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Intervenção de Sua Excelência o Presidente do Parlamento Nacional 

                

                            Arão Noé Jesus da Costa Amaral 

        140.ª Assembleia Geral da União Interparlamentar 

                            Doha, Qatar, 6-10 Abril 2019 

 

Excelentíssima Senhora Presidente da UIP, Gabriela Cuevas, 

Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da UIP, Martin Chungong, 

Distintos Delegados, 

Senhoras e Senhores, 

 

O que fundamenta a relação entre educação, paz e os direitos humanos 

centra-se na ideia do respeito da diferença e da diversidade como parte da 

experiência humana vivenciada nas escolas e no quotidiano. As escolas e os 

seus professores são protagonistas essenciais para o conhecimento e respeito 

dos Direitos Humanos visando contribuir para a conquista da Paz. 

 Aos agentes políticos compete defender a consciencialização e aceitação de 

valores e conceitos específicos relativos aos direitos humanos para se 

prosseguir o caminho da Paz.  

A Declaração sobre o direito dos povos à paz de 1984 proclama que os povos 

têm um sagrado direito à paz e a promoção da sua realização constituem 



 

2 
 

obrigação fundamental de cada Estado que devem adotar medidas adequadas, 

seja a nível nacional, seja a nível internacional.  

O Estado tem a responsabilidade de promover e facilitar o ensino dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais, em todos os níveis educativos e, de 

garantir que todos os responsáveis na sua formação insiram elementos 

apropriados de ensino dos direitos humanos nos seus programas. 

Entendendo a educação como uma aprendizagem ao longo de toda a vida que 

não fica confinada à escola, mas em todos os espaços públicos. 

Senhora Presidente, 

O choque entre democracia representativa e participativa é antigo e tomou 

novas proporções em função da maior complexidade social com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Os parlamentares devem aceitar essa mudança, no processo representativo 

para maior eficácia política, tendo em vista os conceitos de participação 

política e transparência como meios capazes de diminuir déficits democráticos: 

fortalecendo a cidadania; consolidando e reforçando uma sociedade de 

direitos, isto é, uma comunidade política organizada como Estado de Direito;  

A simples publicação de informações e documentos em qualquer formato 

tecnológico que permita a fácil leitura e análise enquadra-se na visão de 

transparência básica. 

Os parlamentos devem contribuir fortemente para o aumento da 

transparência do processo legislativo em várias frentes: com a publicação de 

informações em qualquer formato nos seus portais; a disponibilização de 

dados abertos; a realização de ações cívicas ou através de fóruns abertos para 
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discussão de propostas legislativas que poderão ser consideradas na 

elaboração de leis. 

O Parlamento Aberto promove de uma forma interativa a educação integral e 

promove a compreensão, tolerância, o respeito pela dignidade humana e a 

cidadania ao lidar com temas como a fiscalização de políticas públicas voltadas 

para a temática do gênero, denúncias de violência contra a mulher e de outros 

temas considerados pelas organizações não-governamentais, sindicatos, 

comunidades locais, grupos religiosos e franjas da sociedade que trazidas ao 

debate vão melhorar a educação para a paz, segurança e estado de direito. 

O Parlamento Aberto é um meio capaz de diminuir déficits democráticos, 

contribuindo também para o aprimoramento da democracia representativa. 

Senhora Presidente e Distintos Delegados, 

O Parlamento Nacional de Timor-Leste no seu Plano Estratégico 2017-2022 

através do Programa Ita-Nia Parlamento (Nosso Parlamento) vai ser uma 

instituição mais inclusiva e transparente, aberta à participação de todos e 

apoiando o cumprimento das aspirações dos cidadãos a uma nação 

democrática e próspera, inspirada pelos valores do respeito mútuo, da 

igualdade e da solidariedade. 

Para implementar a Iniciativa Lian Povu, (a Voz do Povo) o Parlamento 

assumirá a responsabilidade de ajudar os Deputados e a sociedade civil a 

elaborar políticas e projetos de lei.  

No âmbito desta iniciativa vai ser possível que todos participem no trabalho de 

elaboração de políticas do parlamento, de modo a refletir melhor as suas 

necessidades e contribuir para o desenvolvimento do país. 
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Timor-Leste tem um Plano Estratégico de Desenvolvimento investindo até 

2030 em todas as crianças dos 442 sucos do País que terão acesso a uma 

instalação ou sala de aula do ensino pré-primário a uma distância 

razoavelmente curta das suas casas e todas as pessoas acima da idade normal 

para frequentar a escola ou que não foram à escola terão oportunidade de 

aceder e concluir o ensino básico e o ensino secundário. 

Através da Resolução do Governo nº18/2017 de 12 de Abril Timor-Leste foi 

reconhecido que em 15 anos, Timor-Leste aumentou no número de alunos de 

150 mil, de 238 para 391,6 mil o que equivale a um crescimento de 64% da 

população estudantil neste período. Em 2016, Timor-Leste tinha 1715 

estabelecimentos de educação pré-escolar, básico e secundário, um acréscimo 

de 772 (mais 82%) dos 943 existentes no ano letivo de 2001.  

Esta educação para a inclusão possui um foco específico naqueles que vivem 

na pobreza e em áreas remotas, os pertencentes a diversos grupos 

etnolinguístico, as raparigas grávidas, mães jovens e as crianças trabalhadoras.  

Timor-Leste tem proporcionado a realização da Peace Run que através de 

atividades desportivas, promove a paz, unindo pessoas de culturas e estilos de 

vida diversas através de um evento global. 

Timor-Leste faz parte do G7+ uma organização internacional e 

intergovernamental que facilita a partilha de ensinamentos e de boas práticas 

de Construção da Paz entre estados que viveram em situação de conflito ou de 

pós-conflito, reconhecendo que a etapa seguinte desses estados frágeis é o 

desenvolvimento. 

 Para finalizar gostaria de citar a Declaração sobre a cultura da paz, adotada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 13/09/1999 que diz que “as 
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guerras começam nas mentes dos homens, é na mente humana que é preciso 

construir a paz”.  

Muito Obrigado. 


