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Intervenção de S. Exa. o Presidente do Parlamento Nacional de 

Timor-Leste  

por ocasião do “Lançamento do estudo das Nações Unidas sobre 

avaliação do impacto socioeconómico da Covid 19 em Timor-

Leste 

15 de Outubro de 2020  

 

 

Sua Excelência Senhora Representante Residente do PNUD em Timor-Leste, 

Tuya Altangerel 

Sua Excelência Senhor Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos,, 

Joaquim Amaral 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhores membros do Governo, 

Senhores representantes do Corpo Diplomático 

Senhores representantes de organizações da sociedade civil, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Bom dia a todos!  

É com enorme satisfação que participo na cerimónia de lançamento do Estudo de 

Avaliação dos Impactos Socioeconómicos da COVID19 em Timor-Leste. 
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A COVID-19 assolou o mundo de uma forma nunca vista nos últimos 50 anos. 

Esta tempestade desmascarou a vulnerabilidade humana e deixou a descoberto a 

falsa segurança com que a humanidade estava a construir o seu projecto de 

desenvolvimento. As prioridades deste desenvolvimento foram colocadas em 

causa e, todos, fomos obrigados a uma profunda reflexão sobre que rumo tomar, 

ficando com a certeza de que não vale a pena avançarmos, destemidos, pensando 

que continuaríamos sempre saudáveis num mundo e num planeta doente.  

E, por este motivo, é fundamental compreender qual o verdadeiro impacto que a 

COVID 19 teve nas famílias timorenses. Para tal, nada melhor que realizar um 

diagnóstico que tenha por base perguntas realizadas diretamente aos agregados 

familiares timorenses. A recolha e análise destes dados serão determinantes 

para ajudar a avaliar o impacto desta pandemia e guiar as políticas públicas de 

recuperação económica do país. 

Quero, por isso, saudar e cumprimentar as Nações Unidas em Timor-Leste e, em 

especial, o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na 

pessoa da sua Represente Permanente, Tuya Altangerel, pelo importante 

trabalho que desenvolveram para a realização deste estudo. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Não posso, igualmente, deixar de recordar que a apresentação deste estudo não 

podia ser em momento mais oportuno, sobretudo na perspectiva das 

competências do Parlamento Nacional. 

Como estou certo que sabem, hoje o Governo, enviará ao Parlamento Nacional a 

proposta de Orçamento de Estado para 2021 e, na próxima semana, apresentará 
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o plano de recuperação económica e as medidas que ajudarão Timor-Leste a sair 

mais forte desta crise. 

Neste sentido, e na perspectiva do trabalho que o Parlamento vai desenvolver no 

futuro próximo, os resultados deste estudo são um importante instrumento de 

apoio à verdadeira compreensão da percepção que os timorenses têm do 

impacto desta crise. 

Há, naturalmente, determinados resultados que não são difíceis de antecipar, e 

que resultam, por exemplo, da queda abrupta do consumo e que afecta de 

imediato a actividade económica das empresas. No entanto, há outros que são 

mais subtis e mais difíceis de compreender, sobretudo aqueles que têm um 

impacto maior nas famílias, nas suas mais variadas dimensões e que só 

conseguiríamos analisar através de um estudo deste género. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Diz o velho ditado que: Velhos caminhos não abrem novas portas! 

Aproveitemos, então, este momento dificil para a humanidade e dar espaço à 

criatividade, para desenvolver políticas públicas que, para além das medidas 

económico-financeiras, reforcem a fraternidade e a solidariedade nacionais. Não 

para voltar o que éramos no passado recente, mas sim, para progredirmos e 

termos a coragem para inventar aquilo que sonhamos ser. 

Confesso ainda não ter lido o estudo, mas estou muito expectativa na 

apresentação que vai ser feita de seguida, pois é muito importante, para nós, 
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deputados ao Parlamento Nacional, ter a verdadeira noção da percepção que os 

nossos eleitores têm da real situação do país. Não só para avaliarmos a acção do 

Governo, mas, sobretudo, para desenhar medidas de resposta adequadas. 

Senhoras e Senhores, 

Despeço-me, convicto que esta iniciativa das Nações Unidas resultará num 

instrumento fundamental para a análise que os deputados vão fazer do Plano 

Recuperação Económica e do Orçamento de Estado de 2021. 

Muito Obrigado.  

 


