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INTERVENÇÃO DE S.EXA O PRESIDENTE DO PARLAMENTO NACIONAL 

ARÃO NOÉ DE JESUS DA COSTA AMARAL 

Por ocasião da assinatura  

do projecto da reforma do sector da justiça com o PNUD – Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

15 DE MARÇO DE 2019 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Claudio Providas e equipa do PNUD, 

Senhores Deputados, 

Senhoras e Senhores, 

 

É com uma enorme satisfação que me encontro aqui, na cerimónia de 

assinatura do novo Projecto de Reforma do Sector da Justiça do 

Parlameno Nacional com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. 

 

Começo por estender os meus agradecimentos ao Dr. Claudio Providas e 

à sua equipa pelo incansável apoio que deram para que este projecto 

fosse uma realidade. Este caminho começou a ser trilhado há muito 

tempo e só a perseverança e o empenho do PNUD permitiu que 
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chegássemos aqui. Esperamos agora que outros parceiros de 

desenvolvimento se associem ao fortalecimento do Parlamento 

Nacional. 

 

Através deste projecto o Parlamento Nacional vai ter uma apoio 

fundamental para assegurar a capacidade técnica para levar a cabo uma 

enorme reforma no sector da justiça. Serão colocados ao serviço do 

Parlamento Nacional recursos técnicos muito relevantes que irão 

permitir aos deputados o exercício da sua função constitucional de 

legislar.  

 

Gostava de sublinhar que este projecto nasce também com o objectivo 

de tornar esta reforma o mais inclusiva possível, assegurando uma 

importante participação dos partidos da oposição. Queremos que todas 

as forças políticas presentes no Parlamento Nacional, possam contribuir 

com as suas melhores ideias e propostas para este sector. Relembro 

também que este projecto nasce em articulação com o Governo e que 

desde o início dos trabalhos da reforma está prevista a participação do 

Governo na elaboração dos projectos e propostas de lei. 
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É um projecto ao serviço do Parlamento Nacional, mas na verdade ao 

serviços de todos os timorenses e para todos os timorenses, não fosse 

esta a instituição que melhor representa o nosso Povo. 

 

 

Muito obrigado a todos e muito sucesso! 

 


