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INTERVENÇÃO DE S.EXA O PRESIDENTE DO PARLAMENTO NACIONAL 

ARÃO NOÉ DE JESUS DA COSTA AMARAL 

Por ocasião da abertura da Inauguração do Compacto MCC 

25 DE MARÇO DE 2019 

 

 

Sua Excelência Senhor Ministro Fidelis Magalhães, Ministro de Estado, 

da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares 

Sua Excelência Senhora Embaixadora dos Estados Unidos da América, 

Kathleen Fitzpatrick, 

Excelentíssimos Senhores Representantes do Millennium Challenge 

Corporation, 

Excelentíssimos Senhores Membros do Governos, 

Excelentíssimos Senhores membros do Corpo Diplomático, 

Senhoras e Senhores, 

 

É com grande honra e entusiamo que me encontro nesta cerimónia de 

inauguração do Compacto de Timor-Leste do Millennium Challenge 

Corporation.  

 

Aproveito para, desde já, dar os meus parabéns ao Ministro Fidelis 

Magalhães, à sua equipa e à equipa do MCC, que trabalharam com a 
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rapidez necessária para assegurarem a concretização desta generosa 

iniciativa de cooperação do Povo dos Estados Unidos da América. 

 

Estamos certos que a implementação deste programa irá contribuir de 

um modo decisivo para desenvolver e promover o crescimento 

económico em Timor-Leste, reduzir a pobreza e tornar o nosso país um 

destino mais apetecível para o investimento estrangeiro. 

 

Em nome do Parlamento Nacional, os meus sinceros agradecimentos na 

pessoa da Senhora Embaixadora Kathleen Fitzpatrick ao Povo amigo dos 

Estados Unidos da América por, uma vez mais, ter mostrado 

disponibilidade para apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste. 

Senhoras e Senhores, 

O crescimento económico é um dos factores fundamentais  para a 

redução da pobreza e para a melhoria da qualidade de vida dos 

timorenses e, por este motivo, o Parlamento Nacional olha para esta 

iniciativa com muito interesse e entusiasmo.  

 

Cabe ao Governo implementar e desenhar a política de desenvolvimento 

económico do país, no entanto, há um conjunto de iniciativas que 

obrigatoriamente terão que passar pelo Parlamento Nacional, sobretudo 
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ao nível da aprovação do quadro legislativo que assegurará a 

implementação das reformas necessárias. Desde a reforma da justiça, 

passando pela reforma fiscal à criação de um quadro legal para a 

melhoria do ambiente de negócios que favoreça o investimento 

estrangeiro.  

 

Neste sentido, quero aqui afirmar que o Governo e o MCC contarão 

sempre com o Parlamento Nacional no o apoio das suas iniciativas. 

 

O Parlamento Nacional, com a ajuda de parceiros de desenvolvimento, 

tem feito um enorme esforço de capacitação e de criação de condições 

para estar tecnicamente preparado para o cumprimento da missão que 

a Constituição lhe atribui. Por isso, fará o que for necessário para ajudar 

a desenvolver, debater e aprovar o quadro legal necessário para a 

concretização das reformas que esta iniciativa visa apoiar. 

 

Apoiar o Governo nesta iniciativa é cumprir a Constituição da República 

e melhorar a equidade e a prestação de serviços aos cidadãos 

timorenses. 

 

As reformas conduzirão ao aumento da receita, ao desenvolvimento de 

um ambiente amigo do investimento estrangeiro, na redução de custos 
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para fazer negócios e na atracção de investimentos em sectores 

produtivos, agregadores de valor, manufactura e industria.  

 

Para além do apoio ao desenvolvimento do quadro legislativo, o 

Parlamento Nacional tem igualmente um papel relevante no processo 

de adesão a tratados internacionais, pois cabe-lhe constitucionalmente 

o poder de ratificação de instrumentos internacionais depois de 

negociados e assinados pelo Governo.  

 

Estou certo que, no espírito da promoção de um ambiente de negócios 

mais favorável, o Governo deverá estar a equacionar à adesão a 

convenções internacionais que facilitem o comércio, como a 

Organização Mundial de Comércio ou a ASEAN ou mesmo iniciativas que 

facilitem o movimento de turistas que queiram visitar Timor-Leste. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

Como terão conhecimento, o Parlamento Nacional em diálogo próximo 

com o Governo, elegeu algumas prioridades para o futuro próximo, que 

em muito podem apoiar as iniciativas de desenvolvimento do MCC em 

Timor-Leste, como a reforma do sector da justiça. 

Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(UNDP), foram asseguradas a contratação de quadros técnicos com 
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experiência para ajudar na criação e revisão do quadro legislativo da 

justiça, que estabelecerá um sistema de justiça mais sólido e 

garantístico, tanto no sistema penal como civil. Não há ambiente de 

negócios favorável sem que haja um sistema de justiça consistente e que 

assegure a previsibilidade dos investimentos.  

 

Para ajudar a facilitação dos negócios em Timor-Leste e a irradicação de 

um flagelo que corrói as instituições do Estado, o Parlamento Nacional 

debate também, neste momento, o projecto de lei anti-corrupção que 

espera aprovar muito em breve. Um país livre de corrupção torna-se 

muito mais apetecível para o investimento, tanto nacional como 

estrangeiro. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

Desejo muito sucesso ao Governo, em especial o Ministro Fidelis 

Magalhães na condução desta iniciativa com o MCC, e que em breve 

possamos contar com criação de um quadro que crie mais emprego, 

estabeleça um ambiente de negócios mais amigo do investimento,  e 

que conduza ao desenvolvimento de diversos sectores da economia 

timorense levando a mais crescimento económico, ajudando a reduzir as 

desigualdades sociais. 
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Podem contar com o Parlamento Nacional! 

 

Muito obrigado 

 


