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PARLAMENTO
NACIONAL

AGENDA N.° 323A^(4.a) 

REUNIAO PLENARIA DE TER^A-FEIRA

25 DE JANEIRO DE 2022

09h00

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1. Apresentatpao do relatorio da fiscalizapao da Comissao de Economia e Desenvolvimento 
relative a fiscalizagao ao Municipio de Liquid.

2. Declarapoes politicas das bancadas parlamentares.
3. Intervengoes diversas dos Senhores Deputados.
4. Informapoes do Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicapao Social sobre 

questoes suscitadas pelos Senhores Deputados.

PERIODO DA ORDEM DO DIA

1. Discussao e vota9ao do Projeto de Resoluqao do Parlamento Nacional n.° 88/V(4a) - Sobre 
a necessidade de se encontrar uma soluqao para os ex-trabalhadores da empresa Lorosa’e 
Seguran9a que prestavam serviqo nas esta9oes da Eletricidade de Timor-Leste.
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Projeto de Resolu^ao do Parlamento Nacional n.g /V (4a)

Sobre a necessidade de se encontrar uma solu^ao para os ex-trabalhadores da 
empresa Lorosa'e Seguran^a que prestavam service nas estates da Eletricidade

de Timor-Leste

Considerando a petifao de ex-trabalhadores da companhia Lorosa'e Seguran^a Lda, 
qual apelam ao pagamento dos seus servigos ja prestados e a preservagao dos seus postos 
de trabalho;

Considerando o relatorio, as conclusoes e as recomendagoes produzidas pela Comissao 
Especializada Permanente de Economia e Desenvolvimento, que apreciou a petigao e 
para cujo fim levou a cabo audigoes com todas as partes relevantes;

Considerando o que resultou do debate que teve lugar na sequencia da apresentagao do 
referido relatorio e recomendagoes;

Visto que o facto de a decisao tomada em 2019 pela EDTL de manter a prestagao de 
servigos de seguranga das instalagoes por empresa privada ter criado uma expectativa de 
continuagao dos postos de trabalho desses trabalhadores ao servigo da Lorosa'e 
Seguranga Lda, mesmo tendo sido vencedora uma outra companhia;

Visto que essa expectativa se viu frustrada pela nao absorgao de cerca de urn tergo desses 
trabalhadores, por uma decisao de gestao que deveria ter em conta questoes de ordem 
social e da fragilidade que ainda revela o nosso sistema de protegao social relativamente 
a desempregados;

Considerando que esses trabalhadores continuam a apresentar-se nos seus antigos 
lugares de trabalho e a cumprir turnos de trabalho;

Considerando que o caso ja se vem arrastando desde 2019 e que tern o potencial 
descontentamento e possfvel violencia entre estes ex-peticionarios de 2006, que por sua 

pode por em risco as estagoes de eletricidade, que sao uma infraestrutura importante 
e crucial para o funcionamento do pais.

na

causar

vez

0 Parlamento Nacional resolve, nos termos do artigo 92.2 da Constituigao da Republica, 
o seguinte:

1. Instar o Governo a efetuar o pagamento dos salaries em atraso de todos os que 
prestaram servigo, a contar do fim do contrato da Lorosa'e Seguranga Lda.


