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O Parlamento Nacional realizou a 
abertura da 1ª Sessão Legislativa 

da V Legislatura 

O Parlamento Nacional em Sessão Plenária or-
dinária, no dia 17 de setembro de  2018,  realizou 
abertura solene da 1ª  Sessão  Legislativa  da  V  
Legislatura.

Nesta Sessão Solene, esteve presente o Presiden-
te da República, Francisco Guterres Lu-Olo, que 
foi recebido diretamente pelo Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, e 
pelo Chefe do Protocolo do Parlamento Nacional, 
Vitorino de Fátima Moniz dos Reis, tendo passado 
também pelo gabinete do Presidente do Parlamen-
to Nacional, às 10h08. 

Após alguns minutos, às 10h17, o Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus,  acom-
panhou  o  Presidente  da  República  e  ambos  
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entraram juntos na sala do Plenário, onde primeira-
mente se cumpriu a passagem do hino nacional.

Depois da execução do hino, o Presidente do Parla-
mento Nacional abriu a Sessão Solene e deu tem-
po às Bancadas Parlamentares PUDD, UDT/FM, PD, 
KHUNTO, PLP, CNRT e FRETILIN) para apresentarem 
as suas declarações.

Nas declarações das bancadas parlamentares foi 
referida a situação política do país, a situação 
económica e a procura de soluções para o impasse 
político atual.

O Presidente da República, Francisco Guterres Lu-
Olo, no seu discurso, informou que tanto ele como o 
Primeiro-Ministro continuam a fazer um esforço para 
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resolver a situação política, principalmente no que 
diz respeito aos candidatos pendentes a membros 
do Governo.

Todos os órgãos precisam de cumprir a Constituição 
para não interferirem com os outros órgãos em fun-
cionamento das instituições do Estado.

Neste momento, o povo de Timor-Leste enfrenta 
uma situação económica instável, por isso o Esta-
do tem a obrigação de aumentar o crescimento da 
economia através de programas e de uma política 
sustentável.

O Presidente da República pediu novamente ao povo 
para que continue a manter a paz e a estabilidade, a 
fim de participarem no processo de desenvolvimen-
to nacional.

Entretanto, o Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus, no seu discurso, informou que 
economicamente a população, durante alguns me-
ses, enfrentou dificuldades por causa do impasse 
político.

Por isso, as entidades, principalmente os órgãos de 
soberania, devem continuar a agir de acordo com a 
lei e com as regras para resolverem esta situação.
Depois do seu discurso, o Presidente do Parlamento 
Nacional encerrou esta Sessão Solene às 12h39, des-
pedindo-se formalmente do Presidente da  Repúbli-
ca e saindo, por fim, da sala plenária.

Esta sessão solene contou com a presença dos mem-
bros  do  Governo,  do  Ex- Presidente  da  Repúbli-
ca, José Ramos Horta, de corpos diplomáticos, do 
Comandante Geral das F-FDTL, Major General Lere 
Anan Timor, do Comandante Geral da PNTL, Júlio 
Hornai, entre outros convidados.



Parlamento Nacional não autorizou a deslocação do 
Presidente da República aos Estados Unidos da América

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ordinária 
no dia 18 de setembro de 2018,  realizou  a  votação  
relativa à deslocação do Presidente da República aos Es-
tados Unidos da América, para participar na 73ª Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, com 25 votos a favor, 33 
contra e 0 abstenções. Com este resultado, a viagem do 
Chefe de Estado não foi autorizada.

Antes de votação do assentimento da deslocação do 
Presidente da República, houve larga discussão dos 
Deputados da Bancada da Oposição e da Bancada do 
Governo sobre a importância da visita do Chefe de Es-
tado.

Esta votação realizou-se no período da ordem do dia, 
enquanto no período de antes da ordem do  dia  os  
Deputados expuseram alguns dos problemas que a  
população enfrenta, como o problema do lixo em Tibar, 
a questão da segurança em Díli, recomendando, sobre 
este último, que  a Polícia Nacional de Timor-Leste dê 
segurança e faça patrulhas durante 24 horas para que se 
previnam os crimes.

Entretanto, a eleição para o Comissário da Comissão 
Anti-Corrupção foi adiado porque não havia quórum de 
acordo com a Lei da CAC, que exige ¾ dos Deputados 
presentes.

Presidente do  Parlamento  Nacional  realizou  a  
reunião mensal com 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 19 de setembro de 2018, no Palácio Ai-Tarak-
Laran, Díli.

Nesta reunião mensal, o Presidente do Parlamen-
to Nacional informou o Presidente da República 
do funcionamento do Parlamento Nacional du-
rante este período. O Presidente do Parlamento 
aproveitou ainda para agradecer a disponibilidade 
do Presidente da República na Sessão Solene da 
abertura da 1ª Sessão Legislativa da V Legislatura, 
no dia 17 de setembro de 2018.

Para além disso, deu ainda informações sobre a 
conferência internacional que o Parlamento Na-
cional vai organizar no dia 3 de outubro de 2018 
para comemorar os 21 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, para a qual estão convi-
dados líderes nacionais e internacionais.



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com a 
Diretora da Fundação Luta ba Futuro

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, acompanhado pela  Vice-Presiden-
te,  Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento, 
e a Vice-Secretária da Mesa, Isabel Maria B. F. 
Ximenes, reuniu com a Diretora da Fundação Luta 
ba Futuro, Maria Dolorosa Boki Fernandes, e a sua 
equipa, no dia 19 de setembro de 2018, no gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

A Diretora da Fundação informou que o objetivo 
desta reunião foi para dar a conhecer ao Presi-
dente do Parlamento Nacional os seus programas, 
bem como para convidar oficialmente o Presiden-
te e os membros da Mesa para participarem na 
Cerimónia do X Aniversário da Fundação, que se 
vai realizar no dia 7 de novembro de 2018, no mu-
nicípio de Manufahi. 

O Presidente do Parlamento Nacional recebeu o 
convite e vai participar na cerimónia.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com mem-
bro parlamentar da ASEAN para os Direitos Humanos

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado por alguns membros da Mesa, 
reuniu com um membro parlamentar da ASEAN para 
os Direitos Humanos, representado pela Deputada in-
donésia Meity Magdalena Ussu e a sua equipa, no dia 
19 de setembro de 2018, no gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

Nesta reunião, a Deputada Meity Magdalena Ussu in-
formou o Presidente da continuação da cooperação 
multilateral na área de  direitos  humanos,  que  se  
verifica há já dois anos, entre o Parlamento Nacional 
de Timor-Leste, a Câmara de Deputados da Indonésia, 
o Parlamento Nacional da Malásia e o Parlamento da 
República de Singapura.

Desta reunião foram identificados dois Deputados de 
Timor-Leste, um efetivo e outro suplente, com conhe-
cimento na área de direitos humanos em Timor-Leste, 
para se tornarem membros parlamentares da ASEAN 
para os Direitos Humanos, a fim de discutirem a esta 
questão neste grupo.

Depois da reunião com o Presidente do Parlamento Na-
cional, esta delegação reuniu-se ainda com a Comissão 
B, que trata assuntos de Negócios Estrangeiros, Defesa 
e Segurança, e a Comissão C, que trata assuntos de Fi-
nanças Públicas, para abordarem o mesmo assunto. 



SGTTL apresentou queixa à Comissão A

O Sindicato Geral dos Trabalhadores de Timor-Leste 
(SGTTL) apresentou, no dia 19 de setembro de 2018, 
uma queixa à Comissão A do Parlamento Nacional, que 
trata assuntos Constitucionais e de Justiça, sobre as pes-
soas que estão a ser afetadas por causa da construção 
do muro da residência do Presidente da Autoridade da 
Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno (RAE-
OA).  

Na apresentação da queixa, o responsável da SGTTL 
para a RAEOA, Henrique Sila, informou o Vice-Presiden-
te da Comissão A e os membros da cronologia da con-
strução muro da residência, que se realizou no dia 28 
de agosto de 2018 e que afetou a terra de quatro chefes 
de família.

Assim, o SGTTL pediu à Comissão A para fazer uma 
fiscalização a esta construção para observarem direta-
mente a realidade no terreno.

Companhia JICA reuniu-se com a Comissão E 

O Diretor Nacional da companhia JICA (Japan In-
ternational Cooperation Agency), Koki Kaneda, 
e a sua equipa reuniram com o Presidente da 
Comissão E, que trata de assuntos de Infraestru-
turas, Abel Pires da Silva, acompanhado pelos 
membros da Comissão, no dia 20 de setembro de 
2018, na Sala de Conferências do Parlamento Na-
cional.

Esta reunião teve como objetivo partilhar com 
os Deputados os estudos de viabilidade que  os  
Deputados precisam de entender, relacionados 
com a fiscalização de projetos de infraestruturas 
em Timor-Leste, como por exemplo a forma de se 
detetar a qualidade de uma construção, a sua ma-
nutenção e o financiamento, nomeadamente em 
relação aos projetos das estradas e do Aeroporto 
Internacional Nicolau Lobato, que serão construí-
dos pela JICA.

O Presidente da Comissão E agradeceu à equipa 
da JICA a partilha de informações importantes 
para ajudar os Deputados nas suas  funções  fis-
calizadoras no futuro.

A Comissão E voltará a reunir-se com a JICA, de-
pendendo da agenda prevista entre ambas.



Diretor do JSMP reuniu com o Presidente do Par-
lamento Nacional

O Diretor Executivo do Judicial System Monitoring 
Programe (JSMP), Luís Oliveira Sampaio, e a sua 
equipa reuniram com o Presidente do Parlamento 
Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pe-
los membros da Mesa, no dia 20 de setembro de 
2018, no gabinete do Presidente do Parlamento. 
Nesta reunião, o JSMP apresentou o relatório so-
bre a observação do serviço do Parlamento Na-
cional, relativo à legislatura anterior.

No relatório, o JSMP expôs também algumas 
recomendações ao Parlamento Nacional, no-
meadamente no que diz respeito a legislações e a 
projetos de lei ou propostas de lei pendentes, as 
quais devem ser evitadas.

Recomendou, ainda, que nesta legislatura se dê 
importância à Lei da Anticorrupção, à Lei da Pro-
teção das Crianças, à alteração do Código Penal e 
à alteração da Lei do Código Civil.

Correção do comunicado de imprensa da DIRPEC pub-
licado no dia 9 de agosto de 2018, com o título “Parla-
mento Nacional revoga o Decreto-lei n.o 3/2018, de 14 
de março e o Decreto-lei n.o 4/2018, de janeiro”

Parlamento Nacional aprova cessação de vigência dos 
Decretos-Leis n.º 3/2018, e n.º 4/2018, ambos de 14 de 
março 

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ordinária 
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, que tinha como objetivo a ces-
sação de vigência do Decreto-lei n.º 3/2018, de 14 de 
março – Primeira Alteração ao Decreto-lei n.º3/2015, de 
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 fazer cessar a vigência do Decreto-lei 
n.º 4/2018, de 14 de março – Primeira Alteração ao De-
creto – lei n.º4/2015, de 14 de janeiro – Aprovação do 
Currículo Nacional de Base do Primeiro e Segundo Ciclos 
de Ensino Básico.

Durante os dois dias de debate as bancadas dos parti-
dos que apoiam o Governo e a Ministra da Educação 
defenderam a posição de que seria importante repor os 
currículos de 2015 por considerarem haver benefícios 
pedagógicos em que a língua do ensino na educação 
pré-escolar e nos primeiros anos do ensino básico seja o 
tétum, com o português a ser introduzido gradualmente 
no ensino básico num sistema de progressão linguísti-
ca; consideraram ainda que a decisão do VII Governo 
Constitucional de alterar os currículos foi prematura 
por não ter havido tempo suficiente para avaliar os re-
sultados da implementação dos currículos de 2015. As 
bancadas dos partidos da oposição, por seu lado, de-
fenderam que os currículos de 2018 traziam mais van-
tagens por iniciarem o ensino nas duas línguas oficiais, 
tétum e português, em simultâneo, logo na educação 
pré-escolar, e consideraram não ser adequado o Parla-
mento Nacional discutir a possibilidade de cessação de 
vigência de decretos-leis aprovados na legislatura ante-



rior e num momento em que o VII Governo já não po-
dia vir ao Plenário defender as suas posições por já ter 
sido substituído pelo VIII Governo Constitucional. Por 
estas razões, no momento de votação dos projetos de 
resolução, as bancadas da oposição FRETILIN e PD de-
cidiram não participar na votação, tendo abandonado a 
sessão plenária.

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  Parla-
mentares, Fidélis Magalhães, e da Ministra da Educação, 
Juventude e Desporto, Dulce de Jesus Soares, e a sua 
equipa.

Parlamento Nacional apreciou o relatório de ativi-
dades do CFP de 2017

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária no dia 24 de setembro de 2018, apreciou 
o relatório de atividades da Comissão da Função 
Pública (CFP) de 2017.

O relatório das atividades  apresentado  pelo  
Presidente da CFP aludiu às atividades da CFP em 
2017, como a visão e missão do segundo mandato 
do Presidente, bem como as prioridades, o bom  
atendimento ao público,  a  elaboração  de  uma  
caderneta para os funcionários públicos, a pro-
moção dos cargos de chefias, o uso de património 
de Estado e outros assuntos relacionados com o 
serviço da função pública.

Depois da apresentação do relatório, a sessão 
continuou com as perguntas dos Deputados e as 
respostas pela Comissão da Função Pública.  Os  
Deputados questionaram sobre a assistência, con-
trolo e a promoção da carreira dos funcionários, 
incluindo outras atividades do CFP.

Os Deputados continuam a dar confiança e a en-
corajar a CFP para melhorar o seu serviço no fu-
turo e a assegurar o funcionamento da máquina 
do Estado com eficiência e eficácia.

A apreciação deste relatório realizou-se no perío-
do da ordem do dia, enquanto no período de antes 
da ordem do dia os Deputados, em intervenções 
diversas, apresentaram assuntos importantes liga-
dos ao desenvolvimento do povo e da nação.

Além disso, a bancada parlamentar do CNRT expôs 
a declaração política relativa à construção de al-
guns projetos da ZEEMS (Zona Especial de Econo-
mia Mercado Social) que afetam algumas comuni-
dades.

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. 

Parlamento Nacional começou a discutir o Projeto de 
Resolução N.o 12 / V (1a) – Recomendação ao Gover-
no para tomar medidas para a defesa e conservação 
do meio ambiente 

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária no dia 25 de setembro de 2018, começou 
a discutir o Projeto de Resolução No 12/V (1a) – 
Recomendação ao Governo para tomar medidas para 
a defesa e conservação do meio ambiente.

Este Projeto de Resolução foi apresentado  pelos  
Deputados Francisco Miranda Branco e Antoninho Bi-
anco e pela Deputada Maria Fernanda Lay.

O projeto tem como objetivo fortalecer a política do 
Governo, principalmente o Secretário de Estado do 
Ambiente, sobre a não utilização de plástico e o as-
sunto do lixo no país.

Em discussão longa, ficou decidido realizar-se uma 
próxima audiência com o Ministério relevante, e 
especialmente com o Secretário de Estado do Am-
biente, para  que  se  defina  adequadamente  esta  
resolução antes de aprovação.

Nesta reunião Plenária, a bancada FRETILIN, através 
de declaração política, também pediu aos líderes na-
cionais para dialogarem, a fim de se terminar o im-
passe político.
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.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu-se com os 
funcionários do Parlamento Nacional 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pelo  Vice-Presidente,  Luís   
Roberto, pela Secretária da Mesa, Maria Terezinha 
Viegas, pelo Secretário-Geral  do  Parlamento  Na-
cional, Adelino Afonso de Jesus, e o seu Adjunto, 
João Rui Amaral, realizou uma reunião alargada com 
os funcionários do Parlamento Nacional, no dia 26 de 
setembro de 2018.

Nesta reunião falou-se sobre a política geral da V  
Legislatura, relacionada com o funcionamento do 
Parlamento Nacional, os direitos e deveres dos fun-
cionários, a avaliação geral, o progresso e os desafi-
os, bem como sugestões para o melhoramento o fun-
cionamento Parlamento Nacional no futuro.

Durante a reunião, o Presidente do Parlamento Na-
cional pediu aos funcionários para continuarem a 
manter o profissionalismo de serviço no seu lugar de 



trabalho e não tomarem posições partidárias, mesmo 
que deem apoio direto aos Deputados e aos políticos.
Ao mesmo tempo, o Secretário-Geral do Parlamento 
Nacional pediu aos funcionários para terem sentido 
de pertença desta instituição, sentido de  responsabi-
lidade e disciplina em executar as tarefas do dia a dia. 
Nesta reunião houve sessão de perguntas e respos-
tas pelos funcionários e apresentação pelos Senhores 
Diretores sobre os resultados e desafios do serviços 
prestados. 

Comissão G começou a elaborar o Projeto de Res-
olução sobre o programa Lian Povo

A Comissão G do Parlamento Nacional, que tra-
ta assuntos de Educação, Juventude, Cultura e Ci-
dadania, no dia 26 de setembro de 2018, começou 
a elaborar um Projeto de Resolução sobre o progra-
ma Lian Povo.

Na elaboração, a Presidente da Comissão G, Depu-
tada Albina M. Freitas, acompanhada pelos mem-
bros da Comissão G e pelo assessor Bruno Lencas-
tre, discutiram os procedimentos e os objetivos 
deste programa.

Este projeto de resolução vai abordar o programa 
Lian Povo, Debate do Cidadão e o Orçamento Par-
ticipativo do Cidadão no Direito de Petição, que faz 
parte do Plano Estratégico do Parlamento Nacional 
de  2017-2022.

O Presidente da Comissão G considerou este proje-
to de resolução muito importante, de modo a levar 
o Parlamento ao Cidadão e também, através deste 
programa, o povo pode expressar as suas preocu-
pações ao Parlamento Nacional, bem como  dis-
seminar a informação sobre o Parlamento Nacional 
ao povo.



Grupo dos Tribunais de Contas da CPLP realizou visita 
de cortesia ao Parlamento Nacional

A delegação do Grupos dos Tribunais de Contas da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) 
realizou uma visita de cortesia ao Parlamento Nacion-
al, no dia 26 de setembro de 2018.

Esta visita foi recebida diretamente pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa e pelos Presidentes 
das Comissões Especializadas Permanentes.

A Presidente do Tribunal de Contas de Angola, Exal-
gina Gambôa, representou a delegação e disse que 
o objetivo desta visita foi falar sobre a auditoria do 
Tribunal de Contas dos países membros da CPLP, in-
cluindo o Parlamento Nacional, para fiscalizar a Conta 
Geral de Estado. Desta forma, foi importante a dele-
gação visitar o Parlamento Nacional antes de visitar 
os outros Órgãos de Estado para discutirem a Conta 
Geral de Estado.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu à 
delegação e desejou sucesso para a Conferência da 
Assembleia Geral, que se vai realizar no dia 27 de se-
tembro de 2018, em Díli.

Espera igualmente que a cooperação multilateral vá 
ajudar a melhorar o funcionamento dos  serviços do 
Tribunal de Contas de Timor-Leste.

O Presidente do Grupo Consultivo Nacional do CEPAD 
reuniu com o Presidente do Parlamento Nacional

O Presidente do Grupo Consultivo Nacional do Centro 
de Estudos para a Paz e o Desenvolvimento (CEPAD), 
João Boavida, e a sua equipa, reuniram com o Pres-
idente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanhado pela Vice-Secretária da Mesa, Deputa-
da Regina Freitas, no dia 28 de setembro de 2018, no 
gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Esta reunião teve como objetivo informar o Presidente 
do Parlamento Nacional sobre a visão e missão do CE-
PAD na área do combate à corrupção em Timor-Leste. 
Desta forma, a CEPAD pediu  o  apoio  moral e político 
do Presidente do Parlamento Nacional e dos Deputa-
dos para melhorar o serviço no futuro.

Este grupo é composto pela Comissão Anti-corrupção, 
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, Procura-
dor-Geral da República, Comissão da Função Pública, 
Inspetoria Geral do Estado, GOPAC Timor-Leste e pe-
los representantes de cada Ministério no Governo. 

O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o 
serviço deste grupo, e vai apoiá-lo totalmente para 
que possa minimizar e combater a corrupção em Ti-
mor-Leste.



GMPTL elaborou o seu Plano Estratégico para a V  
Legislatura

O Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste 
(GMPTL), liderado pela Deputada Lídia Norberta dos 
Santos Martins, começou a discutir e a elaborar o 
Plano Estratégico do GMPTL para a V Legislatura. 

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2018, a Presidente 
da GMPTL, acompanhada pelos seus membros, reu-
niu com o parceiro International Republic Institution 
(IRI) para discutir a elaboração do Plano Estratégico 
e o lançamento das prioridades políticas do Grupo 
de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste para a V  
Legislatura.

Durante  a  discussão,  pronunciaram-se  sobre  a  
mulher na vida política, económica e social, incluindo 
os direitos e deveres, a implementar no futuro.

Esta reunião vai continuar no dia 4 de outubro de 
2018, com os parceiros CAUCUS, Rede Feto e outros. 

Comissão F realizou audiência com o JSMP

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Educação, Saúde e Igualdade de Género, 
realizou uma audiência pública com a organização 
da sociedade civil Judicial System Monitoring Pro-
gramme (JSMP), no dia 27 de setembro de 2018, na 
sala da Comissão F.

Durante a audiência, o Coordenador da Unidade de 
Monitorização do Serviço do Parlamento Nacional, 
José Pereira, apresentou recomendações ao Parla-
mento Nacional, para serem consideradas priori-
dades. 

As recomendações que a JSMP apresentou a 
Comissão foram: Lei Anticorrupção, Lei de Proteção 
das Crianças, alteração do Código Civil, entre outras 
leis. 

A Presidente da Comissão F, Deputada Maria Goru-
mali Barreto, apreciou o serviço da JSMP durante o 
período em que realizou a monitorização do serviço 
do Parlamento Nacional. As recomendações apre-
sentadas estão diretamente ligadas com as áreas 
temáticas que a Comissão F vai  considerar  nesta  
Legislatura.



Celebração do 21º Aniversario da Declaração Univer-
sal da Democracia

O Parlamento Nacional vai celebrar do 21º Aniversário 
da Declaração Universal da Democracia, no dia 3 de 
outubro de 2018. 

Para  tal,  vai  realizar-se  uma  conferência  inter-
nacional, na Sala de Conferências do Ministério das 
Finanças.

Esta Conferência vai contar com os discursos de aber-
tura do Presidente da República, Francisco Guterres 
Lu-Olo, e do Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus, e com alguns líderes nacionais e 
internacionais, que vão discutir sobre a democracia 
em Timor-Leste.

Esta conferência é apoiada pela PNUD, USAID, União 
Europeia, Escola Portuguesa de Díli – Ruy Cinatti, IRI, 
Hari’i Hamutuk, União Interparlamentar e o Parla-
mento Nacional.

Presidente Parlamento Nacional participou na Missa 
da Padroeira do Colégio São Miguel 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, participou na Missa da Padroeira do Colégio 
São Miguel Arcanjo (COSAMAR) no Município de 
Manufahi, no dia 29 de setembro de 2018. 

O celebrador desta missa foi o Amo Pároco de Same, 
Pe. Sabino Pinto de Sousa Gama, e estiveram pre-
sentes os cristãos da paróquia de Same e outros con-
vidados.   

Depois da missa, o Presidente do Parlamento Na-
cional  visitou  a  Escola  Técnica  Vocacional  de  Com-
batentes e Veteranos (ESTV-COVEM), no Posto  Anti-
go de Same, para ver diretamente as condições reais 
desta escola e aproveitar para dar apoios, como far-
das de desporto, bolas, cadernos e lapiseiras, incluin-
do livrinhos sobre o Parlamento Nacional.

Além disso, o Presidente do Parlamento Nacional 
também visitou a sala de redação dos Jornalistas 
de Manufahi, para observar a situação que os jor-
nalistas enfrentam. Ao terminar, visitou também o 
Orfanato Maria Virgem da Congregação Imitação 
Jesus (CIJ) e apoiou-o com arroz, óleo e outras ne-
cessidades básicas.



Presidente do Parlamento Nacional participou na 
Tomada de Posse do  Vice-Chefe  do  Estado  Maior  
General das Forças Armadas

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, e a sua esposa participaram na cerimónia da 
Tomada de Posse do Brigadeiro General Domingos 
Raul «Falur Rate Laek» como Vice-Chefe Estado Maior 
General das Forças Armadas, no Palácio Presidencial 
Ai-tarak-laran, em Díli, no dia 1 de outubro de 2018.

Esta Tomada de Posse realizou-se para se trocar o 
Vice-Chefe de Estado  cessante,  Filomeno  Paixão,  
atual Ministro da Defesa.

Participaram nesta cerimónia o Presidente do Par-
lamento Nacional, o Procurador-Geral da República, 
entre outros convidados.

Parlamento Nacional aprovou o Jornal do Parlamento 
Nacional 

O Parlamento Nacional em Reunião Plenária or-
dinária, no dia 1 de outubro de 2018, aprovou o Jor-
nal do Parlamento Nacional, edição n.o1/2018, data-
do de 13 junho, com 45 votos a favor, 0 contra e 2 
abstenções, e  a edição n.o2/ 2018, datado de 14 de 
junho, com 44 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.

Esta votação realizou-se no período da ordem do dia, 
enquanto no período de antes da ordem do dia os 
Deputados questionaram assuntos importantes que 
relacionados com a necessidade do povo, nomeada-
mente na área de saúde, de edução e de economia, 
áreas a que o Governo deve dar máxima prioridade. 
Além disso, os Deputados também se mostraram pre-
ocupados com os casos de crimes que têm aconteci-
do ultimamente na capital, Díli.

Esta reunião Plenária foi presidida pela Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Deputada Maria 
Angelina Lopes Sarmento, acompanhada pelos mem-
bros da Mesa, e contou com a presença do Ministro 
da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares, 
Fidélis Magalhães.



Parlamento Nacional realizou o Voto de Pesar e Soli-
dariedade para as vítimas do Terramoto e do Tsunami 
em Sulawesi, Indonésia

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária, no dia 2 de outubro de 2018, realizou o voto 
de pesar e solidariedade para com as vítimas do ter-
ramoto e do tsunami que aconteceram em Sulawesi, 
Indonésia, no dia 28 de setembro de 2018, com 48 
votos a favor, 0 contra e 0 abstenções.

Nesta Sessão Plenária também foi aprovado o Projeto 
de Resolução no 13/V (1a) - Reitera os princípios e 
valores da Declaração Universal sobre a Democracia, 
com 49 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

Esta resolução teve o objetivo de adaptar o sistema 
da democracia à Declaração Universal da Assembleia 
Geral da União Parlamentar, de 16 de setembro de 
1997, no Cairo, Egito.

Além disso, a bancada da FRETILIN, através  do  
Deputado David Dias Ximenes «Mandati», fez uma 
declaração política sobre a valorização dos heróis da 
libertação nacional, a fortificação da democracia e so-
bre o respeito mútuo.

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 Secretário de Estado de 
Comunicação Social, Merício Juvenal dos Reis.

Parlamento Nacional realizou uma conferência Inter-
nacional do 21º Aniversário da Declaração Universal 
da Democracia

O Parlamento Nacional realizou uma conferência 
Internacional para comemorar o 21º Aniversário da 
Declaração Universal da Democracia, no dia 3 de ou-
tubro de 2018, na sala de conferências do Ministério 
das Finanças. 

O Presidente da República, Francisco Guterres “ Lu-
Olo”, fez a abertura da conferência, acompanhado 
pelo Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus.

No discurso de abertura, o Presidente da República 
agradeceu a todas as entidades, especialmente ao Par-
lamento Nacional, que organizou esta comemoração 
da democracia pela primeira vez em Timor-Leste. A 
Democracia precisa de contribuição de toda agente, 
não só dos órgãos de soberania do Estado, para esta-
belecer uma comunicação efetiva entre todos.

Entretanto, no seu discurso, o Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, declarou o Parla-
mento Nacional como a casa da democracia, sempre 
aberta ao seu povo através do programa lian povo. 
Proteger a democracia não é só um dever e obrigação 
da liderança política, mas também dos cidadãos. 

Nesta oportunidade, o Presidente do Parlamento Na-
cional agradeceu a presença de tão ilustres oradores 
e convidados, que vieram de longe para partilhar as 
suas experiências, e, muito em especial, estendeu 
uma palavra de agradecimento a Sua Excelência o 
Presidente da República por ter aceitado o convite 
para a abertura da Conferência. Também reconheceu 
a presença dos parceiros de desenvolvimento que 
apoiaram o Parlamento Nacional nesta iniciativa: ao 
PNUD, à UIP, à USAID, ao IRI, à União Europeia e à 
Escola Portuguesa Ruy Cinatti. 



Os temas abordados durante a conferência foram 
os seguintes: “As conquistas democráticas de Ti-
mor-Leste”, “como as redes sociais Influenciam a De-
mocracia”, “Tendências Globais e Igualdade do Géne-
ro na Democracia”, pelos oradores Ex-Presidente da 
República, José Ramos Horta,  Ex-Primeiro-Ministro, 
Mari Alkatiri, Ex-Ministro Negócios Estrangeiros e Co-
operação, José Luís Guterres; Representante membro 
do Parlamento da Indonésia, Budiman Sudjatmiko; 
Representante membro do Parlamento Europeu, 
Deputada Ana Gomes; Presidente do Concelho de 
Imprensa, Virgílio Guterres; Chefe de Departamen-
to da Agência de Notícias LUSA, António Sampaio; 
Comissário da Comissão Função Pública, Maria 
Domingas Alves; Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Tailândia, Kasit Piromya; Coordenador Residente 
das Nações Unidas, Roy Trivedy; Ex-Presidente Rede 
Feto, Ubalda Filipe Alves; Assessora do Ministério 
da Solidariedade Social e Inclusão, Cármen da Cruz; 
Manager Programme IRI, Carlito Nunes;  com os mod-
eradores Presidente da Delegação do Parlamento 
para IPU, Deputada Veneranda Lemos, Presidente da  
Comissão E, Deputado Abel Pires da Silva, Presidente 
da Comissão B, Deputado Adérito Hugo Da Costa, e 
Presidente do Grupo das Mulheres Parlamentares de 
Timor Leste, Lídia Norberta Martins.

Os  Convidados  que  estiveram  presentes  neste  
seminário foram: o Presidente  da  República  De-
mocrática de Timor-Leste, Francisco Guterres “ Lu-
Olo”, Ex-titulares dos Órgãos de Soberania, Deputado, 
membros do Governo, corpos diplomáticos e outros 
convidados.

A Conferência foi encerrada pela Vice-Presidente 
do Parlamento Nacional, Deputada Maria Angelina 
Lopes Sarmento, com a assinatura do Projeto  de  
Resolução de Declaração Universal da Democracia, 
que foi aprovado no Parlamento Nacional, no dia 2 
de outubro de 2018.



Comissão E reuniu com a JICA

A Comissão E do Parlamento Nacional que trata dos 
assuntos relacionados com as Infraestruturas reuniu 
com o Diretor Nacional do Japan  International  Co-
operation Agency (JICA), Koki Kaneda, e a sua equipa, 
no dia 2 de outubro de 2018, na sala de conferências 
do Parlamento Nacional.

Esta reunião é a continuação da primeira  reunião  
realizada no mês passado e teve o objetivo de perce-
ber a importância do plano de desenvolvimento da 
infraestrutura urbana, quer municipal quer nacional.
Durante a reunião, o perito da JICA apresentou o pro-
cesso de desenvolvimento das infraestruturas nacio-
nais até à base, para que os Deputados tivessem mais 
conhecimento sobre os projetos das infraestruturas, 
por forma a garantir a qualidade das infraestruturas.
Esta reunião foi presidida pelo Presidente da 
Comissão E, Deputado Abel Pires  da  Silva,  acom-
panhado pelos membros da comissão.

Parlamento Nacional apreciou a Conta Geral de Esta-
do de 2016.

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária extraor-
dinária, no dia 4 de outubro de 2018, realizou a apre-
ciação da Conta Geral de Estado de 2016.

Nesta discussão, a bancada FRETILIN, através da  
Deputada Maria Angelica Rangel da Costa dos Reis, 
em forma de declaração política, pediu ao Governo 
que considerasse as recomendações apresentadas 
pelo tribunal.

Depois da declaração política, a Comissão C, que tra-
ta sobre os assuntos Finanças Públicas, apresentou o 
relatório e parecer da comissão sobre a Conta Geral 
de Estado.

A Ministra das Finanças em exercício, Sara Lobo 
Brites, informou que o Governo se vai esforçar para 
implementar as recomendações do tribunal, que são 
iguais às preocupações dos Deputados, para garantir 
o princípio do orçamento.

O Governo continua a estabelecer as condições mais 
eficientes, para fazer um bom atendimento e garantir 
uma boa governação. O Governo reconheceu algu-
mas deficiências no sistema do orçamento.

Entretanto, os Deputados pediram ao Governo, prin-
cipalmente ao Ministério das Finanças, para cumprir 
as recomendações do tribunal para garantir um bom 
sistema financeiro e mais eficiência no futuro.

Depois de uma longa discussão, os Deputados apre-
ciaram a Conta Geral de Estado, aprovando por una-
nimidade  com  55  votos  a  favor, 0  contra e  0  
abstenções.

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 da Ministra das Finanças em exercício, Sara 



Lobo Brites, e pelo Secretário de Estado da Comuni-
cação Social, Merícico Juvenal dos Reis. 

Parlamento Nacional pediu ao Governo para resolver 
necessidades básicas

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária or-
dinária, no dia 8 de outubro de 2018, continuou a 
sugerir ao Governo que resolvesse as dificuldades 
povo relativamente a necessidade básicas.

Estas sugestões foram feitas por Deputados, através 
de intervenções diversas, no Plenário do Parlamento 
Nacional.

As necessidades identificadas pelos Deputados são 
o acesso a água potável no Município de Manatuto 
e nalgumas áreas na capital de Díli, a irrigação em 
Oecússi, onde há falta de água, e eletricidade no suco 
Colimau, Município Bobonaro.

Além disso,  questionaram,  também,  acerca  da  
construção da autoestrada no Município Cova-lima, 
principalmente no Suco Matai, pois dificulta as ativi-
dades da comunidade.  
  
O Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos 
Parlamentares, Fidélis Magalhães, informou o Gover-
no que considerou estas preocupações e sugestões 
e prometeu que vai informar aos ministérios rele-
vantes, para estes procurarem uma resolução.

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

Parlamento Nacional aprovou uma Resolução para 
Recomendar ao Governo que tome medidas para a 
defesa e conservação do meio ambiente

O Parlamento Nacional em Reunião Plenária or-
dinária, no dia 9 de outubro de 2018, aprovou o 
Projeto de Resolução n.o 12/V (1a) – Recomenda 
ao Governo que tome medidas para a defesa e con-
servação do meio ambiente, com 53 votos a favor, 3 
contra, e 0 abstenções.

Os proponentes deste Projeto de Resolução foram 
o Deputado Francisco Miranda Branco, a Deputada 
Maria Fernanda Lay e o Deputado Antoninho Bianco, 
com o objetivo de diminuir o lixo plástico que neste 
momento cresce em Timor-Leste, desde a capital aos 
municípios.

Por isso, foi aprovada esta resolução  para  que  o  
Governo reforce as medidas de proteção e con-
servação do meio ambiente, nomeadamente através 
da política “Zero Plástico” em Timor-Leste.

Os Deputados recomendaram ao Governo trabalhar 
em conjunto com as entidades, principalmente com 
as autoridades locais, para implementar uma política 
sustentável de proteção do ambiente.

O Secretário de Estado do Ambiente, Demétrio de 
Amaral de Carvalho, informou que o Governo vai 
sensibilizar as comunidades sobre esta política. O 
Governo está otimista em atingir o objetivo desta 
política de Zero Plástico em Timor-Leste.

Esta sessão Plenária foi presidida pela Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Maria Angelina 



Lopes Sarmento, acompanhada pelos membros da 
Mesa, e contou com a presença do Ministro da Refor-
ma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares, Fidélis 
Magalhães, o Secretário de Estado da Comunicação 
Social, Merícico Juvenal dos Reis, e o Secretário de 
Estado do Ambiente, Demétrio de Amaral de  Car-
valho.

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação de Portugal reuniu com o Presidente do 
parlamento Nacional

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, e a sua 
equipa reuniram com o Presidente do Parlamento 
Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pelo 
Vice-Presidente, Deputado Luís Roberto da Silva, e 
pela Vice-secretária da Mesa, Deputada Isabel Maria 
B. F. Ximenes, no dia 10 de outubro de 2018, no gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

Esta reunião foi para discutir a continuidade da co-
operação bilateral entre Timor-Leste e Portugal, 
nomeadamente entre o Parlamento Nacional e a 
Assembleia da República Portugal, para melhorar o 
serviço do Parlamento Nacional no futuro, nas áreas 
de capacitação da língua portuguesa, finanças e in-
fraestruturas.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu a 
visita da Secretária de Estado dos Negócios Estrangei-
ros e da Cooperação de Portugal, e o Parlamento Na-

cional espera que esta cooperação continue no fu-
turo.



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o Di-
retora Nacional do Plan Internacional

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, reuniu com  o  Diretor  Na-
cional do Plan Internacional,  Dirvina  Ximenes,  e  a  
sua  equipa, no dia 10 de outubro de 2018, no gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

O objetivo desta reunião foi informar o Presidente do 
Parlamento Nacional sobre o serviço do Plan Inter-
nacional durante os 17 anos em Timor-Leste.

Além disso, a organização pediu ao Presidente do 
Parlamento Nacional para autorizar a estudante Silvi-
ana Maria da Graça Bere, do Município de Aileu, com 
17 anos, para assumir o cargo de Presidente do Par-
lamento Nacional, em poucos minutos, no dia 11 de 
outubro de 2018. Este pedido do Plan Internacional 
relacionou-se com a celebração do dia mundial das 
meninas, e teve o intuito de preparar as crianças para 
se tornarem líderes políticos no futuro.

O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o 
serviço do Plan Internacional durante este período, 
e reforçou a ideia de que as crianças em Timor-Leste 
devem participar ativamente no processo de desen-
volvimento nacional.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Presidente da Fundação Klibur Mata  Dalan  ba  Co-
operativa no Fila Liman

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pela Vice-Secretária da Mesa, 
Deputada Isabel Maria B. F. Ximenes, e pela Deputa-
da Regina Freitas, no dia 10 de outubro de 2018, reu-
niu com o Presidente da Fundação Klibur Mata Dalan 
ba Cooperativa no Fila Liman, Abel Ximenes, acom-
panhado pelo Reitor do IOB (Institut of Buissnes) e a 
sua equipa, no gabinete do Presidente. 

Nesta reunião, o Presidente da fundação apresentou 
o serviço durante este período e  a  estrutura  das  
unidades da fundação, como o IOB e a Escola Técnica 
Informática.

Neste  momento,  os programas  de  estudo  que  
existem  no  IOB  são  o  Programa  de  Diploma  III,  o 
Programa de Licenciatura e o Programa de Mestrado. 
O Presidente da fundação aproveitou a oportunidade 
e convidou o Presidente do Parlamento Nacional para 
realizar uma visita ao Campus do IOB e para inaugu-
rar o novo edifício que já acabou de ser construído.

O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o tra-
balho desta fundação, pois consegue preparar mui-
tos jovens em várias áreas para participar no proces-
so de desenvolvimento nacional.

Há muitos anos que esta fundação prepara recur-
sos humanos para competir no campo de trabalho 
e prepara também o seu próprio campo de trabalho, 
dependendo das competências. 



Comissão F realizou uma audiência com a ADTL

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata as-
suntos de Educação, Saúde, Segurança Social e Igual-
dade de Género, no dia 11 de outubro de 2018, re-
alizou uma audiência com a Gestora do Programa da 
Associação de Deficientes de Timor-Leste, Getrudez 
Abelita Pereira, e a sua equipa, na sala da Comissão 
F.

Nesta audiência, a Gestora do Programa da ADTL 
informou os Deputados membros da Comissão F 
da situação dos deficientes, para que os Deputados 
tenham informações suficientes para, aquando da 
discussão do orçamento, poderem partilhá-las com 
os Ministérios relevantes, principalmente no que diz 
respeito aos programas da ADTL.

Os Deputados da Comissão F apreciam a existência 
da ADTL, uma vez que defende as preocupações dos 
deficientes a fim de as instituições relevantes solu-
cionarem as suas dificuldades.

Esta audiência foi presidida pela Presidente da 
Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto, 
acompanhada pelos membros da Comissão.

Comissão E continuou a audiência com a JICA

A  Comissão  E  do  Parlamento  Nacional,  que  trata  
assuntos  de  Infraestruturas,   continuou  a  audiên-
cia com  a  companhia  JICA  (Japan  International  
Cooperation  Agency),  na  sala  da  Comissão,  no  dia  
11 de  outubro  de  2018.

A continuação da audiência foi presidida pelo Presi-
dente da Comissão E, o Deputado Abel Pires da Silva, 
acompanhado pelos membros da Comissão.

Esta  audiência  teve  como  objetivo  partilhar  o  
conhecimento sobre as infraestruturas em Ti-
mor-Leste, principalmente o impacto geográfico das 
construções de estradas, pontes e portos no país.

Durante a audiência, o assessor da JICA, Makot Ashi-
no, explicou o processo da construção e manutenção 
com os financiamentos, a fim de os Deputados po-
derem fiscalizar devidamente as infraestruturas.



Silviana Maria da Graça Bere assumiu o cargo de Pres-
idente do Parlamento Nacional durante 40 minutos

Silviana Maria da Graça Bere nasceu no dia 1 de maio 
de 2000, no suco Namolessu, Posto Administrativo 
Liquidoe, Município de Aileu, e teve a oportunidade 
de assumir o cargo de Presidente do Parlamento Na-
cional durante 40 minutos.

No dia 11 de outubro de 2018, entre as 08h45 e as 
09h25, Silviana dirigiu-se ao Gabinete do Presidente 
do Parlamento Nacional acompanhada pelo corpo de 
segurança do Presidente e foi recebida diretamente 
pelo próprio, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
que entregou a competência a Silviana para realizar 
o seu trabalho de acordo com a agenda prevista.

Depois de receber a responsabilidade como Presi-
dente do Parlamento Nacional, Silviana presidiu a 
reunião com o Presidente da Comissão Nacional das 
Eleições, Alcino de Araújo Barris, e a sua equipa, no 
gabinete do Presidente.

Esta simulação foi organizada pela Plan Internacional, 
que coordenou previamente o acontecimento com o 
Presidente do  Parlamento  Nacional,  no  âmbito da 
comemoração do Dia Mundial das Meninas.

Findos  os  40  minutos,  o  Presidente  do  Parla-
mento Nacional  entregou  lembranças  a  Silviana,  
nomeadamente um tais, o livro da Constituição da 
RDTL e o Regimento do Parlamento Nacional, antes 
de a jovem deixar o Gabinete do Presidente.

Entretanto, o Presidente do Parlamento Nacional 
retomou a reunião com o Presidente da CNE e a sua 
equipa, a fim de discutirem o serviço da CNE.

Nesta reunião, o Presidente da CNE convidou  o  
Presidente do Parlamento Nacional para participar 
no lançamento do relatório da CNE sobre as eleições 
presidenciais e parlamentares de 2017, que se vai re-
alizar no dia 18 de outubro de 2018.

Além disso, informou também sobre a preparação 
da tomada de posse do Comissário Afonso Carmona, 
que vai substituir o Comissário cessante Duarte Til-
man, que durante este período assumiu o cargo de 
Vice-Presidente da CNE.

Despois da reunião com o Presidente do Parlamento 
Nacional, o Presidente da CNE e a sua equipa  con-
tinuaram em reunião com a Comissão A e discutiram 
o mesmo assunto.



Atletas da ASIAN PARA GAMES visitam o Parlamento 
Nacional

Os atletas que recentemente participaram no even-
to da ASIAN PARA GAMES, no dia 15 de outubro de 
2018, visitaram o Parlamento Nacional e foram re-
cebidos diretamente pela Presidente do Parlamento 
Nacional em exercício, Maria Angelina Lopes Sar-
mento, acompanhada pelo Vice-Presidente Luís Rob-
erto e pelos líderes das bancadas.

Esta visita teve o acompanhamento do Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto, Nélio Isac Sarmen-
to e dos treinadores.

O Secretário de Estado da Juventude e Desporto, 
Nélio Isac Sarmento, informou que os  20  atletas  
que participaram  na  ASIAN  PARA  GAMES  de  2018  
prestaram provas em 6 modalidades, tendo sido 
acompanhados por 10 treinadores e pelos oficiais, 
num total de 30 pessoas.  

Os atletas de 2 modalidades receberam prémios: o 
atleta Teófilo Freitas da modalidade de Atletismo 
recebeu 2 medalhas de Ouro pelas corridas de 400 
metros e de 1500 metros e a atleta Pascoela dos 
Santos Pereira de modalidade Ténis Mesa recebeu a 
medalha de Bronze.

A Presidente do Parlamento Nacional em exercício, 
em nome do Parlamento Nacional, agradeceu aos 
atletas, principalmente aos dois atletas premiados 
neste evento. 

Os líderes das bancadas também apreciaram e agra-
deceram aos atletas que receberam os prémios 
neste evento e consideraram os atletas como novos 
heróis de Timor-Leste. Por isso, pediram ao Governo, 
principalmente ao ministério competente, para dar 
atenção aos atletas. 



Comissão F realizou uma audiência com o Assessor 
da WHO 

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata 
assuntos de Educação, Saúde e Igualdade de Géne-
ro, realizou uma audiência com o Assessor da WHO 
(World Health Organization), Rui Maria de Araújo, no 
dia 17 de outubro de 2018, na sala da Comissão F.

O objetivo desta audiência foi discutir a disponibili-
dade da WHO e das organizações das Nações Unidas 
que trabalham na área da saúde para partilharem 
regularmente informações sobre a saúde em Ti-
mor-Leste aos membros da Comissão F. 

Esta audiência vai continuar no dia 7 de novembro 
de 2018, para que se identifiquem as necessidades 
e, assim, se facilitem os serviços no futuro. 

Esta audiência foi presidida pela presidente da 
Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto, 
acompanhada pelos membros da comissão.

Orçamento privativo do Parlamento Nacional 
aprovado

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ex-
traordinária, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, 
aprovou o Projeto de Resolução No. 15/V (1a) - Orça-
mento Privativo do Parlamento Nacional para 2019, 
com 32 votos a favor, 0 contra e 4 abstenções.

O montante aprovado foi de $16,145 milhões no to-
tal, dividido pelas seguintes rubricas: Salários e Venci-
mentos - $5,814 milhões; Bens e Serviços - $7,412 
milhões; Capital Menor - $1,780 milhões; Capital de 
Desenvolvimento - $195 mil; e Transferências - $944 
mil.

Depois da aprovação, a Comissão C, que trata assun-
tos de Finanças Públicas, ficou de preparar a redação 
final antes do envio ao Governo, através do Gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional, para ser 
anexado ao Orçamento Geral de Estado 2019.

Esta reunião Plenária foi presidida pela Presidente 
do Parlamento Nacional em exercício, Maria Ange-
lina Lopes Sarmento, acompanhada pelos mem-
bros da Mesa,  e  contou  com  a  presença  do         
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, com as suas estruturas.



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;
 
Informações Diversas .


