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Discursohussi Presidente do Parlamento Nacional iha 

SeminárioNacional kona-ba Malnutrição, 12 de Outubro de 2016 

 

 

 

Ex.ma Ministra de Saúde,Dra. Maria do Céu Sarmento Pina da Costa 

Ex.ma Ministra de Solidariedade, Dra. Isabel Amaral Guterres 

Distinto Senhor Deputado Virgílio Hornai, Presidente Comissão F PN 

Distintos Deputados noDistintasDeputadas Parlamento Nacional, 

Excelentíssimos membros do Governo,  

Ex.mos membros CorpoDiplomático, 

Ex.mo ChefeNações Unidas nian iha Timor-Leste 

Ex.mos senhores hussiAgênciasira Nações Unidas nian 

Ex.mos senhores hussiGrupooioin Sociedade Civil nian 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 

Bainhira ko’alia kona-ba nutrição ka malnutriçãone’erelaciona ho ai-

han ne’ebé loron-loron ita consume. Bainhira hahán la to’o ka 

bainhira hahán la adequado bele causamalnutrição. 

 

Malnutriçãone’e problema complicadone’ebé sei lori impactoboot ba 

qualidaderecursoshumanos iha ita-nia rain. Problema complicado 

tanba malnutriçãoiha causa barak: kiak ka 

condiçãosocioeconómicane’ebéseidaukdi’ak, fator cultural no 

população ne’ebé seidauk iha conhecimentonatoonkona-

bahahánne’ebéimportante banutrição di’ak, cuidadosaúdeemgeralsei 

kuran, conflito social, bailoro naruk, desastres naturais no seluk-

seluk tan. 
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Maibé, maski complicado, ita labele hein tan. Malnutrição sai grave 

liután bainhira konalabarik ki’ikoan. Fase desde bebé moris mai to’o 

nia tinan tolu ne’e fundamentalba ninia desenvolvimento. Se nia 

hetan malnutrição iha fase ne’e, ida-ne’e bele hamossu problema ba 

ninia desenvolvimento mental ne’ebé dura durante nia vida tomak, 

mesmo que depois, iha futuro, nia começa hetan alimentação 

adequada. 

 

Dala barak ona GovernonoAgências Nações Unidas nian 

ne’ebéhaknaar an iha áreasaúde no ai-han halo pesquisalubuk ida no 

fórecomendação barak-barak maibé la consegue implementa ho 

di’ak.Tanba sá? Falta empenho? Laiha ossan atu implementa? La’ós 

prioridade atu implementa? Ka falta vontade política?  

 

Karik tempoto’o ona, começa ohin ba oin, atu ita hotu 

precisaconcentra no halo esforço atu foti açãoba implementação 

eficiente hussipolíticas no programas ne’ebédesenhaona emvez de 

lakon tempo ko’alia kona-ba diferençasnúmero ema ka labarik sofre 

malnutrição nian entre Governo no AgênciasNações Unidas. 

 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Timor Leste sai ona campeãoboot ida iha 

ObjetivoDesenvolvimentoSustentável (SDG’s= Sustainable 

Development Goals), no hanessannaçãoúnico iha Ásia 

ne’ebédesempenha papel importante kona-ba instrumento sira ba 
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objetivo promove paz iha comunidade nia leet (SDG 16), 

ne’ebécomunidadeinternacional sira reconhece. Tanba 

ne’etempoto’o ona atu buka oportunidades hodihadi’akliután ita nia 

visão. 

 

Desde ita nia restauração da independência, Timor Lestehatuur ona 

fundaçãone’ebé forte kona-ba desenvolvimentosustentável iha 

PlanoEstratégico ba Desenvolvimento 2011-2030, no tinan-tinan 

ParlamentoNacional aprova OrçamentoGeralEstado hodi implementa 

política, plano, programas no atividade sira. 

 

Investimento iha construçãoestradas, acesso ba 

coberturalinhaeletrificaçãoto’o ona fatin-fatin, destacamentomédico 

sira iha postosaúdesira ihaterritório tomak hanessanorgulhoboot ba 

Estado no nação. Ita-nia desafio iha oin maimaka oinsá atu eleva 

qualidade vida populaçãonian, atu ida-idak bele 

beneficiahussiresultadodesenvolvimentone’ebé iha onane’e. 

 

Chave atu eleva ita-nia qualidade moris makaita tem que iha 

acessoinclusivoba hahánnutritivo. Atu hetan acesso ba hahánne’ebé 

iha nutrição iha caso Timor-Lesteprecisainvestimento. 

 

Investe iha programas atu combatemalnutriçãone’e, inclui hanorin 

comunidade sira kona-ba problema ne’e, ne’e investimentoba 

timoroan sira-nia saúde no futuronação nian. 

 

Primeiro-Ministro, iha Encontroho ParceirosDesenvolvimento 

(TLDPM) foin daudaunne’e,identifica katak SDG2-“Hapara Hamlaha” 
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sei sai prioridade chave iha tinan 2017. Ne’ela’óstanba 

pressãohossicontactos ka lobi sira, maibéne’e karik baseia ba factos 

katak ko’alia kona-ba hamlaha no nutriçãoseibele contribui no sei 

fóimpactopositivoba SDG sira seluk. 

 

Excelência sira, 

 

Hanessanmembrohussicomunidadeinternacional no campeão ba SDG 

sira, Timor-Leste iha obrigação atu banati tuir acordointernacional 

sira, iha casone’e, Declaração Roma ne’ebéSegunda Conferência 

Internacional kona-ba Nutriçãohamossu iha 2014. 

 

Declaraçãorefere reconhece abut ba causa sira 

hussifatoresne’ebéhamossumalnutriçãone’ecomplexo no 

multidimensional.  

Ne’e hatudu importância atu desenvolve no implementa 

políticane’ebécoerente no açãone’ebécoordenadodi’ak liu tan entre 

setores relevantes. 

 

ConferênciaRomaaceitaplano serviço no açãohocompromisso lubuk 

ida,incluiadotametaglobal existente hanessanhadi’ak condição 

materna, kossok-oan no nutrição ba labarik sira. Relevância ba 

Timor-Leste maka necessidadeba: 

 

o Halo prevenção ba forma hotu-hotu hussimalnutrição; 

o Hassa’einvestimento ba intervençãone’ebéefetivo; 

o Fortifica sistema alimentar ne’ebésustentável; no 

o Hassa’eperfil nutrição. 
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Ita tem que sai inspirador no catalisador ba mudanças. Ita precisa 

duni atu materializa compromisso hirak-ne’e iha Timor-Leste. 

 

Ita bele halo buat hirak-ne’e hodi fó garantia katakpovo iha acessoba 

hahánne’ebénutritivo, ajuda povo atu bele sai resiliente atu hassoru 

moras, nutriçãone’ebédi’ak sei hassa’enívelquociente de inteligência 

(IQ), no hatuurfundação forte ba inan-feton sira. 

 

 

Minhas senhoras e Meus Senhores, 

 

Hanessannaçãone’ebéhale’u ho tassi no ricoho ikan,no mós tanba ita 

iha ai-fuan oioin, loloosne’eTimor-Leste preenchecondição atu hetan 

dieta ne’ebésaudável.Ne’ebele mós contribui hodi aumentaPIB 

(Produto Interno Bruto), no 

hassa’ecapacidaderendimentoeconómicopovo nian, no di’ak tebes 

atu reduz dependência ba hahánsira iha latarias ka 

hahánne’ebéprocessado ona. 

Importante mós atu reforça campanha hodi hanorin inan sira katak 

sira-nia bebé precisa de’it sussubeen inan nian to’o sira fulan 6. Inan 

barak fó sussubeen kaleen nian, ka hahán ka buat-hemu seluk ruma, 

tanba sira hanoin sala katak ne’e mak di’ak ba sira-nia kossok-oan. 

No liutiha fulan neen, bainhira tempo to’o ona atu bebé começa han 

buat seluk, ita tem que hanorin inan sira atu prepara hahán ne’ebé 

adequado, ne’ebé inclui proteínas, vitaminas, no micronutriente 

seluk-seluk ne’ebé labarik precisa, maski ne’e bele contra prática 

cultural tradicional.  

http://www.wondershare.net/shop/buy/buy-pdfelement-sonc.html?f=pro


 6

 

Importante tebes atu ita consciente katak papel importante 

Deputado sira-nian maka atu hatudu responsabilidade bainhira 

hala’oknaarfiscalização ho adequado ba Governo nia serviço, cria no 

garante produçãolegislaçãoapropriado atu suporta SDG sira, no 

atento hodi valoriza despesacada centavo hussi OGE. 

 

Ita bele hahú ho hareedidi’ak proposta OGE 2017 hussiministério 

ida-idak nia programas atu 

alcançaObjetivosDesenvolvimentoSustentável (SDG’s) hanessan 

parte integradohussidesenvolvimentonacional tinan-tinan. 

Responsabilidade atu promove dieta saudável no garante acesso ba 

hahánne’ebénutritivola’ósresponsabilidade ministério ida nian 

de’it.Planoação ba Zero Hunger Challenge, ka Desafio Hamlaha Zero, 

exige responsabilidade ministério sira hotu hamutuk. 

 

Excelências,  

 

Timor-Leste sei labele halo ne’emessak, maibé ita 

precisaapoiofinanciamentohussiparceirosdesenvolvimento sira, 

apoiohussi peritos no habilidade atu habelar no haluan atividades 

ne’ebénecessário.  

 

Contribuiçãodoador sira-nianquase atu lakon iha tinan hirak ikus 

ne’e, tanba ne’e ita precisavocal liu tan hodi convenceno hetan 

apoiohussiparceirosdesenvolvimento sira, maibé iha tempohanessan, 

hanessanna’in ba causamalnutriçãoiha Timor-Leste ita tem que 

hatudu empenhoita hotu nian, liuliuGoverno nia disponibilidade 
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orçamentação ba programas sira temi iha leten ho ligação ba SDG 

sira. 

 

Ha’u fiar katak iha seminárione’e, ho apresentação lubuk ida tuir mai 

hussiperitosno discussão iha GruposTemáticos,no tulun 

hussiAgênciasNações Unidas nian iha área relevante,sei bele 

produzPlano de Acãone’ebédi’ak hodi bele implementa iha oin mai, 

no ha’u fiar katak seminárione’esei hetan sucesso tuir saida mak ita 

hotu espera. Obrigadowa’in. 
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