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INTERVENÇÃO DE S.EXA O PRESIDENTE DO PARLAMENTO NACIONAL 

ADÉRITO HUGO DA COSTA 

Por ocasião do lançamento do relatório anual do Conselho Consultivo 

do Fundo Petrolífero 2014 – 2015  

 

21 de Fevereiro de 2017 

 

Exmo. Senhor Presidente do Fundo Petrolífero, 

Exmos Senhores Conselheiros do Fundo Petrolífero, 

Exmos. Senhores Deputados, 

Senhoras e Senhores Convidados, 

 

É com enorme satisfação que participo no lançamento do relatório anual 

do Conselho do Fundo Petrolífero. 

 

O Conselho Petrolífero, que foi criado com a Lei do Fundo Petrolífero, é 

um dos órgãos de acompanhamento da gestão do Fundo Petrolífero, 

cujo principal objectivo é garantir que seja aplicado em benefício da 

geração actual e das gerações vindouras. Garantir que as vantagens de 

hoje possam ser o sedimento do sustento dos nossos filhos. 
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Neste sentido, não quero deixar de mencionar que a criação do Fundo 

Petrolífero, foi na sua essência, um enorme exercício de solidariedade. 

De solidariedade inter-geracional entre os timorenses. De preocupação 

dos mais velhos com os seus filhos e netos. Na sua génese esteve a 

preocupação com o futuro. Com o futuro da Nação e a sua 

sustentabilidade através da utilização dos recursos do Estado de forma 

justa e igualitária e de acordo com o interesse nacional. 

 

Foi uma decisão visa permitir poupar nos tempos de abundância, em 

que o petróleo e o gás são produtos com imenso valor, e procurar 

racionalizar a utilização dessa riqueza no futuro, para que todos os 

timorenses possam beneficiar do produto da exploração dos recursos 

naturais nacionais. 

 

O Fundo Petrolífero deve contribuir para uma gestão sensata dos 

recursos petrolíferos para beneficio da geração actual e futura, 

assegurando também uma boa política de gestão fiscal em que se 

considerem e ponderem devidamente os interesses a longo prazo dos 

cidadãos de Timor-Leste. 

 

Quanto ao Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, trata-se de um 

órgão que espelha a expressão da independência, pois assessora o 
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Parlamento Nacional, sem que necessite de qualquer pedido ou impulso. 

É um órgão permanente de consulta, para que a gestão do Fundo seja 

acompanhada com rigor e seriedade. 

 

Para tal, basta ver a sua composição, pois nele participam com membros 

ex-presidentes da república, ex-presidentes do Parlamento e ex-

primeiros Ministros e membros destacados da sociedade portuguesa. 

 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Não me querendo alongar mais, convido-vos a participar na cerimónia 

de lançamento do relatório anual do Conselho Consultivo do Fundo 

Petrolífero desejando que continuem com vosso meritório trabalho. 

 

Muito obrigado! 

 


