência, a Comissão B, que trata assun-
tos de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, 
realizou a audiência com o Serviço Nacional de In-
teligência para discutir sobre o OGE para 2018 para 
esta instituição.

Enquanto isso, as outras Comissões Especializadas 
Permanentes elaboraram os seus relatórios e pare-
ceres para serem entregues à Comissão de Finanças 
Públicas para fazer a elaboração final, antes de se 
apresentar em Plenário.

Comissão B



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Presidente da Associação dos Utentes Portuários de 
Timor-Leste

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, reuniu com o Presidente da Associação dos 
Utentes Portuários de Timor-Leste, Flarinando M. Co-
imbra, e a sua equipa, no dia 21 de agosto de 2018, 
no gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o Presidente da Associação informou o 
Presidente do Parlamento de duas leis: o Decreto-Lei 
de Registo de Navios e o Decreto-Lei de Inspeção e 
Certificação de Navios, que o Presidente da República 
vetou.

A Associação considerou que estes Decretos-Leis po-
dem assegurar o seu serviço e, assim, contribuir para 
o processo de desenvolvimento nacional.

O Presidente do Parlamento Nacional mostrou-se 
preocupado com este assunto e sugeriu à Asso-
ciação dos Utentes Portuários para se aproximar do 
Ministério dos Transportes e Telecomunicações para 
discutirem e elaborarem outra vez estas leis, uma vez 
que já caducaram.



Parlamento Nacional fez o Voto de Pesar  pelo  Fa-
lecimento de Kofi Annan e uma homenagem a Sérgio 
Vieira de Mello

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária extraor-
dinária, no dia 23 de agosto de 2018, fez um Voto de 
Pesar pelo falecimento do antigo Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Kofi Annan, com 53 votos a favor, 0 
contra e 0 abstenções. Realizou também um Voto de 
Homenagem ao Ex-Administrador Transitório da UN-
TEAT e Representante Especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas em Timor-Leste, Sérgio Vieira de 
Mello, com 53 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 
Kofi Annan faleceu no dia 18 de agosto de 2018, em 
Berna, Suíça, com 80 anos de idade, enquanto Sérgio 
Vieira de Mello foi morto num atentado terrorista em 
Bagdad, Iraque, no dia 19 de agosto de 2003.

Estes Votos de Pesar e de Homenagem para os dois 
líderes são o reconhecimento de Timor-Leste pela 
contribuição no processo de luta pela libertação na-
cional e construção deste Estado. Kofi Annan, no seu 
mandato como Secretário-Geral da ONU, autorizou a 
realização do referendo em Timor-Leste e assistiu di-
retamente à restauração da independência, a 20 de 
maio, em Tassitolu, Díli. Sérgio Vieira de Mello, como 
Administrador Transitório da UNTAET, contribuiu 
para o estabelecimento da administração desta nova 
nação.

Nestes Votos de Pesar e de Homenagem, as bancadas 
parlamentares apresentaram as sentidas condolên-
cias pelo falecimento dos dois líderes.

Esta Reunião Plenária foi presidida pelo  Presidente 
do Parlamento Nacional,  Arão  Noé  de  Jesus,  acom-
panhado pelos membros da Mesa.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Diretor Regional da Ásia Pacifico do World Food Pro-
gramme

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pelos seus Vice-Presidentes, 
Maria Angelina Lopes Sarmento e o Luís Roberto da 
Silva, reuniu com o Diretor Regional da Ásia Pacífico 
do World Food Programme, David Kaatrud, e a sua 
equipa, no dia 24 de agosto de 2018, no gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o Diretor Regional da Ásia Pacífico, 
David Kaatrud, informou o Presidente do Parlamen-
to Nacional do plano estratégico e da continuação 
do apoio do World Food Programme ao VIII Governo 
Constitucional na área da alimentação e nutrição das 
crianças, para reduzir o crescimento da malnutrição 



em Timor-Leste através de merenda escolar e do pro-
grama To’os Escolar para os estudantes e os profes-
sores, para consciencializar sobre a importância da 
nutrição e alimentação.

Desta forma, pediu o apoio do Parlamento Nacional 
para implementar melhor este programa no futuro.
O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu 
todo o apoio do World Food Programme durante este 
período para reduzir a malnutrição em Timor-Leste 
através dos programas já implementados, como a 
merenda escolar.

Para o futuro, o Parlamento Nacional sugere que 
continuem o trabalho com o Governo através do 
Ministério relevante para implementar os progra-
mas, porque as crianças precisam de boa nutrição 
para a escola.



Parlamento Nacional iniciou o debate do Orçamento 
Geral de Estado para 2018 na Generalidade

O Parlamento Nacional, no dia 27 de agosto de 2018, 
iniciou a  discussão  da  Proposta  de  Lei  n.o 2/V 
(1ª) – Orçamento  Geral  de  Estado  para  2018,  na  
generalidade. 

Este debate foi aberto pelo Presidente do Parlamen-
to Nacional, Arão Noé de Jesus, às 16:27 da tarde, 
tendo a Secretária da Mesa, Maria Terezinha Viegas, 
continuado com a leitura do Guião.

Depois da leitura do Guião, os Deputados apre-
sentaram várias preocupações e demonstraram 
querer fazer alterações, mas a resposta da Mesa 
foi manter o Guião apresentado e avançar-se com 
a apresentação da Proposta de Orçamento Geral de 
Estado para 2018, feita pelo Primeiro-Ministro, Taur 
Matan Ruak.

A Proposta de Orçamento Geral de Estado  que  o  
Governo propõe para 2018 apresenta um total de US$ 
1.279,6 milhões,  divididos  pelas seguintes  catego-
rias: Salários e Vencimentos - US$ 200,312 milhões; 
Bens e Serviços - US$ 421,666 milhões; Transferên-
cias Públicas - US$ 261,925 milhões; Capital Menor 
- US$ 3,659 milhões; e Capital de Desenvolvimento, 
incluindo Fundo de Infraestruturas e Empréstimos - 
US$ 392,037 milhões.

Depois da apresentação da Proposta de Orçamen-
to Geral de Estado, prosseguiu-se com a leitura do 
relatório e parecer da Comissão C, Comissão de Fi-
nanças Públicas, sobre esta proposta de lei.

O primeiro dia da discussão terminou às 19:50 e vai 
continuar no dia 28 de agosto de 2018.

Esta sessão foi presidida pelo Presidente do Parla-
mento 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.



Segundo dia da Discussão do OGE para 2018 na 
Generalidade

O Parlamento Nacional continuou o debate do Orça-
mento Geral de Estado (OGE) para 2018, na generali-
dade, no dia 28 de agosto de 2018.

O segundo dia do debate foi aberto pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, às 09:51, 
concedendo tempo ao Governo, através de Primei-
ro-Ministro, Taur Matan Ruak,  para dar respostas 
relacionadas com o relatório e parecer da Comissão 
C apresentado no primeiro dia.

Na resposta do Primeiro-Ministro sobre este relatório 
parecer, o Governo recebeu e teve em consideração 
as informações do mesmo, sobretudo as sugestões 
que a Comissão C prevê.

Este OGE teve como objetivo garantir o funciona-
mento da máquina de Estado, incluindo as necessi-
dades urgentes que o Governo precisa de resolver a 
curto prazo.

Depois da resposta do  Primeiro-Ministro, continu-
aram as intervenções dos Deputados sobre o OGE. 
Os Deputados questionaram a eficiência e eficácia do 
OGE dado o tempo limitado, bem como os projetos 
pendentes e as dívidas.

Após longas discussões, o Presidente do Parlamento 
Nacional encerrou esta discussão às 18:30 e vai con-
tinuar o debate no dia 29 de agosto de 2018.

Esta sessão foi presidida pelo Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 
pelos membros da Mesa, e contou com a presença 
do Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, e dos mem-
bros do Governo.

Parlamento Nacional Aprovou na Generalidade a 
Proposta do OGE 2018

O Parlamento Nacional, através de Sessão Plenária 
Extraordinária, no dia 29 de agosto de 2018, aprovou 
na generalidade a proposta de lei n.o2/V /(1a) – 
Orçamento Geral do Estado para 2018 (OGE), com 53 
votos a favor, 0 contra e 12 abstenções. 

No último dia do debate na generalidade, o debate 
foi aberto pelo Presidente do Parlamento Nacional, 
às 9:20, tendo sido concedido tempo ao Governo, 
através do Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, para 
responder às questões levantadas pelos Deputados 
no segundo dia do debate.

No momento das respostas, o Primeiro-Ministro dis-
se que o VIII Governo vai dar a prioridade à prestação 
de serviço dos funcionários públicos e, considerando 
todas as recomendações dos Senhores Deputados, 
decerto vai fazer melhoramentos no seu mandato. 
Nesta oportunidade,  a  Ministra  da  Finanças  em  
exercício, Sarah Lobo Brites, clarificou 143 projetos 
que foram questionados pelas bancadas da oposição. 

Depois da resposta do Governo, o Presidente Arão 
Noé deu oportunidade aos Senhores Deputados para 
continuarem as suas intervenções sobre o OGE. Os 
Deputados apreciaram o esforço do Primeiro-Minis-
tro e dos seus governantes na apresentação do OGE 
2018, no Plenário, bem como exigiram a execução do 
seu trabalho com qualidade e com base nas necessi-
dades do povo e do desenvolvimento da nação. 

Nesta sessão, o Deputado Antoninho Bianco en-
tregou à Mesa a proposta de alteração para o OGE 
2018, na especialidade. 

No último debate na generalidade, o Presidente 
deu oportunidade às Bancadas Parlamentares e ao 
Primeiro-Ministro para realizarem uma intervenção 
final, dispondo, para o efeito, de 10 minutos cada.
Após longa discussão, o Presidente do Parlamento 



encerrou a discussão às 20:23 e o debate do OGE 
2018, na especialidade, vai continuar no dia 31 de 
agosto de 2018.

Esta sessão foi presidida pelo Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado 
pelos membros da Mesa, e contou com a presença 
do Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, e dos mem-
bros do Governo.

Presidente do Parlamento Nacional participou na 
Cerimónia do Lançamento da Construção do Porto 
de Tibar

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, e alguns Deputados participaram na cerimónia 
de lançamento da  construção  do  Porto  de  Tibar,  
no dia  31  de  agosto  de  2018,  em  Tibar,  Díli.  Esta  

cerimónia foi aberta pelo Primeiro-Ministro, Taur 
Matan Ruak.

Nesta cerimónia, o Primeiro-Ministro, Taur Matan 
Ruak, e o Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus, lançaram oficialmente o projeto do 
porto. Os parceiros para este projeto são a Bollore 
Port, a China Harbour e o Porto Tibar.

Foram  convidados  para  esta   cerimónia   o   Ex-Primei-
ro-Ministro,  Kay  Rala Xanana  Gusmão,  represen 
tantes  dos  membros  do  Governo, representantes  
dos  Corpos  Diplomáticos, Representantes  de  Com-
panhias  nacionais  e  internacionais,  o  Presidente 
dos Empresários  de  Timor,  empresários  nacionais, 
autoridades  locais  e  membros  da  sociedade.



Parlamento Nacional aprovou o Orçamento para o 
PR, o PN e o Gabinete do PM

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraor-
dinária no dia 31 de agosto de 2018, continuou a dis-
cussão da Proposta de Lei n.o2/V (1a) - Orçamento 
Geral do Estado, desta vez na Especialidade, depois 
da aprovação na Generalidade no dia 29 de agosto 
de 2018.

Esta Reunião Plenária começou às 10h45 com a leitu-
ra da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado 
na Especialidade, pela Secretária da Mesa.

Depois da leitura, o Presidente do Parlamento Na-
cional deu tempo aos Deputados para apresentarem 
as suas dúvidas, informações e sugestões sobre o 
orçamento para a Presidência da República, para o 
Parlamento Nacional e para o Gabinete do Primei-
ro-Ministro.

Através de discussão longa, o orçamento para a 
Presidência da República, no montante de $3,524 
milhões, foi aprovado com 55 votos a favor, 0 con-
tra e 9 abstenções. O orçamento para o Parlamen-
to Nacional, no montante de $10,396 milhões, foi 
aprovado com 51 votos a favor, 0 contra e 11 ab-

stenções. Por fim, o orçamento para o Gabinete do 
Primeiro-Ministro, no montante de $5,718 milhões, 
foi aprovado com 52 votos a favor, 0 contra e 9 ab-
stenções. 

Esta discussão encerrou às 19h42 e vai continuar no 
dia 3 de setembro de 2018.

Este debate foi presidido pelo Presidente do Parla-
mento 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.

Parlamento Nacional aprovou orçamento na espe-
cialidade para 8 instituições 

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária no dia 3 de setembro de 2018 continuou a 
discussão no segundo dia do Orçamento Geral de Es-
tado para 2018 na especialidade.

Este segundo dia de discussão na especialidade 
começou às 09h37 com a leitura das propostas de al-
teração de cada Ministério e com a discussão dessas 
mesmas propostas.

Através de discussão longa, conseguiu-se aprovar 
o orçamento de $3,635 milhões para o Ministro de 
Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, 
com 41 votos a favor, 0 contra e 19 abstenções; 
$684 mil para o Secretário de Estado para a Igual-
dade e Inclusão, com 50 votos a favor, 0 contra e 12 
abstenções; $836 mil para o Ministério Coordena-
dor dos Assuntos Económicos, com 38 votos  a fa-
vor, 1 contra e 24 abstenções; $2,045 milhões para 
o Secretário de Estado para a Formação Profissional 
e Emprego, com  39  votos  a favor, 3 contra e 22 
abstenções; $694 mil para o Secretário de Estado de 
Cooperativas,  com  34 votos  a favor, 4 contra e 23 
abstenções; $695 mil  para o  Secretário  de  Estado  
do Ambiente,  com  58  votos  a  favor,  0  contra  
e  4  abstenções; $4,214 milhões para o Ministério 



da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, 
incluindo SECS, o Ministério da Reforma Legislati-
va e Assuntos Parlamentares, excluindo SECS e o 
Secretário de Estado para a Comunicação Social, com 
39 votos a favor, 3 contra e 21 abstenções; e $13,059 
milhões para o Ministério das Finanças, com 45 vo-
tos a favor, 0 contra e 19 abstenções.  

Este debate terminou às 19h15 e a discussão vai con-
tinuar no dia 4 de setembro de 2018.

A sessão debate 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.

Parlamento Nacional aprovou o orçamento da 
Dotação para todo o Governo na Especialidade

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária no dia 4 de setembro de 2018, continuou a 
terceira dia do debate do Orçamento Geral de Esta-
do para 2018, na especialidade. Nesta discussão foi 
aprovada a proposta de alteração número 87 para 
$1.000 milhões do montante inicial  de  $217,098 
milhões da dotação para todo o Governo.

Além disso, foram igualmente aprovadas as propos-
tas de aditamentos para o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Ministério da Adminis-
tração Estatal, incluindo ainda algumas rubricas na 
dotação para todo o Governo.

Esta reunião iniciou-se às 09h30 com a leitura das 
propostas de alterações pela Secretária da Mesa e 
terminou às 18h39. Este debate vai continuar no dia 
5 de setembro de 2018.

A sessão foi presidida pelo Presidente do Parlamen-
to Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pe-
los membros da Mesa, e contou com a presença do 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, bem como dos 
membros do Governo.



Parlamento Nacional aprovou o OGE para 2018

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária extraor-
dinária no dia 7 de setembro de 2018, aprovou o 
Orçamento Geral de Estado para 2018, com 42 votos 
a favor, 9 contra e 14 abstenções.

Esta discussão do OGE para 2018 decorreu durante 9 
dias, de 27 de agosto a 7 de setembro de 2018.

O OGE para 2018 apresenta um montante de 
$1.279,600 bilhões. Durante  as  discussões  na  
generalidade e, sobretudo, na especialidade houve 
muitas propostas de aditamentos e alterações bem 
como de algumas transferências da dotação inicial a 
outra dotação deste orçamento.

Depois da votação final global, o Presidente do Par-
lamento Nacional deu tempo aos Deputados para 
apresentarem as declarações de voto.

Com esta aprovação final global, a Comissão de Fi-
nanças Públicas vai preparar a redação final antes de 
a entregar ao Presidente do Parlamento Nacional e 
no  fim,   através  de  Decreto  do  Parlamento  Na-
cional,  será  enviada  ao  Presidente  da  República  
para  promulgação.

Esta discussão do OGE foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-

panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, 
bem com membros do Governo.

O Presidente do Tribunal de Recurso reuniu com o 
Presidente do Parlamento Nacional

O Presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos 
Santos, reuniu com o Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, no dia 11 de setembro de 
2018, no gabinete do Presidente do Parlamento Na-
cional. 

Esta reunião teve como objetivo informar o Presiden-
te do Parlamento sobre o  Seminário Internacional 
dos Tribunais de Contas da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo Macau, cujo 
anfitrião é Timor-Leste.

Este seminário vai realizar-se entre os dias 26 a 28 
de setembro de 2018, em Díli, e, por isso foi pedida 
disponibilidade da Mesa do Parlamento Nacional e 
dos Deputados para acompanharem o programa  das  
visitas guiadas dos Presidentes dos Tribunais de Con-
tas da CPLP, bem como do Presidente da Assembleia 
do CPLP, que vão visitar também o Parlamento Na-
cional, no dia 26 de setembro.



O Secretário-Geral do Parlamento Nacional entregou 
o certificado aos participantes 

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, acompanhado pelo seu adjunto, 
João Rui Amaral, entregou os certificados aos  par-
ticipantes da formação no Sistema de Gestão do Pro-
cesso Legislativo Parlamentar (SGPLP), no dia 11 de 
setembro de 2018, na sala de Conferências do Parla-
mento Nacional.

No seu discurso, o Secretário-Geral do Parlamento 
Nacional pediu aos participantes para melhorarem 
e consolidarem bem o sistema de base  de  dados  
existentes, principalmente o SGPLP.

Os participantes da formação foram onze funcionári-
os da Divisão de Apoio ao Plenário e da Divisão de 
Apoio às Comissões. A formação decorreu durante 
duas semanas, com formadores da Universidade de 
Aveiro.

Esta formação no SGPLP realizou-se a través  da  
cooperação entre o Parlamento Nacional de Ti-
mor-Leste, a Assembleia da República de Portugal e 
a Universidade de Aveiro

O Presidente Parlamento do Nacional reuniu com o 
Embaixador da República Árabe do Egito

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pela Vice-Presidente, Depu-
tada Maria Angelina Sarmento Lopes, e pela Vice-
Secretária da Mesa, Deputada Regina Freitas, reuniu 
com o Embaixador da República Árabe do Egito, A. 
Amr Moawad, e a sua equipa, no dia 12 de setembro 
de 2018, no gabinete do Presidente do Parlamento 
Nacional.

O objetivo desta reunião foi  discutir  sobre  a  co-
operação bilateral entre a República Árabe do Egito 
e o Parlamento Nacional, principalmente na área de 
apoio ao desenvolvimento e ao serviço técnico do 
Parlamento Nacional.

A República Árabe do Egito manifestou a sua pron-
tidão para colaborar com o Parlamento Nacional em 
qualquer área e para o seu desenvolvimento no fu-
turo.

Nesta reunião, o Embaixador também aproveitou 
para felicitar o Presidente do Parlamento Nacional e 
os membros da Mesa da V Legislatura.



CAC disseminou informação sobre prevenção da cor-
rupção ao Secretariado do Parlamento Nacional

A Comissão Anti-Corrupção (CAC), no dia 12 de se-
tembro de 2018, realizou uma disseminação de infor-
mação sobre a prevenção  da  corrupção  ao  Secre-
tariado Parlamento Nacional.

A divulgação foi aberta pelo Secretário-Geral do Par-
lamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, acom-
panhado pelo seu adjunto, na Sala de Conferências 
do Parlamento Nacional. 

O Secretário-Geral informou que esta disseminação 
foi muito importante para que os dirigentes do Parla-
mento Nacional possam prevenir atos de corrupção. 
Nesta divulgação, o Diretor Geral da Comissão An-
ti-Corrupção, Rosário Salsinha de Araújo, apresentou 
a matéria sobre a prevenção da corrupção, principal-
mente sobre crimes praticados pela função pública, 
como corrupção passiva, corrupção passiva para ato 
ilícito, corrupção ativa, peculato, peculato de uso, 
abuso de poder, participação económica e negócios, 
recusa de cooperação, agravação, conceito de fun-
cionário e outros casos.   

Participaram nesta ação de formação a estrutura do 
secretariado, como Diretores e Chefes das Divisões, 
funcionários da GOPAC, funcionários da CCFP, bem 
como os técnicos das bancadas parlamentares.   

O Embaixador da Austrália reuniu com o Presidente 
do Parlamento Nacional

O Embaixador da Austrália em Timor-Leste, Peter 
Roberts, e a sua equipa reuniram com o Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pela Vice-Secretária da Mesa, Deputada 
Isabel Maria B. F. Ximenes, no dia 12 de setembro 
de 2018, no gabinete do Presidente do Parlamento 
Nacional.

O objetivo desta reunião foi discutir o fortalecimento 
da cooperação bilateral entre o Parlamento Nacion-
al de Timor-Leste e a Austrália, principalmente na 
área da capacitação e partilha de experiência entre o 
Grupo de Mulheres Parlamentares da Austrália e de 
Timor-Leste, sobre o processo legislativo e a política. 
Por isso, a equipa do Grupo de Mulheres Parlamenta-
res da Austrália vai visitar o Parlamento Nacional em 
novembro deste ano.

O Embaixador da Austrália acrescentou que, através 
dos grupos parlamentares, a amizade entre os dois 
Parlamentos vai ser fortalecida. 



O Representante da UNICEF e o Presidente da AP-
TIK-TL reuniram com o Presidente do Parlamento Na-
cional

O Representante da UNICEF em Timor-Leste, Valerei 
Taton, e a sua equipa reuniram com o Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, no dia 13 
de setembro de 2018, no gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o representante da UNICEF informou 
o Presidente do Parlamento Nacional da colaboração 
entre a UNICEF e o Parlamento Nacional sobre o 
orçamento e a implementação da lei de proteção de 
crianças em Timor-Leste, reforçando que é preciso 
uma boa colaboração entre estas duas instituições 
para implementar esta lei no futuro.

Além disso, partilharam informações sobre a cele-
bração do Dia Mundial da Criança, que será organ-
izado pelo UNICEF e que se vai realizar no dia 20 de 
novembro.

O Presidente do Parlamento Nacional considerou que 
a lei da proteção de crianças é muito importante e o 
Parlamento Nacional está pronto para colaborar. Sug-
eriu ainda que a UNICEF colaborasse com a Comissão 
F, que trata assuntos de Educação, Saúde, Segurança 
Social e Igualdade de Género, para discutirem este 
assunto.

No mesmo dia, o Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pelas 
Vice-Secretárias da Mesa, Deputada Isabel Maria 
B.F. Ximenes e Deputada Regina Freitas, reuniu com 
o Presidente da Associação Profissional de Tecnolo-
gia, Informação e Comunicação de Timor-Leste (AP-
TIK-TL), Maurício Freitas Soares, e a sua equipa, na 
Sala de Conferências do Parlamento Nacional.
Nesta reunião, a APTIK-TL sugeriu ao Parlamento 
Nacional a elaboração de uma lei que regularize a 
utilização dos média sociais e da tecnologia em Ti-
mor-Leste.

Sobre esta questão, o Presidente do Parlamento 
propôs à APTIK-TL colaborar com a Comissão E do 
Parlamento Nacional para discutir este assunto mais 
profundamente.



O Presidente do Parlamento Nacional participou na 
Missa de Requiem de Kofi Annan

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, participou na Missa de Requiem do falecimen-
to do ex-Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi An-
nan, no dia 13 de setembro de 2018, na Igreja Cate-
dral de Díli.

Depois da missa, no seu discurso, o Presidente do 
Parlamento Nacional informou que Kofi Annan foi um 
grande amigo de Timor-Leste, porque com o seu es-
forço conseguiu a realização da consulta popular em 
1999.

Por isso, em nome do povo de Timor-Leste, apresen-
tou profundas condolências à família de Kofi Annan, 
e referiu que o povo de Timor-Leste não esquecerá o 
esforço para o país.

Por fim, o Presidente do Parlamento Nacional e al-
guns membros do Governo, Diplomáticos e repre-
sentantes da comunidade atiraram flores ao mar, 
num gesto  simbólico,  em  frente  ao  Palácio  do  
Governo. 



Delegação Guangxi Normal University e DFAT re-
uniram com as Vice-Secretárias da Mesa 

O  Vice-Decano  da  Faculdade  de  Cultura   Inter-
nacional    Educação  da  Universidade  de  Guangxi,  
na China, Guo Yuanbing, e a sua delegação reuniram 
com  as  Vice-Secretárias  da  Mesa, Deputadas Maria 
Isabel F. B. Ximenes  e  Regina Freitas, acompanhadas 
pela Presidente da Comissão G (que trata assuntos 
Educação, Juventude, Cultura e Cidadania), Deputada 
Albina Freitas, bem como de alguns dos membros da 
Comissão G, no dia 13 de setembro de 2018, na Sala 
de Conferências do Parlamento Nacional.

Durante a reunião, a universidade apresentou o seu 
processo na universidade, principalmente as bol-
sas de estudo que são oferecidas pela universidade 
Guangxi Normal University, para que o Parlamento 
Nacional tenha informação suficiente sobre esta uni-
versidade.

No mesmo dia, as Vice-secretárias da Mesa reuniram 
também com a delegação do Department of Foreign 
Affairs and Trade (DFAT) para discutir sobre a prepa-
ração da matéria que vai ser discutida na conferência 
do Grupo de Mulheres Parlamentares da Austrália e 
de Timor-Leste, que se realizará em novembro deste 
ano, em Díli.



Primeiro-Ministro reuniu com o Presidente do Parla-
mento Nacional

O  Primeiro-Ministro,  Taur  Matan  Ruak,   acom-
panhado  pelo  Ministro  da  Reforma  Legislativa  e  
Assuntos Parlamentares, Fidélis  Magalhães, reuniu 
com o Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, no dia 14 de setembro de 2018, no gabinete 
Presidente do Parlamento Nacional.

Depois da reunião, o Ministro da Reforma Legislativa 
e Assuntos Parlamentares informou que esta reunião 
serviu para discutir a situação atual da nação, a fim 
de arranjar soluções para a mesma.

Outros assuntos que foram discutidos nesta reunião 
prenderam-se com o Orçamento Geral de Estado 
para 2018, que o Parlamento Nacional aprovou no 
dia 7 de setembro e neste momento está com o  
Presidente da República.



Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl

Próximo  Boletim:
Assuntos debatidos nas sessões plenárias; 

Informações  das  Reuniões   das  Comissões  Espe-
cializadas Permanentes;

Reuniões de sua excelência o Presidente do Parla-
mento Nacional, conforme a agenda;
 
Outras informações .


