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Viena, Áustria, 7 a 8 de Setembro de 2021. 

Senhor Presidente do Conselho Nacional Austríaco, Wolfgang Sobotka,  

Senhor Presidente da União Interparlamentar, Duarte Pacheco, 

Senhor Secretário-Geral da UIP, Martin Chungong, 

Caros colegas Presidentes dos inúmeros Parlamentos e Assembleias hoje aqui 

representados, 

Senhoras e senhores, 

 

É uma maior honra que me encontro aqui em Viena, partilhar em representação do Povo 

de Timor-Leste, nesta magna Assembleia, as quedas globais que invoca cada vés mais a 

importância do multilateralismo. Os meus agradecimentos à IPU na pessoa do Senhor 

Presidente Duarte Pacheco e ao Conselho Nacional Austríaco na pessoa do Senhor 

Wolfgang Sobotka pela calorosa recepção que eu e a minha delegação sentimos nesta 

histórica cidade. 

 

Começo a minha intervenção por sublinhar o esforço da comunidade global em torno da 

mitigação os efeitos nefastos da pandemia da COVID 19. As manifestações de acções de 

solidariedade entre Estados e regiões revelam a importância do multilateralismo perante 

as crises globais. A acção conjunta como uma comunidade global é que conseguimos 

combater as questões globais.  

 

As novas variantes do virus que continuam preocupar a humanidade, colocam-nos em 

contínua vigilância e exige a maior quantidade de abastecimento de óxigénio nos centros 

de tratamento.   Desde que o virus não conhece fronteiras de várias ordens, a vacinação 

de todos os cidadãos do globo é a medida mais eficaz para todos os países tanto em 

desenvolvimento como países desenvolvidos. A pandemia do Covid-19 assim também as  

alterações climáticas, requerem empenho multilaterais estratégicos integrados, sustentado 

por capacidades técnicas e financeiras para não deixar ninguém para trás.  

  

A independência de Timor-Leste está intimamente ligada a um esforço multilateral de 

várias nações, pelo que, o multilateralismo para Timor-Leste é um facto inegável. Assim 

Timor-Leste, mantein-se consistente no valor e na importância do multilateralismo, seja 

nas questões políticas, como questões sociais humanas.   

 

Os nossos esforços concentram-se nas formas de elevar as capacidades preventivas,  

vigilância sanitaria e facilidades hospitalares suficientes para atuaçoes médicas imediatas. 

Simultaneamente a manutenção das atividades económicas e o plano da  recuperação 

económica residem no centro da atenção do Governo. O Parlamento Nacional assume a 



responsabilidade no dominio dos seus poderes Constitucionais de legislar, fiscalizar e 

tomar decisões políticas no âmbito de mitigar os nefastos impactos do Covid-19 e das 

alterações climáticas.  O Prezidente da República, o Parlamento Nacional e o Governo  

estão em comunicaçoes regulares para a busca das medidas acertadas e eficientes para o país.  

 

Todos nós devemos concertar de maneira eficaz e eficiente as medidas multilaterias e medidas 

internas de cada país. O multilateralismo é o mecanismo global de partilha de 

conhecimentos e de recursos contra a pandemia do Covid-19 e a alteração climática para 

proteger a humanidade e o nosso planeta. 

 

Muito Obrigado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


