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Parlamento Nacional Saúda atleta sira ASIAN PARA 
GAMES

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 23 fulan outubro tinan 2018, hato’o 
saudação ba delegação atleta sira Timor-Leste nian 
ne’ebé participa iha evento ASIAN PARA GAMES ti-
nan 2018 iha Indonésia, ho votação 44 a favor, 0 con-
tra no 0 abstenções.

Participação atleta sira Timor-Leste nian iha evento 
ne’e sucesso tanba consegue hetan prémio mesmo 
hassoru atleta sira hussi nação avançado sira.

Iha sessão Plenária ne’e mós Presidente GMPTL 
(Grupo Mulheres do  Parlamentar  Timor-Leste),  
Deputada Lídia Norberta Martins, lori naran GMPTL 
hato’o parabéns ba feto Timor-Leste tomak liuliu feto 
iha área rural ne’ebé comemora loron internacional 
feto rural iha loron 15 fulan outubro.

Entretanto bancada FRETILIN liu hussi Deputado Da-
vid Dias Ximenes «Mandati», hato’o declaração  po-
litica kona-ba heróis da pátria nian oinsá contínua de-
fende interesse nacional no Estado soberano ida-ne’e 
ba oin.

Iha loron ida-ne’e  mós  Parlamento  Nacional  la  
autoriza  deslocação  Presidente da  República  ba  
República Indonésia, iha loron 28 fulan outubro to’o 
loron 1 fulan novembro tinan 2018, ho 19 votos a fa-
vor, 31 contra no 0 abstenção.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Maria Angelina 
Lopes Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa 
sira no hetan presença hussi Secretario de Estado do 
Comunicação Social, Merício Juvenal dos Reis.
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Comissão D halo fiscalização ba Município Ermera

Comissão D iha Parlamento Nacional ne’ebé trata 
assunto Economia e Desenvolvimento, iha loron 24 
too 26 fulan outubro tinan 2018, halo fiscalização ba 
Município Ermera.

Loron dahuluk ba fiscalização ne’e, Comissão D halo 
reunião ho diretor sira delegação territorial hanes-
san Diretor SEPFOPE, Diretor Agricultura, Diretor 
Meio Ambiente, no Diretor Turismo, hodi apresenta 
serviço cada direção hanessan progresso no dificul-
dade sira ne’ebé enfrenta durante ne’e. 

Hafoin reunião ho diretor sira, iha loron daruak 
Comissão D halo fiscalização ba iha Centro Processa-
mento Café hussi Companha NCBA iha suco Estado, 
NCBA iha Railaco, Companha Timor Global iha suco 
Eraulo.

Alem de ne’e, comissão mós visita grupo Pecuária 
hamutuk 11 iha suco Estado no suco Eraulo, ne’ebe 
simu fini karau vaca hussi Ministério da Agricultura, 
no continua ba suco Gou-olo hodi haree diretamente 
irrigação ne’ebe constrói iha tinan 2014 maibé too 
agora la uja tanba mota destrói iha 2015 liubá hodi 
dificulta comunidade sira halo natar.

Comissão mós visita Centro Viveiros Regional 
Ministério Agricultura nian iha Faqueiro Gleno hodi 
haree diretamente viveiro café, no contínua ba Cen-
tro Produção Manu-Tolun iha suco Railaco-Leten hodi 
haree diretamente funcionamento centro ne’e nian.
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Atividade fiscalização ne’e lidera hussi Presidente 
Comissão D Deputada Virgínia Ana Belo, acompanha 
hussi membro comissão nian ho nia técnico sira. 

Parlamento Nacional estabelece ona Comissão In-
quérito Parlamentar

Parlamento Nacional estabelece ona Comissão In-
quérito Parlamentar, iha loron 29 fulan outubro tinan 
2018, no hetan posse hussi Presidente do Parlamen-
to Nacional, Arão Noé de Jesus, ho mandato hahú 
hussi novembro too dezembro tinan 2018.

Comissão ne’e composto hussi membro na’in 11 per-
manente no na’in 11 suplente hussi bancada 5 (Ban-
cada FRETILIN, Bancada CNRT, Bancada  PLP,  Ban-
cada KHUNTO,  no  Bancada  PD)  iha  Parlamento  
Nacional,  hanessan;  Deputado  Antoninho  Bianco  
(Presidente, efetivo), Deputado Adriano do Nasci-
mento (Vice-Presidente), Deputada Maria Anabela 
Savio (Secretaria, efetivo), Deputado Joaquim dos 
Santos (membro efetivo), Deputado Mariano Fatu-
bai Mota (membro efetivo), Deputada Maria Fernan-
da Lay (membro efetivo), Deputada Albina Freitas 
(membro efetivo), Deputado Domingos Carvalho de 
Araújo (membro efetivo), Deputado Abel Pires da Sil-
va (membro efetivo), Deputada Maria Angelina Lopes 
Sarmento (membro efetivo), no Deputado António 
Maria Nobre Amaral Tilman (membro efetivo).

Entretanto  membro  sira  suplente  mak  hanessan; 
Deputado  Fabião  Oliveira,  Deputado  Silvino  
Adolfo Morais,  Deputado  Dario  Madeira,  Deputada  
Nélia Soares  Menezes,  Deputada  Elvina Sousa  Car-
valho, Deputado Marcos Xavier, Deputado  Patroci-
no Fernandes dos Reis,  Deputado  Ricardo  Baptista,  
Deputada Rosalina Ximenes, Deputado Noé da Silva 
Ximenes, no Deputada Olinda Guterres.

Comissão ne’e harii ho objetivo fiscaliza no verifica 
projeto sira hamutuk 143 iha território tomak antes 
Governo halo pagamento.

Iha loron hanessan, liu hussi sessão Plenária, Mesa 



Parlamento Nacional baixa Projeto de Lei No.2/V (1a) 
- Primeira Alteração a lei no. 13/2005, de 2 de setem-
bro – Lei das Atividades Petrolíferas ba Comissão C no 
Comissão D, hodi halo elaboração antes discute no 
aprovação iha Plenária.

Alem de ne’e, bancada FRETILIN liu hussi Deputada Jo-
sefa Alvares Pereira Soares, hato’o declaração politica 
ne’ebé ko’alia kona-ba condição feto rural sira, inclui la-
la’ok situação politica rai laran, oinsá buka solução no 
concentra ba desenvolvimento nacional.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Secretário de Estado Comunicação Social, Merícico Ju-
venal dos Reis.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião 
mensal ho Presidente da República

Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral halo  reunião  mensal  ho  
Presidente da Republica, Francisco Guterres “Lu-
olo”, iha loron 30 fulan outubro tinan 2018, iha 
Palácio do Presidente da Republica Ai-tarak- laran 
Díli.

Iha reunia mensal ne’e, Presidente Parlamento 
informa ba Presidente da República kona-ba Par-
ticipação Presidente Parlamento rassik iha reunião 
nível alto iha União-Interparlamentar (UIP) iha 
Genebra, ne’ebé ko’alia mos kona-ba assunto uti-
lização Média Social ne’ebé sai tópico fundamen-
tal. 

Alem de ne’e, informa mos kona-ba funcionamen-
to Parlamento Nacional durante fulan ida ne’e 
nia laran, mak hanessan, admissão lei Petrolífero 
ba comissão sira mak hanessan; Comissão da Fi-
nanças Publicas (Comissão C) e Comissão Desen-
volvimento e Economia (Comissão D), no estabe-
lece mos Comissão de Inquérito Parlamentar, no 
assuntos seluk relaciona ho serviço logística Parla-
mento Nacional.



Ikus liu, Presidente da Republica, Francisco Gu-
terres “Lu-olo” hateten, Assunto media social mos 
sai hanessan assunto ne’ebé ema hotu preocupa, 
liuliu lideres Nacional sira, tambá usa media so-
cial hodi difama ema nia privacidade, tambá ne’e,  
Presidente da Republica sugere atu Parlamento 
Nacional cria lei ida hodi bele criminaliza atos sira 
ne’e iha media social. Presidente da Republica 
mos aprecia ba serviço Parlamento Nacional du-
rante fulan ida ne’e.

Parlamento Nacional adia votação ba assentimento 
Presidente da Republica ba Roma

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária Or-
dinária, iha loron 30 fulan outubro tinan 2018, Adia 
votação ba assentimento ba Presidente da República ba 
Roma tanba laiha quórum de deliberativo.  
Iha período de antes da ordem do dia, Deputado Gilman 
Exposto questiona bé mos ba comunidade sira ne’ebé 
mak afeitado hóssi contrucao estrada iha Tasi tolu, 

Hatan ba preocupação  hóssi  Deputadu  sira  nian,  
Ministro da Reforma Legislativa e assunto Parlamenta-
res, Fidélis Leite Magalhaes hateten katak “ iha tempo 
badak  governo sei buka solução hodi bele resolve as-
suntos hirak ne’ebé hato’o hussi  deputados sira.      

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente Parla-
mento Nacional em exercício, Deputada Maria Angelina 
Lopes Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa 
sira no hetan presença Ministro da Reforma Legislativa 
e dos Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.



Delegação Parlamento Nacional Participa iha reunião 
Asian Parliament Assembly (APA) Standing Committee 
on Political Affairs and Special Committee on Creation 
of Asian Parliament

Iha loron 28 too 31 fulan outubro tinan 2018, delegação 
Parlamento Nacional participa iha reunião Asian Parlia-
ment Assembly  (APA) Standing Commitee on Political 
Affairs and Special Commitee on Creation of Asian Par-
liament, ne’ebé hala’o iha Gwadar Paquistão.
 
Objetivo hussi reunião ne’e atu ko’alia kona-ba situação 
política atual no democracia iha Região Asia nian. 

Durante reunião, delegação Timor-Leste hato’o posição 
Timor-Leste nian kona-ba direito povo Palestina nian no 
processo Democracia ne’ebé lao daudauk iha Região 
Asia.

Iha oportunidade ne’e delegação Parlamento Nacional 
mós  halo  sorumutu  ho  delegação  DPR-RI,  ne’ebe  
delegação Timor-Leste hussu ba DPR-RI atu apoio 
adesão Timor-Leste iha ASEAN, no hussu DPR-RI atu 
apoio Parlamento Timor Leste sai Full Member iha APA, 
tanba durante ne’e Parlamento Timor Leste sei hanes-
san membro observador.

Parte DPR-RI mós hussu apoio Timor-Leste nian iha Con-
selho Segurança ONU nian tanba horas ne’e daudaun 
Indonésia sei hanessan membro Não Permanente Con-
selho Segurança ONU nian.

Alem de ne’e delegação Parlamento Nacional mós halo 
reunião ho Chairman Senado Paquistão no Presidente 
Interino República Islâmica do Paquistão nian, Muham-
mad Sadiq Sanjrani no Leader House of Representive 
Paquistão, Syed Shibli Faraz, hodi hato’o agradecimen-
to ba povo no Governo Paquistão tanba iha tinan 1999 
Policia no Militar Paquistão mós envolve iha Missão da 
Paz iha Timor-Leste.

Delegação Parlamento Nacional Timor Leste composto 
hussi Deputada Maria Terezinha da Silva Viegas, Depu-

tado Mariano Assanami Sabino Lopes, acompanha 
hussi assessor Júlio Tomas Pinto. 



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
delegação Parlamentar Austrália

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi membro da Mesa sira, 
halo reunião ho delegação sira hussi Parlamentar 
Austrália, iha loron 31 fulan outubro tinan 2018.

Representante delegação Kenneth O,Down ha-
teten objetivo hussi visita ne’e atu hametin co-
operação entre Governo Austrália no Governo Ti-
mor-Leste, liuliu ho Parlamento Nacional.

Reunião ne’e hanessan mós contacto preliminar 
ho Deputado foun sira atu bele fahe informação 
ba malu kona-ba serviço Parlamento nian.

Iha tempo hanessan representante delegação 
ne’e mós convida Deputado sira atu halo visita ida 
ba Parlamento Austrália nian.

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio tomak governo Austrália nian hahú kedas 
iha intervenção INTERFET nian iha tinan 1999 hodi 
assegura estabilidade iha Timor-Leste, no restau-
ração independência iha 2002.

Nune’e mós agradece ba Governo Austrália tanba 
bele simu trabalhador timor oan hodi serviço iha 
Austrália no hussu atu continua ba oin. 

Hafoin encontro ho delegação Parlamentar Austrália, 
Presidente do Parlamento Nacional continua reunião ho 
Embaixador Estónia, Mark Tarmak, hodi discute assunto 
importante sira. 



Comissão D halo audiência ho assessor MCIA

Comissão D iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
suntos Economia no Desenvolvimento, iha loron 31 
fulan outubro tinan 2018, halo audiência ho assessor 
Ministério de Comercio Industria e Ambiente, Taneo 
Moriyama, ho nia equipa sira iha sala de conferência 
Parlamento Nacional.

Durante audiência, Taneo Moriyama, apresenta relatório 
estudo preliminar Japan International Coperation Agen-
cy  (JICA) nian  kona-ba projeto industrial ne’ebé imple-
menta hussi JICA iha Timor Leste, inclui estabelecimento 
parque industrial ne’ebe sei harii iha Ulmera Município 
Liquiçá.

Presidente Comissão D, Deputada Virgínia Ana Belo, 
aprecia no agradece ba apoio tomak JICA nian durante 
ne’e, hodi acelera desenvolvimento nacional, no hussu 
atu continua apoio iha futuro mai. 

Audiência pública ne’e lidera hussi Presidente Comissão 
D, Deputada Virgínia Ana Belo, acompanha hussi mem-
bro Comissão nian.

Parlamento Nacional hili Jesuína Maria Ferrei-
ra Gomes sai Provedora dos Direitos Humanos e 
Justiça

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária iha loron 5 fulan novembro tinan 2018, liu 
hussi votação secreta hili ona Jesuína Maria Fer-
reira Gomes, sai Provedora dos Direitos Humanos 
e Justiça (PDHJ) ba mandato tinan 4 nian.

Candidato ba PDHJ ne’e hamutuk na’in 12 hanes-
san; Aniceto Guro Berteni Neves, Filipe Rodrigues 
Pereira, Florindo José Cristóvão, Henrique  de  
Oliveira Ximenes, Horácio de Almeida, Isabel da 
Costa Ferreira, Jaime Xavier, Jesuína Maria Ferrei-
ra Gomes, José Luís Oliveira, José Pereira da Con-
ceição, Nívio Leite Magalhães, no Silveiro Pinto 
Baptista.

Resultado eleição hatudu la iha candidato ida mak 
ultrapassa 50+1 nune’e candidato na’in rua hanes-
san Jesuína Maria Ferreira Gomes no Horácio de 
Almeida ne’ebé hetan votos barak concorre ba se-
gunda ronde hodi resulta candidato Jesuína Maria 
Ferreira Gomes sai provedora ho 38 votos compa-
ra candidato Horácio de Almeida ho 23votos.

Iha reunião Plenária ne’e mós Deputado sira la 
autoriza deslocação Presidente da Republica ba 
Roma iha loron 17 too 26 fulan novembro tinan 
2018, ho 26 votos a favor, 35 votos contra no 0 
abstenções. Deputado sira mós halo votos de pe-
sar ba vitima sira ne’ebé monu ho avião Lion Air 
iha Indonésia ho 55 votos a favor, 0 contra no 0 
abstenções.

Alem de ne’e Presidente  Grupo  Mulheres  Par-
lamentares de Timor Leste, Deputada, Lídia Nor-
berta Martins, halo declaração política kona-ba 
comemoração loron Feto Nacional ba dala 43o 
ne’ebé celebra iha loron 3 fulan novembro tinan 
2018 liu ba.
Reunião Planaria ne’e preside hussi Presidente do 



Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parla-
mentares, Fidélis Leite Magalhães.

Comissão C no D halo audiência ho Chefe Negociador 
ba Delimitação Fronteira Marítima

Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Publicas 
no Comissão D ne’ebé trata assuntos Desenvolvimen-
to e Economia, iha Parlamento Nacional halo audiên-
cia ho Chefe Negociador Principal ba Fronteira Maríti-
ma, Kay Rala Xanana Gusmão, acompanha hussi 
Ministro do Petróleo, Ágio Pereira, Jurista Autoridade 
Nacional de Petrolífero e Minerais, José Celestino, Di-
retor Timor Gap, Luís M.G.R Martins no Presidente 
Instituto do Petróleo e Geologia. I.P.G, Hélio Casimiro 
Guterres, iha loron 6 fulan novembro tinan 2018, iha 
sala de conferencia do Parlamento Nacional.

Audiência ne’e halo ho objetivo atu rona ideia hussi 
entidade relevante sira kona-ba Projeto de Lei n.o 1 / 
V (1a) - Primeira Alteração a Lei n.o 13 / 2005, de se-
tembro – Lei das Atividades Petrolíferas relaciona ho 
investimento sossa ações 30% hussi Conoco Philips 
ho montante $350 milhões, nune’e bele ajuda Depu-
tado sira halo alteração ba lei refere ho dalan ne’ebe 
loos no justo, la prejuízo artigo seluk iha lei petrolífe-
ro nian.

Durante audiência, Chefe Negociador Principal apre-
senta ideia sira kona-ba artigo balun ne’ebé precisa 
altera iha lei refere. Aliem de ne’e, informa mós ko-
na-ba processo tomak negociação delimitação fron-
teira marítima ho Governo Austrália to’o sossa ações 
Conoco Philips nian. Hafoin rona tiha explicação hussi 
Chefe Negociador, Deputado sira sugere atu Chefe 
Negociador bele convoca reunião ho líder bancada 
sira nune’e bele entende assunto ne’e ho di’ak.

Ministro do Petrolífero, Ágio Pereira, ho nia equipa 
sira mós apresenta questão técnico kona-ba receitas 
Bayu Undang ho Greater Sunrise  iha futuro no cam-
po potencial sira seluk. 

Iha loron 7 fulan novembro tinan 2018, Comissão rua 



ne’e continua halo audiência ho Juíza Jacinta da Costa 
ho nia equipa sira hussi Camara de Contas nian hodi 
discute kona-ba fiscalização preventiva ba ato irregu-
laridade ruma kona-ba alteração lei refere.

Nune mós Governador Banco Central de Timor Leste, 
Abrão Vasconcelos, ho nia equipa sira ko’alia liu ko-
na-ba requisito no principio sira diversificação ba in-
vestimento ida.

Audiência preside  hussi  Presidente  Comissão  
C,  Deputada Maria Fernanda Lay no Presidente 
Comissão D, Deputada Virgínia Ana Belo acompanha 
hussi membro sira comissão nian.

Parlamento Nacional halo apreciação ba relatório 
atividade CNE

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 6 fulan novembro tinan 2018, halo 
apreciação ba relatório atividade Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) ba tinan 2017 nian.

Relatório atividade ne’ebé apresenta hussi Presiden-
te CNE ne’e menciona kona-ba atividade comissão 
nian durante tinan 2017, hanessan visão, missão, 
composição no organigrama plano estratégico, re-
curso humano, património, liuliu kona-ba consoli-
dação ba instituição, supervisão ba recenseamento 
eleitoral, atualização base de dados, educação cívi-
ca, publicação iha média, organiza debate candidato 
ba eleição presidencial, debate ba partido politico 
ne’ebe concorre iha eleição geral, organiza cerimonia 
ritual no pacto eleição pacifico, supervisão ba proces-
so simu lista candidatura no imprimi boletim de voto, 
supervisão ba processo campanha eleitoral, votação 
no contagem, organiza  apuramento   nacional,  or-
ganiza auditoria b a conta partido politico 2017, or-
ganiza conferencia nacional no internacional sira, no-
mos halo estudo comparativo.   

Hafoin apresentação relatório, continua kedas ho ses-
são hussu ho hatán hussi Deputado sira na resposta 
hussi Presidente CNE. Deputado hussu barak liu ko-
na-ba período campanha eleitoral, controlo atividade 
partido politico sira no assunto sira seluk.

Deputado sira mós continua fó confiança no encoraja 
CNE hodi melhoria serviço iha futuro hodi assegura 
funcionamento órgão eleitoral ho imparcialidade no 
independente.

Apreciação relatório ne’e hala’o iha período da ordem 
do dia nian, enquanto iha período de antes da ordem 
do dia nian, Deputado sira liu hussi intervenção diver-
sa sira levanta assunto importante sira ne’ebé liga ba 
desenvolvimento povo no nação.



Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro Mesa sira, no hetan presença hussi 
Ministro da Reforma  Legislativa  e  Assuntos  Parla-
mentares, Fidélis Magalhães.

Cerimonia Tomada de Posse ba Provedora dos Direi-
tos Humanos e Justiça 

Iha loron 7 fulan novembro tinan 2018, Presidente 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 
Amaral, fo pose ba Provedora dos Direitos Humanos 
e Justiça (PDHJ), Sra. Jesuína Maria Gomes Ferreira, 
ho mandato tinan hat. Cerimonia ida ne’e realiza iha 
sala de conferência Parlamento Nacional. 

Depois de simu pose, iha intervenção Sra. Provedo-

ra hateten, PDHJ hanesan instituição independente 
no imparcial ne’ebé tau  matan  no  fiscaliza  serviço  
governo no entidades publica sira; atu serviço ha-
mutuk hodi halo prevenção ba violação Direitos Hu-
manos no Boa Governação nomos recomenda asaun 
hodi halo koresaun ba irregularidade ne’ebé mosu, 
laos atu sai inimigo. Serviço PDHJ nian  mak atu hare, 
rona no kolia ba malu, maibe dalaruma mosu desafio 
no resistência hóssi autoridade sira tambá ne’e mak 
PDHJ husu nafatin apoio politico no apoio moral hós-
si Parlamento Nacional. 

Entretanto, iha discurso Presidente Parlamento Na-
cional hateten katak Provedor dos Direitos Humanos 
e Justiça hanessan órgão independente ho nia função 
atu aprecia no buka atu fo satisfação ba queixas husi 
cidadão sira contra poderes públicos. Alem de ne’e, 
Presidente mos hatutan katak PDHJ nia papel funda-
mental atu hari cidadão ida ne’ebe ativa iha Estado 
Direito democrático .

Participa  iha   Cerimonia   tomada   de   pose   
Vice-Presidente Parlamento Nacional Maria Angelina 
Lopes Sarmento, Lideres Bancadas Parlamentares, 
Deputados da Comissão A, Ministro da reforma legis-
lativa Assunto Parlamentar,  Fidélis  Leite  Magalhães, 
Provedor cessante Sr. Silveiro Pinto Baptista, adjunto 
PDHJ Sr. Horácio Almeida no convidados sira seluk . 



Comissão F halo Audiência Pública ho Organização 
Mundial da Saúde

Comissão F ne’ebe trata assunto Saúde, Segurança 
Social no Igualdade Género, iha loron 7 fulan No-
vembro tinan 2018 halo audiência pública ho world 
health organization (WHO), iha sala comissão F. 

Iha audiência ne’e  koalia  konaba Cooperação en-
tre Comissão F ho Organização Mundial da Saúde 
atu apoio técnico iha  servico comissão nian.  Apoio 
técnico hóssi Organização Saúde Mundial mak hane-
san hanesan fo informação técnica ba deputado sira 
kona ba assunto especifico hanesan imunização, 
tabaco, saúde materna infantil, moras Rubela tuber-
culose, no mal nutrição ne’ebe acontece ba labarik 
sira nomos asssunto seluk  ne’ebe iha relação ho 
área Saude.

Iha apresentação Presidente Comisso F hateten, Co-
operação ne’ebe mak Comissao F Parlamento Na-
cional halo ho WHO, atu aumenta conhecimento 
Deputado sira nian liu liu iha area saúde ho nune 
bele facilita serviço iha fiscalização.  

Audiência Publica ne’e lidera husi Presidente 
Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto no 
acompanha hóssi membro Comissão,  ho presença 
hóssi Representante Organização Mundial de Saude 
iha Timor Leste Dr. Rajesh Pandav ho nia Comitiva. 

Comissão C halo audiência ho OCD, UPM no Chefe 
Gabinete Primeiro-Ministro

Comissão C iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
suntos Finanças Publicas, iha loron 8 fulan novembro 
tinan 2018, halo audiência ho OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Economico), 
UPM (Unidade Planeamento e Monitorização) no 
Chefe Gabinete Primeiro-Ministro, iha sala comissão 
C.

Durante audiência parte sira discute liu kona-ba im-
plementação reforma finanças públicas no livro orça-
mental ba tinan 2019. 

Membro Comissão C aprecia ho esforço OCDE, UPM, 
no hussu ba Gabinete Primeiro-Ministro atu ba oin 
produção livre orçamental ne’e ho lian Português no 
Tetun hodi facilita di’ak liu tan Deputado sira.

Audiência ne’e Preside hussi Presidente Comissão 
C Deputada Maria Fernanda Lay, acompanha hussi 
membro comissão nian.



Comissão E halo fiscalização ba Ponte Camea 

Comissão E iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
suntos de Infraestruturas iha loron 8 fulan novem-
bro tinan 2018, halo fiscalização ba construção pon-
te Camea ne’ebe localiza iha aldeia Ailok-laran suco 
Camea Posto Administrativo Cristo Rei Município Díli. 
Atividade  fiscalização  ne’e  halo  tanba  hetan  
queixa hussi  autoridade  local  ba  Comissão  E  tanba  
construção ponte refere bessik liu moru eletricidade 
Subestação iha área refere.

Iha fiscalização ne’e comissão rona explicação hus-
si Diretora Companha Chegue Rau Unipessoal Lda. 
Luciana da Costa, kona-ba processo construção pon-
te refere ne’ebé hetan acompanhamento hussi téc-
nico ADN (Agencia de Desenvolvimento Nacional), 
no projeto refere loloos finaliza ona maibé tanba 
impasse politica iha tinan kotuk  nune’e  prejudica  
construção refere.

Projeto ne’e financia ho montante orçamento hamu-
tuk $398,471 mil, no construção ne’e hahú iha fulan 
julho tinan 2017.

Fiscalização ne’e lidera hussi Presidente Comissão 
E Deputado Abel Pires, acompanha hussi membro 
comissão nian.

GMPTL comemora loron feto nacional iha município 
Baucau, Ermera no Liquiçá

Grupo Mulheres das Mulheres Parlamentares de Ti-
mor-Leste (GMPTL), comemora Loron Feto Nacional 
ba dala 43º iha município tolu hanessan Município 
Baucau, Município Ermera no Município Liquiçá, iha 
loron 8 fulan novembro tinan 2018.

Iha comemoração ne’e GMPTL realiza ho Seminário 
ho tema «Hamutuk Promove Feto iha Careira Profis-
sional Foti Decisão iha Setor Publico no Privado», 
nune’e seminário ne’ebé realiza iha Município Bau-
cau ne’e  chefia  hussi  Deputada  Maria  Anabela  
Savio, ho nia equipa sira, Município Ermera chefia 
hussi Vice-Presidente Parlamento Nacional, Deputa-
da Maria Angelina Lopes Sarmento, ho nia equipa sira 
no Município Liquiçá chefia hussi Presidente GMPTL, 
Deputada Lídia Norberta Martins, ho nia equipa sira.
Matéria hirak ne’ebé discute iha seminário ne’e mak 
hanessan; Oinsá promove feto sira iha  função Pub-
lica hodi hola parte iha carreira profissional  no foti 
decisão,  Oinsá feto  sira-nia  luta ba  desenvolve  ca-
pacitação  no  promove feto sira iha careira  profis-
sional no foti decisão, Papel Parlamento Nacional 
hodi promove feto iha carreira profissional no ha-
mutuk promove feto iha carreira profissional, foti 
decisão iha setor publico no setor privado. Orador 
sira mai hussi Função Publica, membro GMPTL, So-
ciedade Civil, feto empresarial no seluk tan.



Parlamento Nacional simu ona proposta OGE 2019 
nian

Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
iha loron 8 fulan novembro tinan 2018, oficialmente 
simu Proposta Orçamento Geral de Estado (OGE) ba 
2019 nian hussi Ministra das Finanças em exercício, 
Sara Lobo Brites, acompanha hussi Ministro da Refor-
ma Legislação e Assuntos Parlamentares, Fidélis Leite 
Magalhães, iha Gabinete Presente Parlamento Na-
cional.

Montante OGE ne’ebé entrega ba Parlamento Na-
cional $1.827 milões (um bilhão oitocentos e vinte 
sete milões) fahe ba categoria; Salários e Vencimen-
tos $214 milões, Bens de Serviços $478 milões, Trans-
ferências Públicas $705 milões, Capital Menor $29 
milões no Capital de Desenvolvimento $400 milões. 
     
Proposta OGE ne’e iha tempo badak sei baixa ba 
comissão especializada permanente sira antes lori ba 
Plenária hodi halo aprovação.

Durante seminário, participante sira mós hetan opor-
tunidade hodi hussu ba orador sira kona-ba desen-
volvimento nacional liga ba participação feto sira-ni-
an. 



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho rep-
resentante MUTL

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, acompanha hussi chefe bancada sira, 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, ho nia Adjunto, João Rui Amaral, halo 
audiência ho representante sira MUTL (Movimen-
to Universitário de Timor-Leste), Abílio S. Ximenes, 
Novelinho dos Santos, Natalino Barros, Ela Variana 
Seja, Noé Bernardino Ximenes no Ilídio da Silva, iha 
loron 8 fulan novembro tinan 2018, iha sala de con-
ferencia do Parlamento Nacional.

Audiência ne’e ho objetivo atu esclarece ba malu ko-
na-ba decisão hodi recolha carreta hussi ex-Deputado 
sira III Legislatura nian inclui decisão hodi sossa carre-
ta foun ba Deputado sira V Legislatura nian.

Presidente Parlamento Nacional hatete esforço barak 
Parlamento Nacional halo ona hodi recolha hikas car-
reta III Legislatura nian no esforço ne’e continua lao. 
Enquanto decisão hola carreta foun ne’e foti tanba 
Deputado balun V Legislatura nian la iha transporte 
hodi facilita serviço Deputado sira-nian.

Presidente do Parlamento Nacional participa iha 
comemoração X aniversário Fundação Luta Ba Futuro

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, participa iha comemoração X aniversario 
Fundação Luta ba Futuro, iha loron 9 fulan novembro 
tinan 2018, iha Município Manufahi.

Antes comemora aniversario fundação ne’e, Presi-
dente do Parlamento halo uluk visita ba Suco Betano 
hodi haree uma ne’ebé fundação ne’e oferece ba 
família vulnerável sira.

Presidente do Parlamento Nacional sai orador ba 
seminário hodi comemora aniversario refere ho tema 
«Visão Parlamento Nacional nu’udar Representante 
povo no sociedade Civil nia função nu’udar controlo 
social iha Desenvolvimento Nacional». Iha explicação 
Presidente do Parlamento Nacional katak papel socie-
dade civil nian iha desenvolvimento nacional haree 
hussi aspeto rua hanessan implementação programa 
Governo nian, iha aspeto ne’e sociedade civil nia pa-
pel hamutuk ho autor Estado nian hodi implementa 
programa Governo, no sociedade civil nu’udar agente 
controlo social, sociedade civil nu’udar organização 
não-govermentais ne’ebé direitamente halo super-
visão no observação ba realidade implementação 
programa Governo nian.

Hafoin seminário, Presidente do Parlamento Nacional 
ho nia comitiva visita mós feira local no halo encera-
mento ba feira ne’ebé organiza hussi fundação ne’e.
Iha oportunidade ne’e Presidente do Parlamento Na-
cional mós visita Administração Município Manufahi 
hodi halo reunião ho Administrador Interino ho nia 
comitiva sira.

Participa iha comemoração aniversário ne’e mak 
Presidente do Parlamento Nacional, Presidente Au-



toridade Município Manufahi, Comandante PNTL 
Município hamutuk ho doador no convidado sira 
seluk.  

OGE 2019 baixa ona ba Comissão Especializada Per-
manente sira

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 13 fulan novembro tinan 2018, 
baixa ona Proposta Orçamento Geral de Estado (OGE) 
2019 nian Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças 
Públicas no Comissão Especializada Permanente sira 
seluk, hodi halo audiência ho ministério relevante 
sira antes halo debate iha Plenária.

Iha reunião Plenária ne’e mós halo voto de home-
nagem ba vitima sira Massacre de Santa Crus, ho 59 
votos a favor, 0 contra no 0 abstenções. Iha voto de 
homenagem ne’e Deputado sira hussu ba Governo 
atu cria condição ba sobrevivente sira no contínua 
buka tuir hirak ne’ebé seidauk hetan nia ruin.

Hafoin fó homenagem ba vitima sira Massacre de 
Santa Crus, continua halo litura ba relatório ba levan-
tamento imunidade hussi Comissão A ne’ebé trata 
assuntos Constituição e Justiça, kona-ba pedido sus-
pensão do função para fins de procedimento de pro-
cesso penal do Deputado António da Conceição, ho 
57 votos a favor, 3 contra no 1 abstenção no votação 
ba pedido autorização hodi presta declaração hussi 
Deputado Mariano Assanami Sabino ho 53 votos a fa-
vor, 3 contra no 4 abstenções. 

Iha sessão Plenária ne’e mós bancada Governo liu 
hussi chefe bancada CNRT, Deputado Duarte Nunes, 
hussu atu reagenda ba assentimento deslocação Pres-
idente da República ba Roma, maibé parte oposição 
la concorda no hussu atu Presidente do Parlamento 
Nacional haruka carta ida ba Presidente da República 
antes reagenda ba assentimento ne’e.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira, no hetan presença hussi 



Ministro da Reforma Legislativa e  Assuntos  
Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Parlamento Nacional aprova ona Projeto de Lei N.o 
2/V (1a) - Primeira Alteração a Lei N.o 13/2005 de 2 de 
setembro que aprovou a lei das Atividade Petrolíferas

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária ex-
traordinária, iha loron 14 fulan novembro tinan 2018, 
aprova ona Projeto de Lei N.o 2/V (1a) - Primeira Al-
teração a Lei N.o 13/2005 de 2 de setembro a lei das 
Atividade Petrolíferas, ho 37 votos a favor, 22 contra 
no 0 abstenções.

Debate ba projeto de lei ne’e lao durante loron rua, 
hahú iha loron 13 too 14 fulan novembro tinan 2018, 
ho nia proponente sira mak hanessan; Deputado Du-
arte Nunes (CNRT), Deputado Cornélio da Conceição 
Gama ‘L7’ (PLP), Deputado António M. Nobre Amaral 
Tilman (KHUNTO), Deputado António da Conceição 
(PD), no Deputado Gilman F. dos Santos (UDT/FM).

Alteração ba lei ne’e ho objetivo atu fó legalidade ba 
sossa ações 30% companha Conocoplhilips nian ho 
montante orçamento $350 milhões, ne’ebé precisa 
selu too 31 fulan marco tinan 2019. 

Hafoin aprovação final global, comissão especializa-
da sei halo redação final antes haruka ba Presidente 
do Parlamento Nacional hodi envia liu hussi decreto 
parlamentar ba Presidente da Republica. 

Iha sessão Plenária ne’e mós, halo voto de pesar ba 
matebian saudoso André da Costa Belo «L4», ne’ebé 
mate iha loron 12 fulan novembro tinan 2018, ho 55 
votos a favor, 0 contra no 0 abstenções.

Além de ne’e, hala’o mós votos de comemoração ba 
100 anos do Armistício que pôs fim a Primeira Guer-
ra Mundial, ho 55 votos a favor, 0 contra no 0 ab-
stenções.  

Reunião ne’e Plenária ne’e preside hussi Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 



Amaral acompanha hussi membro da Mesa sira. 

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, iha loron 14 fulan novembro tinan 2018, halo re-
união ho Presidente da República, Francisco Guterres 
Lu-Olo, iha Palácio Presidencial Bairro Pite Díli.

Reunião ne’e ho objetivo atu informa ba Presidente 
da Republica kona-ba pedido reagendamento ba as-
sentimento Presidente da Republica nian ba Roma.

Presidente Parlamento Nacional hatete Presidente 
da Republica sei hein carta ida hussi Santa Se hafoin 

hussu fila fali assentimento hussi Parlamento  Na-
cional. 



Comissão F hala’o fiscalização ba HNGV 

Comissão F iha Parlamento Nacional ne’ebe trata as-
suntos Saúde, Segurança Social no Igualdade Géne-
ro, iha loron 15 fulan novembro tinan 2018, hala’o 
fiscalização ba iha Hospital Nacional Guido Valadares 
(HNGV) no Centro de Saúde Vera Crus Díli.

Fiscalização ne’e ho objetivo atu observa direta-
mente condição HNGV inclui Centro Saúde ne’e atu 
Deputado sira membro comissão nian bele fó opinião 
no contribuição di’ak liu tan iha discussão Orçamento 
Geral de Estado 2019 nian liuliu liga ba Orçamento 
Ministério de Saúde nian.

Durante fiscalização Deputado sira mós halo reunião 
ho Diretor HNGV, Doutor Aniceto Cardoso Barreto 
SpA. M.Kes, hodi rona preocupação sira ne’ebé HNGV 
enfrenta durante ne’e.

Fatin sira ne’ebé comissão fiscaliza mak hanessan Un-
idade Histopatologia, Laboratório Nacional, Enferma-
ria Pediatria, Sala Maternidade, Construção fatin ba 
maquina Hemodialise fasse-raan, Cozinha Hospital 
Nacional, no Unidade Banco de Sangue Nacional.

Fiscalização hanessan hala’o mós ba Centro Saúde 

Vera Crus Município Díli, hodi haree diretamente 
condição centro saúde ne’e.     

Atividade fiscalização ne’e lidera hussi Presiden-
te Comissão F Deputada Maria Gorumali Barreto, 
acompanha hussi membro comissão nian inclui téc-
nico sira.



Secretário-Geral Parlamento Nacional halo reunião 
ho delegação hussi Hospital Siloam Bali Indonésia

Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Ade-
lino Afonso de Jesus, acompanha hussi Adjun-
to-Secretário-Geral do Parlamento Nacional, João Rui 
Amaral, no Diretor sira halo reunião ho Chefe de Di-
visão Empresa Contrato e Parceiros, Devina Notoat-
modjo, ho nia equipa sira hussi Hospital Siloam Bali 
Indonésia, iha loron 16 fulan novembro tinan 2018, 
iha sala de conferencia do Parlamento Nacional.
Reunião ne’e atu ko’alia kona-ba cooperação entre 
Parlamento Nacional ho Hospital Siloam Bali iha fu-
turo mai relaciona ho continuidade contrato, paga-
mento financeiro no assistência medico ba membro 
Parlamento Nacional ho funcionário Parlamento Na-
cional sira ne’ebé hala’o ona desde tinan 2015 to’o 
2017.

Resultado hussi reunião ne’e parte secretariado sei 
informa ba Presidente do Parlamento Nacional inclui 
comissão competente hodi foti decisão.
Iha loron hanessan Adjunto Secretário-Geral mós 
halo reunião ho representante Manipal Hospitals, NG  
Wai Kit, hodi ko’alia kona-ba cooperação entre Parla-
mento Nacional ho Manipal Hospitals iha futuro mai.
Hafoin reunião parte secretariado liu hussi 
Secretário-Geral entrega lembrança ba delegação 
hussi Hospital Siloam  no Manipal Hospitals nu’udar 
símbolo amizade. 

Comissão A halo fiscalização iha RAEOA-ZEESM

Comissão A iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
suntos Constitucionais e Justiça, durante loron rua 
hala’o fiscalizacao iha Região Administrativa Espacial 
Oecússi Ambeno (RAEOA) hodi haree diretamente la-
la’ok desenvolvimento Zona Especial Economico So-
cial de Mercado (ZEESM).

Fiscalizacao ne’ebe hala’o iha loron 15 too 16 fulan 
novembro tinan 2018  ne’e  hahú  ho  reunião  ho  
representante autoridade RAEOA Arsenio Paixão 
Bano ho nia equipa sira hodi ko’alia  kona-ba  pro-
cesso  construção sira liuliu construção Hotel Cinco 
Estrelas ne’ebé afeta ba propriedade comunidade 
balun.

Durante fiscalizacao, Delegação Comissão A mós halo 
reunião ho comunidade afetado sira hussi construção 
hotel refere, no observa diretamente construcao sira 
liuliu construção Hotel Cinco Estrelas.

Além de ne’e, Comissao A mós visita edificio tribu-
nal, procuradoria, no defensória pública iha RAEOA 
hodi haree diretamente condicao instituição sira ne’e 
inclui rona preocupação ne’ebe instituição sira ne’e 



enfrenta.
Fiscalizacao ne’e lidera hussi Presidente Comissao 
A Deputada Carmelita Caetano Moniz, acompanha 
hussi membro comissão nian inclui técnico sira.

Esta fiscalização foi liderada pela Presidente da 
Comissão A, Deputada Carmelita Caetano Moniz, 
acompanhada pelos membros da Comissão e os téc-
nicos.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho As-
sociacao dos Veteranos

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noe de Je-
sus, halo ruenião ho Presidente da Associação dos 
Veteranos, Eduardo da Costa “Malik-Metan” ho nia 
equipa sira iha Gabinete do Presidente Parlamento, 
iha loron 19 fulan novembro tinan 2018.

Iha reunião ne’e Presidente Associação dos Vetera-
nos informa kona-ba serviço associação nian hanes-
san investigação no verificação ba dados veterano 
sira nian hahú hussi capital too baze inclui estrangei-
ros.
Presidente do Parlamento Nacional aprecia tebes ho 
serviço associação nian no contínua melhoria iha fu-
turo mai.



Loron dahuluk audiência publica ho ministério sira

Parlamento Nacional liu hussi Comissão Especializa-
da Permanente sira, iha loron 19 fulan novembro ti-
nan 2018 hahú halo audiência publica ho ministério 
sira kona-ba Proposta Orçamento Geral de Estado 
2019 nian.

Durante audiência ho ministério sira ko’alia liu ko-
na-ba execução Orçamento Geral de Estado 2018 
nian liuliu Orçamento Geral de Estado 2019 nian.

Audiência ba loron dahuluk nian mak hanessan; 
Comissão A ne’ebé trata assuntos Constitucionais 
e Justiça, halo audiência ho Chefe  Casa  Civil  hussi 
Presidência  da  Republica,  Gabinete  Primeiro-Min-
istro,  Ministro  de  Estado  Presidência  do  Conselho 
Ministro, UPMA (Unidade de Planeamento Monitor-
ização e Avaliação), Inspeção Geral do Estado, Arqui-
vo Museu Resistência Timorense, Centro Nacional 
Chega, Gabinete do Apoio Sociedade Civil, no G7+; 
Comissão B ne’ebé trata assuntos Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança, Comissão C ne’ebé trata as-
suntos Finanças Públicas, Comissão D ne’ebé trata 
assuntos Economia e Desenvolvimento, Comissão E 
ne’ebé trata assuntos Infraestruturas, Comissão G 
ne’ebé trata assuntos Educação, Juventude, Cultura e 
Cidadania, halo audiência ho Ministro Reforma Leg-
islativa e Assuntos Parlamentar, Ministro de Estado 
Presidência e Conselho Ministro, UPMA (Unidade 
de Planeamento Monitorização e Avaliação), no In-
speção Geral do Estado.

Iha parte loraik, Comissão G continua halo audiên-
cia ho Ministra da Educação Juventude e Desporto, 
Comissão C no D halo audiência ho representante 
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicas, 
Ministério do Turismo, Comercio e Industria, Agencia 
de Investigação e Fiscalização da Atividade Económi-

ca, Sanitária e Alimentar I.P (AIFAESA).

Comissão F halo audiência ho Comissão Nacional dos 
Direitos das Crianças ho Comissão Nacional do Com-
bate HIV-SIDA.
Audiência publica ne’e sei continua iha loron 20 fulan 
novembro tinan 2018, ho ministério relevante sira 
seluk.

Comissão A

Comissões,  B, C e E



Comissão C e D

Comissão F

Comissão G

Loron daruak Comissão Especializada Permanente 
sira halo audiência ho Governo

Comissão Especializada Permanente sira iha Parla-
mento Nacional, iha loron 20 fulan novembro tinan 
2018 continua halo audiência ho Governo kona-ba 
Proposta Orçamento Geral de Estado 2019 nian.

Audiência  ba  loron  daruak  ne’e  comissão  espe-
cializada  sira  halo  ho  ministério  relevante sira 
hanessan parte dadeer; Comissão A ne’ebé trata 
assuntos Constitucionais e Justiça, halo audiência 
ho Ministério da Justiça, Policia Cientifica de Investi-
gação Criminal, Defensória Publica, Centro Formação 
Jurídica e Notariado e Prisão, Secretario de Estado de 
Terras e Propriedades (Serviço Nacional Cadastral, Di-
reção de Terras e Propriedades); Comissão D ne’ebé 
trata assuntos Economia e Desenvolvimento, halo 
audiência ho Ministério da Agricultura; Comissão G 
ne’ebé trata assuntos Educação, Juventude, Cultura 
e Cidadania, halo audiência Secretario de Estado da 
Comunicação Social. 

Iha parte lokraik, Comissão A continua halo audiência 
ho Ministério da  Administração  Estatal  ho  Secre-
tariado Técnico de Administração Eleitoral, Comissão 
C no Comissão G halo audiência ho Ministro de En-
sino Superior, Ciência e Cultura, acompanha hussi 
Reitor da Universidade  Nacional  de  Timor  Loro-
sa’e (UNTL),  Agencia  Nacional  Para   Avaliação   e   
Acreditação  Académica  (ANAAA)  no  hussi  CA d o  
FDCH no  Comissão  D  halo  audiência ho Secretario 
de Estado da Ambiente.

Durante audiência sira ne’e ko’alia kona-ba execução 
OGE 2018 no Proposta OGE 2019 nian ba cada 
ministério.



Audiência publica ne’e sei continua iha loron 26 fulan 
novembro tinan 2018, ho ministério relevante sira 
seluk.

Comissão A

Comissão C e G

Comissão D

Comissão F

Comissão G

Parlamento Nacional halo votos de pesar ba vitima 
sira Suco Kuluhun  

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária extra 
ordinária iha loron 21 fulan novembro tinan 2018, 
halo votos de pesar ba vitima sira ne’ebé hetan tiru 
hussi membro balun Policia Nacional Timor Leste iha 
loron 18 fulan novembro tinan 2018, ho 59 votos a 
favor, 0 contra no 0 abstenções.

Iha acontecimento ne’e resulta jovem na’in tolu mate 
no na’in lima seluk hetan kanek. Jovem na’in tolu 
ne’ebé mate iha acontecimento ne’e mak hanessan 
Erik Joni Robertus Bria, Luís Kevin Saldanha Belo, no 
Leonildo Eduardo Siqueira Ximenes. 



Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira.

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião 
mensal ho Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, halo reunião mensal ho Presidente da República, 
Francisco Guterres Lu-olo, iha loron 21 fulan novem-
bro tinan 2018, iha palácio presidencial, Bairro-Pite 
Díli.

Durante reunião Presidente Parlamento Nacional in-
forma ba Presidente da República kona-ba funciona-
mento Parlamento Nacional durante fulan ida nia lar-
an. Horas ne’e daudaun Parlamento Nacional hala’o 
hela audiência publica ho Governo liu hussi ministério 
sira kona-ba Proposta de Lei do Orçamento Geral de 
Estado (OGE) 2019 nian, ho nia calendarização ba de-
bate OGE refere.

Além de ne’e kona-ba votos de pesar ba vitima sira 
acontecimento iha suco Kuluhun, iha loron 18 fulan 
novembro tinan 2018, no agenda kona-ba assenti-
mento ba deslocação Presidente da República ba Re-

ino Marrocos maibé Presidente da República rassik 
hussu cancelamento viagem refere tanba iha hela 
processo discussão OGE.



Ministro dos Negócios Estrangeiro e Cooperação halo 
reunião ho Presidente do Parlamento Nacional

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Dionísio Soares Babo, halo reunião ho Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, iha loron 22 
fulan novembro tinan 2018, iha gabinete  do  Presi-
dente do Parlamento Nacional.

Reunião ne’e ho objetivo atu informa ba Presidente 
do Parlamento Nacional kona-ba serviço Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação nian liuliu 
kona-ba cooperação multilateral sira ne’ebe precisa 
Parlamento Nacional nia apoio iha assunto refere. 

Presidente do Parlamento Nacional aprecia ho es-
forço no serviço Ministério dos Negócios Estrangei-
ros e Cooperação nian  oinsá  habelar  liu  tan  co-
operação ho nação sira iha mundo hodi desenvolve 
povo no nação.

Iha parte dadeer, Presidente do Parlamento Nacional 
mós halo reunião ho Presidente Comissão sira hodi 
discute kona-ba alteração calendarização ba audiên-
cia publica ne’ebé sei realiza iha loron 26 fulan no-
vembro tinan 2018.

Funcionário sira Parlamento Nacional tuir formação 
hussi Assembleia da República

Funcionário sira Parlamento Nacional nian tuir for-
mação ne’ebé oferece hussi Assembleia da República 
durante semana ida hahú iha loron 19 too 23 fulan 
novembro tinan 2018, iha eis edifício Ministério das 
Finanças.

Formação ne’e realiza baseia ba cooperação entre 
Parlamento Nacional de Timor-Leste ho Assembleia 
da República Portugal tuir ação 11- capacitação ko-
na-ba elaboração plano de atividade, relatório an-
ual no orçamento comissão sira-nian, ação 12- ca-
pacitação kona-ba organiza audiência no evento 
publico sira iha âmbito processo legislativo sira no 
fiscalização, ação 23- apoio ba desenvolvimento no 
implementação sistema ida ho definição, analisa no 
avaliação função sira recurso humano parlamentar, 
ação 24- apoio ba elaboração no implementação 
plano desenvolvimento profissional ba funcionário 
sira, ação 32- apoio ba estabelecimento no funciona-
mento ba centro formação parlamentar.

Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, agradece ba formador sira hus-
si Assembleia da República ne’ebé fahe ona nia ex-
periencia, conhecimento ba  funcionário  sira  hodi  
iha  conhecimento di’ak liu tan no melhoria serviço 
loroloron, no hussu atu continua iha futuro mai.

Durante formação, além de apresentação matéria ba 
participante sira, iha mós sessão hussu no hatán liuliu 
matéria hirak ne’ebé liga ba serviço loroloron nian.

Funcionário sira ne’ebé participa iha formação ne’e 



hamutuk na’in 66 ho nia formador sira mak hanessan 
Joaquim Ruas, Pedro Pacheco no Marta Coutinho.

Presidente Parlamento Nacional halo inauguração ba 
edifício foun IOB PLAZA

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi Vice-secretária da  Mesa,  
Deputada Isabel Maria B. F. Ximenes, inaugura edi-
fício foun IOB PLAZA (Institute Of Bussines PLAZA), 
iha Aldeia São José, Suco Manleuana, Posto Admin-
istrativo Dom Aleixo, Município Díli, iha loron 23 de 
novembro de 2018.

Presidente do Parlamento Nacional iha nia discurso 
hatete atu cria educação ida ho qualidade la’ós fácil 
maibé la’ós mós difícil liu, Estado bele halo buat hotu 
hodi cria condição maibé tem que hetan tulun hus-
si característico uma laran, característico estudante 
nian, qualidade educador sira, nomos facilidade 
ne’ebé mak di’ak.

Estado Timor-Leste iha obrigação halo mudança ba 
moris povo nian hodi hetan moris di’ak inclui edu-
cação ne’ebé di’ak. 

Iha cerimonia inauguração ne’e Presidente do Parla-
mento Nacional acompanha hussi Reitor IOB no con-
vidado sira seluk assina placa no halo mós visita ba 
sala biblioteca, laboratório multimédia, no seluk tan.



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
Vice-Ministro Administração Estatal

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus da Costa Amaral, halo reunião ho Vice-Ministro 
da Administração Estatal, Abílio José Caetano, ho nia 
equipa sira iha loron 23 fulan novembro tinan 2018, 
iha Gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.
Iha  reunião  ne’e  Vice-Ministro  da  Administração  
Estatal,   informa   kona-ba   preparação   hodi   
comemora loron  28  de  novembro  Proclamação  
da  Independência ba dala 43, ne’ebé sei realiza iha  
Palácio  do  Governo.

Atu comemora loron histórico ne’e Governo liu hussi 
Ministério Turismo Comercio no Industria  organiza 
mós feira ida hahú iha loron 25 too 27 iha Centro 
Convenções Díli (CCD). Comissão organizadora mós 
sei organiza misa de agradecimento iha loron 27, iha 
igreja Motael Díli iha 09h00.

Comemoração loron 28 de novembro ne’e sei preside 
hussi Presidente da República, Francisco Guterres Lu-
Olo, no iha parte loraik, arear de bandeira nian sei 
preside hussi Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.

Presidente Comissão F, G no GMPTL participa iha 
campanha «loron 16 ativismo violência hassoru feto 
no labarik feto»

Presidente Comissão F iha Parlamento Nacional 
ne’ebé trata assuntos Educação, Saúde, Segurança 
Social e Igualdade Género, Deputada Maria Gorumali 
Barreto, ho nia membro sira, Presidente Comissão G 
ne’ebé trata assuntos Educação, Juventude, Cultura e 
Cidadania, Deputada Albina Marca Freitas, no Presi-
dente GMPTL (Grupo Mulheres do Parlamentares de 
Timor Leste), Deputada Lídia Norberta dos Santos, ho 
nia membro sira, participa iha cerimónia «Campanha 
Loron 16 Ativismo Violência Hassoru Feto no Labarik 
Feto» ho tema Hapara Forma Violência Oin-oin Has-
soru Feto no Hateten Lae ba Violência Hassoru Feto 
no Labarik Feto, ne’ebé organiza hussi Secretária de 
Estado da Igualdade e Inclusão, iha loron 25 fulan no-
vembro tinan 2018, iha Posto  Administrativo  
Maubisse, Município Ainaro.

Iha discurso Presidente Comissão F, Deputada Ma-
ria Gorumali Barreto, hatete atu concretiza Lae ba 
Violência Hassoru Feto no Labarik Feto Sira, precisa 
serviço hamutuk ho parceiro hotu-hotu, liuliu mane 
sira, no precisa legislação balun hodi garante no de-
fende direito sira ne’e.

Iha cerimonia ne’e fahe mós camisola ne’ebé hakerek 
ho liafuan «Mai Ita Hotu Rona, Respeita no Considera 
ba Malu no Hadomi Malu» ba Administrador posto 
Administrativo Maubisse, Chefe Suco Maubisse, Co-
mandante PNTL Maubisse, Representante feto sira, 
Representante estudantes feto no mane, no repre-
sentante professor sira ho objetivo atu sensibiliza 
assunto feto no labarik feto iha comunidade no con-
tribui ba desenvolvimento nacional.

Participa iha cerimonia ne’e mak hanessan estudante 
sira, autoridade local sira, Comandante PNTL ho 
nia equipa sira, representante parceiro sira hussi 
Secretária de Estado da Igualdade e Inclusão hanes-
san; representante hussi Ministério Solidariedade 



Social e Inclusão, representante Comissão Função 
Publica, Plan-Internacional, the Asian Foundation, 
Australian-Aid, UNFPA, UN Women, Nabilan, no From 
the People of Japan. 

Loron da-toluk, Comissão Especializadas Perma-
nentes halo Audiência Pública ho Governo 

Comissão Especializadas Permanente sira iha Parla-
mento Nacional, iha loron 26 fulan novembro tinan 
2018 continua halo audiência pública ho Ministérios 
relevante sira konaba Proposta Orçamento Geral do 
Estado (OGE) 2019 no execução OGE 2018 nian.

Audiência ba loron datoluk ne’e, iha parte dader, 
Comissão sira continua halo audiência publica ho 
ministério relevante sira maka hanesan : Comissão 
A,  ne’ebe trata assunto Constitucionais e Justiça halo 
audiência publica ho Presidente do Tribunal de Re-
curso no Procurador-Geral da República; Comissão 
B, Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Se-
gurança halo audiência publica ho Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação; Comissão 
C, Comissão de Finanças Públicas, Comissão D, 
Comissão de Economia e Desenvolvimento, Comissão 
E, Comissão de Infra – Estruturas no Comissão F, 
Comissão de Educação, Saúde, Segurança Social e 
Igualdade Género halo audiência publica ho Ministra 
das Finanças em exercício acompanha hóssi Coor-
denador da comissão Reforma Fiscal no Ministro do 
Planeamento Investimento Estratégico, acompanha 
hóssi CAFI, CNA, ADN, no Secretario de Estado dos 
Grandes Projetos; no Comissão G Comissão de Edu-
cação, Juventude, Cultura e Cidadania halo audiência 
publica ho Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cul-
tura no Secretario de Estado da Arte e Cultura.

Iha parte lokraik, Comissão Especializadas Perma-
nentes continua halo audiência Publica ho Ministéri-
os relevante sira mak hanesan: Comissão A halo 
audiência pública ho Serviço da Administração e 
Cooperação no Provedoria dos Direitos Humanos; 
Comissão B halo audiência pública ho Serviço  Na-
cional de Inteligência; Comissão D halo audiência pú-
blica ho Banco Central de Timor Leste no Banco Na-
cional de Comercio de Timor Leste; Comissão F halo 
audiência pública ho Hospital Nacional Guido Vala-
dares, Laboratório Nacional, SAMES no Instituto Na-



cional de Saúde, no Comissão G halo audiência publi-
ca ho Secretario de Estado da Juventude e Desporto.

Audiência publica ne’e sei continua iha loron 27 fu-
lan novembro tinan 2018 ho Ministério relevante sira 
seluk. 

Comissão A

Comissão B

Comissão C,D,E e F

Comissão D

Comissão G



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Pre-
vedora dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)

Presidente Parlamento Nacional Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral halo reunião ho Provedora dos Di-
reitos Humanos e Justiça (PDHJ), Sra. Jesuína Maria 
Gomes Ferreira ho nia ekipa, iha loron 27 fulan no-
vembro tinan 2018. Iha Sala Gabinete Presidente Par-
lamento Nacional.

Iha reunião ne’e Provedora hato’o informação ko-
na-ba Comemorações loron Direitos Humanos hane-
san; loron Direitos Humanos internacional selebra 
70 anos Declaração Universal Direitos Humanos no 
Combate Anti-Corrupção iha loron 9 de dezembro de 
2018 no loron Direitos Humanus iha loron 10 fulan 
dezembro tinan 2018.

Provedoria mos informa katak, PDHJ  hamutuk ho 
entidades hanesan CAC, Cociedade Civil, Chefe Casa 
Civil no mos Unidade Asessoria Direitos Humanos 
ONU nian, halo atividades mak hanesan Debate iha 
Televisão no hatudu filme kona-ba Direitos Humanos 
iha Televisão.

Hussi atividades sira ne’e hotu, sei taka ho Marça Di-
retos Humanos, ne’ebé tuir plano sei hahu hussi Ai-
tarak laran mai to iha Centro Convenções Dili (CCD).
Provedora mos convida Presidente do Parlamento 
Nacional nia disponibilidade hodi marca Presença iha 
loron importante ne’e.  



Loron dahaat Comissão Especializada Permanente 
sira halo audiência pública ho Governo 

Comissão Especializada Permanente sira iha Parla-
mento Nacional, iha loron 27 fulan novembro tinan 
2018, continua halo audiência pública ho Governo 
liu hussi ministério relevante sira kona-ba Proposta 
Orçamento Geral de Estado (OGE) 2019.

Durante audiência ho ministério sira discute liu ko-
na-ba Proposta OGE 2019 no execução OGE 2018 
nian.

Audiência ba loron dahaat ne’e, iha parte dadeer ha-
nessan: Comissão A ne’ebe trata assunto Constitucio-
nais e Justiça, halo audiência publica ho Presidente 
da Comissão Função Publica no Diretor Instituto Na-
cional da Administração Publica. 

Comissão B ne’ebé trata assunto Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança, halo audiência publica ho 
Ministério Interior, Secretario de Estado de Proteção 
Civil, Policia Nacional de Timor Leste.
Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Públicas, 
halo audiência publica ho Ministro das Obras Publi-
cas.
Comissão D ne’ebé trata assunto Economia e Desen-
volvimento, halo audiência publica ho Secretario de 
Estado Cooperativas. 
Comissão E ne’ebé trata assuntos Infraestruturas no 
Comissão F ne’ebé trata assunto Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade Género, halo audiência 
publica ho Ministro das Obras Publica,  
No Comissão G audiência publica ho Vice-reitor 
Universidade Nacional de Timor Leste, Presidente 
da Agencia Nacional Para a Avaliação e Acreditação 
Académico (ANAAA).
Iha parte lokraik, Comissão Especializada Permanente 
sira continua halo audiência publica ho ministério 
sira hanessan: Comissão A halo audiência pública ho 
Comissão Nacional das Eleições.  
Comissão B halo audiência pública ho Serviço de Imi-
gração.

Comissão C, Comissão D no Comissão E, halo audiên-
cia publica ho Presidente da Autoridade Região Ad-
ministrativa Especial Oecússi e Ataúro  
Comissão F halo audiência publica ho Ministério da 
Saúde. 
Audiência publica ne’e sei continua iha loron 29 fu-
lan novembro tinan 2018 ho ministério relevante sira 
seluk.

Comissão A

Comissão B



Comissão C,D e E

Comissão E e F

Comissão D

Comissão F

Comissão G



Presidente do Parlamento Nacional participa iha 
Comemoração Proclamação da Independência ba 
dala 43º

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi Deputado 
sira participa iha comemoração Proclamação da In-
dependência Republica Democrática de Timor Leste 
ba dala 43º iha Palácio do Governo, iha loron 28 fulan 
novembro tinan 2018.

Cerimónia proclamação ne’e preside hussi Presiden-
te da República, Francisco Guterres Lu-Olo, no arear 
da bandeira hussi Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. No texto 
proclamação ne’e lê hussi Ex-Primeiro-Ministro, Mari 
Alkatiri.

Iha cerimónia ne’e Estado liu hussi Presidência da 
Republica entrega medalha ba veterano sira ne’ebé 
sacrifica nia an ba luta libertação nacional.
Participa iha comemoração ne’e alem de membro 
sira órgão soberania haat, marca mós presença hussi 
diplomático sira, veterano sira, estudante sira no co-
munidade sira.



Loron dalimak Comissão Especializada sira halo 
audiência ho Governo

Comissão Especializada  sira  iha   Parlamento   Na-
cional continua  halo  audiência publica  ba  loron  
dalimak nian ho Governo liu hussi ministério rele-
vante sira kona-ba Proposta Orçamento Geral de Es-
tado 2019 nian, iha loron 29 fulan novembro tinan 
2018.

Durante audiência discute liu kona-ba Proposta OGE 
2019 no execução OGE 2018 nian.
Comissão sira ne’ebé halo audiência ho ministério 
relevante sira iha parte dadeer mak: Comissão B 
ne’ebé trata assunto Negócios Estrangeiros, Defesa 
e Segurança, halo audiência publica ho Ministro da 
Defesa e Segurança.

Comissão C ne’ebé trata assunto Finanças Públicas 
ho Comissão F ne’ebé trata assunto Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade Género, halo audiência 
ho Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, In-
stituto Nacional de Segurança Social I.P, Centro Na-
cional de Reabilitação.

Comissão D ne’ebé trata assunto Economia e Desen-
volvimento, halo audiência publica ho Ministério do 
Petróleo e Recurso Minarias, Autoridade Nacional de 
Petróleo e Minarias, Instituto de Petróleo e Geologia 
no Timor Gap.
Comissão E ne’ebé trata assunto Infraestruturas, 
halo audiência publica ho Ministério  de  Transportes 
e  Telecomunicações, ACTL, ANATL, APORTIL, TIC, no 
ANC.
Iha parte lokraik, Comissão C continua halo audiência 
publica ho FONGTIL ho Asian Development Bank.
Comissão D halo audiência publica ho Secretário de 
Estado para a Formação Professional e Emprego.

Comissão F halo audiência publica ho Secretário de 
Estado para a Igualdade de Género e Inclusão.
Audiência publica ne’e termina iha loron 30 fulan no-
vembro tinan 2018 ho ministério relevante sira seluk 
ne’ebé seidauk realiza nia audiência.

Comissão B

Comissão C e F



Comissão D

Comissão E

Comissão F

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
ONG LABEH

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi Vice-
Secretária da Mesa, Deputada Isabel Maria B. F. 
Ximenes, halo reunião ho Diretor Lalenok ba Ema 
Hotu (LABEH), Christopher Henry Samson, iha loron 
29 fulan novembro tinan 2018, iha Gabinete Presi-
dente nian.

Durante reunião ko’alia liu kona-ba eleição ba Comis-
sario Comissão Anti-Corrupção no projeto de lei an-
ticorrupção.
Assunto seluk ne’ebé ko’alia iha reunião ne’e mós ko-
na-ba comemoração loron mundial ba anticorrupção 
ne’ebé sei realiza iha Município Aileu iha loron 9 fu-
lan dezembro, ne’ebé organiza hussi LABEH, serviço 
hamutuk ho instituição Governo hanessan PDHJ 
(Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça) no CAC 
(Comissão Anti-Corrupção). 



Comissão Especializada Permanente sira finaliza 
ona audiência pública ho instituição relevante sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Parla-
mento Nacional iha loron 30 fulan novembro tinan 
2018 finaliza ona audiência pública ho instituição 
relevante sira kona-ba Proposta Orçamento Geral 
de Estado (OGE) 2019 nian.

Iha loron ikus ne’e iha de’it balun ne’ebé hala’o 
audiência ho instituição competente enquanto 
comissão balun hahú ona elabora nia relatório 
comissão nian.
Nune’e iha loron ikus ne’e Comissão C ne’ebé trata 
assuntos Finanças Públicas halo audiência ho Ban-
co Central de Timor Leste no  Banco  Nacional  de  
Comercio de Timor Leste.

Comissão F ne’ebé trata assunto Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade Género no Grupo das 
Mulheres Parlamentares de Timor Leste (GMPTL) 
halo audiência ho ONG Rede Feto Timor Leste, 
ACBIT PRADET no parceiro seluk hodi discute ko-
na-ba orçamento ba sensível género nian iha OGE 
2019 nian. 

Comissão C

Comissão F

Comissão F



Próximo  Boletim:
Discussão  no Votação iha Generalidade no Especiali-
dade ba Orçamento Geral do Estado 2019 nian; 

Reuniões hussi Sua Excelência Presidente  Parlamen-
to Nacional, conforme iha agenda;
 
Informações Diversas .

Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl


