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Parlamento Nacional de Timor-Leste realiza a 
primeira Reunião Plenária da V Legislatura e elege 
o novo Presidente

O Parlamento Nacional realizou, no dia 13 de jun-
ho de 2018, a sua primeira Reunião Plenária da V 
Legislatura. Esta reunião iniciou-se pelas 10:00, e 
foi presidida pelo Presidente em exercício, Aniceto 
Longuinhos Guterres Lopes.

No seu discurso inicial, o Presidente em exercício 
manifestou o seu contentamento pela forma cal-
ma e pacífica com que decorreu todo o processo 
político e eleitoral nos últimos meses. Além dis-
so, apresentou os cumprimentos aos deputados 
que cessam os seus mandatos e dirigiu votos de 
felicidade e sucesso aos novos deputados que se 
preparam para tomar posse. Por fim, referiu a ne-
cessidade de a nova Legislatura do Parlamento 
Nacional ser orientada no sentido do reforço do 
interesse nacional.

De seguida, o Presidente, seguindo a agenda des-
ta Reunião Plenária Extraordinária, apresentou o 
Projeto de Deliberação para a constituição de uma 
Comissão Eventual para Verificação de Poderes dos 
deputados. Seguiu-se alguma discussão relativa à 
composição desta Comissão, que levou mesmo a 
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uma interrupção da Reunião Plenária, para que se 
acertassem pequenos ajustes entre os partidos. O 
projeto foi depois aprovado com 60 votos a favor,  0 
votos contra e 5 abstenções. A Comissão ficou assim 
com 9 deputados da coligação AMP, 5 deputados da 
Fretilin, 2 deputados do PD e 1 deputado da FDD.

A Comissão reuniu e confirmou a legalidade e a 
ausência de incompatibilidades, bem como duas 
renúncias e respetivas substituições que deram en-
trada. O  Plenário votou, de seguida, o Relatório da 
Comissão. O Relatório foi aprovado com 38 votos a 
favor, 0 votos contra e 27 abstenções.

Após este processo, realizou-se o juramento dos 
Deputados da V Legislatura.

A Reunião Plenária continuou com o anúncio de que 
existia apenas uma lista para o cargo de Presidente 
do Parlamento Nacional. 

O candidato a Presidente do Parlamento Nacional 
foi o Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
do partido CNRT.

A votação realizou-se e foi anunciado o resultado, 
tendo o único candidato ganho a eleição com 36 vo-
tos a favor, 29 votos contra e 0 abstenções.

O novo Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus da Costa Amaral, tomou então o lugar 
como Presidente do parlamento Nacional. No seu 
discurso, o novo Presidente começou por manifes-
tar a grande honra por ter sido eleito e afirmou que 
vai representar todos os deputados e cumprir os de-
veres inerentes a este cargo. Apelou também aos 
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Deputados para que deixem de lado as divergências 
político-partidárias e ponham o interesse nacional 
acima de todos os outros.
Depois realçou a maturidade política do povo timo-
rense, manifestada nas últimas eleições.

De seguida referiu-se à importância de manter os 
programas de cooperação, com várias instituições, 
bem como as relações bilaterais com a Assembleia 
da República de Portugal e outras instituições congé-
neres, para apoiar o desenvolvimento e reforço do 
Parlamento Nacional.

Destacou também a importância dos próximos pas-
sos políticos em Timor-Leste, nomeadamente com a 
aprovação do Orçamento Geral do estado e de Leis 
importantes.
Na última partes do seu discurso, o novo Presiden-
te do Parlamento  Nacional  deixou vários agra-
decimentos, ao Presidente cessante, e à Mesa, aos 
deputados da IV Legislatura, ao Primeiro-Ministro e 
restantes membros do VII Governo Constitucional, 
à polícia e às FFDTL e, por fim, à liderança da AMP, 
pela confiança que depositou em si.

Neste evento também o Secretariado Geral do Par-
lamento Nacional, entrega de alguns documentos 
essenciais aos novos Deputados, Constituição da 
RDTL, Regimento do Parlamento Nacional, e Manual 
do Deputado.

Os trabalhos do Parlamento Nacional continuam no 
dia 14 de junho, com a eleição dos restantes mem-
bros da Mesa.

Parlamento Nacional completou a eleição da Mesa 
para a V Legislatura
O  Parlamento  Nacional completou, no dia 14 de 
junho de 2018, a eleição da Mesa para a V Legislatu-
ra, período de 2018 a 2023.

Em  Sessão  Plenária  extraordinária, foi apresentada 
uma lista única para os cargos de Vice- Presidentes, 
Secretário  e  Vice-Secretários. A  lista  apresenta-
da foi  a  seguinte:  1.ª Vice-Presidente:  Deputa-
da  Maria Angelina  Lopes  Sarmento,  do  PLP,   2.º    
Vice-Presidente:   Deputado   Luís     Roberto  da  Silva,  
do  KHUNTO;  Secretária   da  Mesa: Deputada  Ma-
ria  Teresinha  Viegas,  do  CNRT; 1.ª Vice-Secretária: 
Deputada Isabel Maria Barreto Ximenes, da FDD; e 
2.ª Vice-Secretária: Deputada Regina Freitas, do PLP.

Seguiu-se um período de debate, com intervenções 
dos  senhores  deputados,  questionado  a  propor-
cionalidade da lista apresentada. Para tentar encon-
trar consensos entre os partidos, o Presidente do 
Parlamento interrompeu a Sessão Plenária durante 
30 minutos. Uma vez que não foi possível chegar 
a qualquer alteração, passou-se à votação da lista 
originalmente apresentada.
Os senhores deputados da FRETILIN e do PD optaram 



por se retirar da sala do Plenário, não tendo participa-
do na votação.

Depois de verificada e confirmada a lista, procedeu-se 
à votação, por escrutínio secreto. A lista única foi eleita 
na votação, por unanimidade: 36 votos a favor, 0 votos 
contra e 0 abstenções.

Depois da eleição, os membros eleitos tomaram ime-
diatamente lugar na Mesa do Parlamento Nacional.
Antes de terminar esta Sessão Plenária Extraordinária, 
o Presidente, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, pediu 
às bancadas parlamentares que preparassem também 
as respetivas estruturas, a submeter ao Presidente do 
Parlamento.

Informou  ainda  que  no  dia  18  de junho  se realizaria  
uma  Reunião  da  Conferência  dos Representantes 
das Bancadas Parlamentares, para definição da Agen-
da das Sessões Plenárias  Ordinárias, nomeadamente 
para constituição das Comissões Especializadas Perma-
nentes e demais órgãos com participação dos Deputa-
dos.

Parlamento Nacional estabelece 8 Bancadas Par-
lamentares para a V Legislatura

O Parlamento Nacional, na V Legislatura, terá 
8 Bancadas Parlamentares, a saber: FRETI-
LIN,  CNRT, PLP, KHUNTO, PD, UDT, PUDD e 
FRENTE-Mudança.

Em reunião de líderes das Bancadas Parlamenta-
res, no dia 19 de junho de 2018, na sala de con-
ferências do Parlamento Nacional, decidiu-se o 
estabelecimento destas bancadas, de acordo com 
o Regimento do Parlamento Nacional, no seu ar-
tigo 11º, alíneas 1) e 2), que regula a Constitu-
ição e Organização das Bancadas Parlamentares. 
Este número de bancadas resulta da decisão da 
coligação Aliança Mudança e Progresso (AMP), 
que se estabelece em 3 bancadas, uma por cada 
partido, e de idêntica decisão da coligação Frente 
Desenvolvimento Democrático (FDD), e a que se 
juntam as bancadas parlamentares da FRETILIN 
e do PD.

Nesta  reunião  dos  líderes  das Bancadas Parla-
mentares, também foi discutida a agenda de uma  
Reunião Plenária extraordinária, a realizar em 
breve, para aprovação da autorização da deslo-
cação do Presidente da República ao estrangeiro, 
entre outros os assuntos importantes.



Esta reunião dos líderes das bancadas foi presidi-
da pelo Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanhado pe-
los Vice-Presidentes, pela Secretária da Mesa, e 
pelas Vice-Secretárias da Mesa, tendo participado 
todos os líderes das Bancadas Parlamentares.

Presidente do Parlamento Nacional e os Membros 
da Mesa do Parlamento Nacional reuniram pela 
primeira vez com S. Ex.ª o Presidente da República

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, os Vice-Presidentes, 

Maria Angelina Lopes Sarmento e Luís Roberto da Silva, 
e as Vice-Secretárias da Mesa, Isabel Maria B. Freitas 
Ximenes e Regina Freitas, realizaram, no dia 20 de jun-
ho de 2018, a primeira reunião com S. Ex.ª o Presiden-
te da República, Francisco Guterres Lú-Olo, no Palácio 
Presidencial, no Bairro-Pité, em Díli.   
Esta reunião teve como objetivo apresentar cumpri-
mentos a S. Ex.ª o Presidente da República e dar-lhe 
a conhecer a composição da Mesa do Parlamento Na-
cional para a V Legislatura.    
 
Além disso, esta reunião serviu também para infor-
mar o senhor Presidente da República sobre a Re-
união Plenária Extraordinária, a realizar em breve, para 
aprovar a deslocação de trabalho do Presidente da 
República ao estrangeiro.   
   

Delegação da Agência Brasileira de Cooperação reuniu 
com o Secretário-Geral do Parlamento Nacional

A equipa de comunicação da Agência Brasileira de Co-
operação (ABC), composta por Marcelo Almeiro Gui-
marães e a Janina Ferras Plessmann, reuniu com o 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino Afon-
so de Jesus, e com a estrutura do Secretariado, no dia 
20 de junho de 2018, na sala de conferências do Parla-
mento Nacional.  



Esta reunião teve como objetivo realizar mais um con-
tacto direto com o Secretário-Geral do Parlamento 
Nacional, Adelino Afonso de Jesus, com a Diretora de 
Recursos Humanos, Idalina Guterres, com o Diretor de 
Apoio Parlamentar, Armando Machado, com o Diretor 
de Comunicação, Paulo da Costa Nunes, e com o Chefe 
da Divisão de Tecnologia e Comunicação, Abílio Ber-
nardo Caldas, sobre o acordo na área técnica de Rádio 
e Televisão do Parlamento Nacional, que o Parlamento 
Nacional e a ABC assinaram no dia 22 de fevereiro de 
2018.  
  
O Secretário-Geral e a estrutura do Secretariado do Par-
lamento Nacional esperam que a cooperação entre o 
Parlamento Nacional e a ABC possa  ajudar a  desen-
volver o canal do Parlamento Nacional, para que ele 
possa chegar mais perto das comunidades em todo o 
território de Timor-Leste, e inclua também a capaci-
tação dos recursos humanos, de forma a que o canal 
do Parlamento preste um serviço de qualidade aos ci-
dadãos. 

Parlamento Nacional autoriza a deslocação do Presi-

dente da República ao estrangeiro

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ex-
traordinária, no dia 21 de junho de 2018, realizou 
a votação para dar assentimento à deslocação 
de Sua Excelência  o  Presidente  da  República à 
República da Indonésia, com votos 62 a favor, 0 
contra e 0 abstenções. 
 
A votação do assentimento da deslocação do 
Presidente da República realizou-se no Período da 
Ordem do Dia. Antes disso, no Período de Antes 
Ordem do Dia fez-se a substituição temporária de 
Deputados de vários partidos, nomeadamente do 
Partido KHUNTO, Lígia Filomena Coelho da Silva 
substitui o Deputado António Verdial de Sousa, 
Irene Gonzaga Sarmento  substitui a Deputada 
Armanda Berta dos Santos, António Maria No-
bre Amaral  Tilman  substitui o Deputado José 
Agostinho da Silva; do Partido CNRT, Patrocino 
Fernandes dos Reis substitui o Deputado Dionísio 
da Costa Babo Soares, Veneranda Lemos Martins 
substitui o Deputado Jacinto Rigoberto Gomes 
de Deus, Virgínia Ana Belo substitui o Deputado 
Virgílio Smith; do Partido FRETILIN, Abílio Quintão 
Pinto substitui o Deputado José Agostinho Sequei-
ra «Somotxo». Estas substituições temporárias fo-
ram seguidas do anúncio da renúncia ao mandato 
do Deputado Fidélis Manuel Leite Magalhães, do 
partido PLP, que foi substituído pelo Deputado 
Abel Pires da Silva.
 
Além disso, no Período da Ordem do Dia foi dis-
cutido e votado o Projeto de Deliberação n.o 4/ 
V – Antecipação do período normal de funciona-
mento da 1.a Sessão Legislativa da V Legislatura, 
aprovado com votos 56 a  favor,  0  contra, e 4 



abstenções. Esta deliberação tem o objetivo de 
assegurar o funcionamento normal do Parlamen-
to Nacional, desde este momento até ao início 
formal da sessão legislativa, a 15 de setembro 
deste ano.

Esta reunião Plenária foi presidida pelo Presiden-
te do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da 
Costa Amaral, acompanhado pelos membros da 
Mesa. 

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com 
delegação de Defensoria Pública Federal do Brasil

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos seus 
assessores, Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pinto, 
reuniu com uma delegação da Defensoria Pública 
Geral Federal do Brasil, composta por Carlos Edu-
ardo Barbosa Paz e Rodrigo Esteves Rezende, que 
foi acompanhada pelo Defensor Público-Geral da 
República Democrática de Timor-Leste, Sérgio de 
Jesus Fernandes da Costa Hornai, pelo Embaixa-
dor do Brasil em Timor-Leste, Aldemo Garcia, e 
pela equipa da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), no dia 22 de junho de 2018, no gabinete 
do Presidente do Parlamento Nacional.

Esta  reunião   teve   como   objetivo   dar   a   
conhecer ao Presidente do Parlamento Nacional  
o  relatório de  atividades  da  Agência  Brasileira  
de  Cooperação, na área de justiça, e em especial 
o trabalho desenvolvido com a Defensoria Públi-
ca Geral de Timor-Leste.

Analisaram-se também as possibilidades de o 
Parlamento Nacional, através do seu Plano Es-
tratégico para o período 2011-2030, poder co-

laborar e ajudar a implementar a Defensoria Pública em 
todos os municípios.
O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o apoio da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), na área de justiça, e 
prometeu que vai continuar esta cooperação para capacitar a 
Defensoria Público Geral de Timor-Leste, de modo a que ela 
dê apoio às vítimas, especialmente as pessoas mais pobres, 
para que possam ter acesso à justiça.

Presidente do Parlamento Nacional Participou na Aniversario 
RENETIL

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da 
Costa Amaral, participou na cerimónia do trigésimo (XXX) 
aniversário da organização da Resistência Nacional dos Es-
tudantes de Timor-Leste (RENETIL), no Salão da Universidade 
da Paz, no dia 23 de junho de 2018. 

Nesta cerimónia houve a tomada de posse da nova estrutura 
da RENETIL, e também a inauguração do monumento ao sau-
doso Fernando «Lasama» de Araújo, na Universidade da Paz.

O Secretário-Geral da RENETIL, Joaquim Fonseca «Russo», 
ofereceu um livro com o título «RENETIL iha Luta Libertasaun 
Timor Lorosa’e» sobre a RENETIL, ao Presidente do Parlamen-
to Nacional.



O Presidente do Parlamento Nacional no seu discurso, mani-
festou o seu agradecimento e deu os parabéns à estrutura e 
aos membros da RENETIL e pediu para que continuassem a 
contribuir para o processo de desenvolvimento nacional.

Parlamento Nacional estabeleceu as Comissões Especializadas 
Permanentes e a Comissão Permanente e elegeu os membros 
do Conselho de Administração

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária ordinária, no dia 
26 de junho de 2018,  estabeleceu  as  7  Comissões Espe-
cializadas Permanentes e a Comissão Permanente e elegeu os 
membros para o Conselho de Administração do Parlamento 
Nacional, para a V Legislatura.

No Período da Ordem do Dia, o Plenário do Parlamento na-
cional discutiu o Projeto de Deliberação n.º 2/V – Constituição 
das Comissões Especializadas Permanentes. Este projeto foi 
aprovado com 44 votos a favor, 11 votos contra e 7 abstenções.

As Comissões Especializadas Permanentes para esta V Legis-
latura ficaram organizadas da seguinte forma: 
Comissão A: Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça, 
com 11 membros;
Comissão B: Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Se-

gurança, com 9 membros;
Comissão C: Comissão de Finanças Públicas, com 13 
membros;
Comissão D: Comissão de Economia e Desenvolvimen-
to, com 9 membros; 
Comissão E: Comissão de Infraestruturas, com 9 mem-
bros; 
Comissão F: Comissão de Saúde, Segurança Social e 
Igualdade de Género, com 9 membros;
Comissão G: Comissão de Educação, Juventude, Cultu-
ra e Cidadania, com 11 membros.

Depois desta votação, o Plenário passou à  discussão 
e votação do Projeto de Deliberação n.º 3/V – Consti-
tuição da Comissão Permanente. Esta Comissão será 
composta por 31 Deputados, incluindo o Presidente 
do Parlamento e os dois Vice-Presidentes, tendo cada 
bancada a seguinte representatividade: FRETILIN, 11 
Deputados, CNRT, 9 Deputados, PLP, 3 Deputados, PD, 
2 Deputados, KHUNTO, 1 Deputado, PUDD, 1 Depu-
tado, e UDT/FM, 1  Deputado.  Este  Projeto  de  De-
liberação foi aprovado com 40 votos a favor, 13 votos 
contra e 5 abstenções. 

Os Deputados realizaram também, nesta reunião, a 
eleição dos 5 membros (deputados) para o Conselho 
de Administração, com 38 votos a favor, 3 votos contra 
e 22 abstenções. Os membros eleitos são: da banca-
da FRETILIN, Deputado Antoninho Bianco, efetivo, e 
Deputado Joaquim Dos Santos «Boraluli», suplente, da 
bancada CNRT, Deputada Virgínia Ana Belo, efetiva, e 
Deputado José V. R. Ferreira, suplente, da bancada PLP, 
Deputado Francisco Vasconcelos, efetivo, e Deputado 
Noé da Silva Ximenes, suplente, da bancada KHUNTO, 
Deputada Olinda Guterres, efetiva, e Deputada Irene 
Gonzaga Sarmento, suplente, e da bancada PD, Depu-
tado Adriano do Nascimento, efetivo, e Deputada Elvi-
na Sousa Carvalho, suplente.



Durante esta Sessão Plenária, fez-se ainda o anúncio da 
composição da bancada parlamentar UDT/FM, que passa 
a estar organizada numa bancada única, juntando-se des-
sa forma às restantes bancadas da FRETILIN, CNRT, PLP, 
KHUNTO, PD e PUDD, formando assim 7 bancadas parla-
mentares no total. 
Esta Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos 
Parlamentares, Fidélis Leite Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o Em-

baixador da Austrália e com o PDHJ

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos seus as-
sessores, Bruno Lencastre e o Júlio Tomás Pinto, reu-
niu com o Embaixador da Austrália em Timor-Leste, 
Peter Roberts, e com a sua equipa, no gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional, no dia 27 de 
junho de 2018.

Nesta reunião, discutiu-se o fortalecimento da co-
operação bilateral entre o Parlamento Nacional e o 
Parlamento da Austrália, especialmente na área do 
projeto Lian Povo e do apoio ao Grupo das Mulheres 
do Parlamento Nacional, que o Parlamento Nacional 
incluiu no seu Plano Estratégico para o período 2017-
2022. Foi ainda abordado o assunto da Delimitação 
da Fronteira Marítima entre o Governo da Austrália 
e o Governo de Timor-Leste, especialmente a ratifi-
cação do tratado de fronteiras marítimas, bem como 
a visita de membros do Parlamento da Austrália 
ao Parlamento Nacional, em setembro ou outubro 
deste ano. 

O Presidente do Parlamento Nacional manifestou o seu 

apreço pelo esforço e apoio do Governo da Austrália, du-

rante este período, que ajudou ao desenvolvimento na-

cional, e pediu que o apoio se mantenha para o futuro. 

No mesmo dia, o Presidente do Parlamento Nacional 

reuniu com o Provedor dos Direitos Humanos e Justiça 

(PDHJ), Silvério Pinto Baptista, e com os seus dois adjun-

tos, no gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o  Provedor apresentou o  relatório de 

atividades da PDHJ, relativo ao ano de 2017, ao Presiden-

te do Parlamento Nacional. Esta apresentação decorre do 

estatuído no Estatuto da PDHJ, que, no seu artigo 45º, 

prevê que a PDHJ, todos os anos, a 30 de junho, apre-

sente o relatório de atividades ao Parlamento Nacional.



O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu a ação 

da PDHJ durante este ano, especialmente o trabalho de-

senvolvido na capacitação de entidades do Estado como a 

Polícia ou o Exército, sobre os Direitos Humanos e Justiça. 

Referiu ainda que este relatório será apresentado aos lí-

deres das bancadas e que, posteriormente, será fixada 

uma data para a sua apresentação em Sessão Plenária.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Encarregado de Negócios da China

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos asses-
sores, Bruno Lencastre e o Júlio Tomás Pinto, reu-
niu com o Encarregado de Negócios da China em 
Timor-Leste, Li Fanjie, e com a sua equipa, no dia 28 
de junho de 2018, no gabinete do Presidente do Par-
lamento Nacional.

Esta reunião teve como objetivo principal a entre-
ga de uma carta de felicitações, do  Presidente  do  
Comité Central da Assembleia Popular Nacional da 
China, Li Zhanshu, ao Presidente do Parlamento Na-
cional, que assumiu o cargo de Presidente do Parla-
mento Nacional para a V Legislatura.

Além  disso,  foi  analisada  a  continuação  da  co-
operação  bilateral  entre Timor-Leste e a China, a 
nível parlamentar, para reforçar o apoio e o trabalho 
entre os órgãos legisladores das duas nações.

O Presidente  do  Parlamento  Nacional  agradeceu  
a carta de  felicitações  do  Governo  da China, espe-



cialmente a atenção do Presidente do Comité Cen-
tral da Assembleia Popular Nacional da China, Li 
Zhanshu, e manifestou a sua satisfação pelo apoio 
do Governo da China até agora.

Pediu ainda que esta cooperação continue no fu-
turo, para fortalecer o espírito de amizade entre 
Timor-Leste e a China.

Parlamento Nacional realiza programa de acolhi-
mento dos Deputados da V Legislatura 

O Secretariado-Geral  do  Parlamento Nacional re-
alizou um programa de acolhimento dos Deputa-
dos da V Legislatura, entre os dias 27 e 29 de junho 
de 2018.
O objetivo deste programa de acolhimento foi a 
partilha de conhecimentos e experiências entre os 
Deputados, e especialmente entre os novos Depu-
tados, sobre papel dos Deputados e o papel do Par-
lamento Nacional, de acordo com a lei, de forma a 
ajudá-los nas suas novas funções. 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, na abertura desta atividade, 
pediu aos Deputados para acompanharem esta 
atividade ativamente, de modo a desenvolverem 
os seus conhecimentos na área parlamentar.

Os oradores deste seminário foram: Vicente Gu-
terres, Ex-Presidente do Parlamento Nacional; Fer-
nanda Borges, Ex-Deputada; Josefa Álvares Pereira 
Soares, Ex-Presidente do Grupo de Mulheres Par-
lamentares de Timor-Leste (GMPTL) e atual Depu-
tada da bancada FRETILIN; Jacinta Abu Cau Perei-
ra, Ex-Deputada; Dimitar Stajcov, representante 
do Internacional Republican Institut (IRI); Adelino 
Afonso de Jesus, Secretário-Geral do Parlamento 

Nacional; João Rui Amaral, Secretário-Geral Adjunto 
do Parlamento Nacional; Sancha Margarida Tilman, 
Chefe do Gabinete de Relações Internacionais e Co-
operação; e Bruno Lencastre, Assessor do Presidente 
do Parlamento Nacional. 

Os principais assuntos abordados durante este pro-
grama de acolhimento foram o Papel do Parlamen-
to Nacional, o Mandato do Parlamento Nacional, 
o Processo Legislativo Comum, p Papel  do  Grupo  
das Mulheres Parlamentares, o Orçamento Ger-
al do Estado, os Direitos da Oposição, os Processos 
de Orientação e Fiscalização Política, as Bancadas e 
Comissões Parlamentares, a Diplomacia Parlamen-
tar, a Administração Parlamentar, a  Estrutura  Orgânica 
do Secretariado-Geral e o Plano Estratégico do Parlamento 
Nacional.
Durante esta atividade de acolhimento houve sessões de 
perguntas e respostas sobre os assuntos apresentados pe-
los oradores. 

O Presidente do Parlamento Nacional, no encerramen-
to desta atividade, agradeceu aos  Deputados  pela  sua 
participação, bem como aos oradores que partilharam ex-
periências e conhecimentos com os Deputados mais no-
vos.



Parlamento Nacional prestou última homenagem ao 
Ex-Deputado Cecílio Caminha Freitas

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária extraor-
dinária, no dia 30 de junho de 2018, prestou uma última 
homenagem ao saudoso Deputado da II Legislatura, 
Cecílio Caminha Freitas, que faleceu no hospital, em Bali, 
Indonésia, no dia 27 de junho de 2018.

Esta última homenagem manifestou-se através de uma 
sessão plenária extraordinária, em que foi aprovado um 
voto de pesar, com  46  votos  a  favor,  0  contra  e  0 
abstenções.  
O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, em nome do Parlamento Nacional, ex-
pressou as mais sentidas condolências à família do sau-
doso deputado, que perdeu uma boa pessoa e um líder 
da nova geração.

Nesta homenagem, as bancadas parlamentares também 
expressaram as sentidas condolências à família do sau-
doso deputado e não esqueceram a sua contribuição 
durante  o  período  da  resistência  e,  depois  da  inde-
pendência, a sua  contribuição para o desenvolvimento 
desta nação.

O saudoso deputado Cecílio Caminha Freitas foi membro 

do Parlamento Nacional na II Legislatura, pela na banca-
da do CNRT, tendo assumido o cargo de Vice-Presidente 
da Comissão C (Comissão das Finanças Públicas e Anticor-
rupção) no período 2007 – 2012. Atualmente era Presiden-
te do Bloco Unidade Popular (BUP). O saudoso deputado 
deixou a esposa e quatro filhos.

Depois da  sessão de  homenagem, no  Parlamento  Na-
cional, as cerimónias fúnebres continuaram, na residên-
cia do deputado falecido, no suco de Hera,  posto 
administrativo de Cristo-Rei, Município de Díli.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o Presi-
dente do Tribunal de Recurso

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, acompanhado pelo assessor Júlio Tomás 
Pinto, reuniu-se com o Presidente do Tribunal de Recur-
so, Deolindo dos Santos, e com a sua equipa, no dia 2 de 
julho de 2018, no gabinete do Presidente do Parlamento 
Nacional.
Nesta reunião, o Presidente do Tribunal de Recurso, De-
olindo dos Santos, felicitou o Presidente do Parlamento 
Nacional pela sua eleição entre os Deputados da V Legis-
latura.

Além disto, o Presidente do Tribunal de Recurso também 
deu algumas informações sobre os serviços técnicos na 
área de justiça, como a capacitação e desenvolvimento 
dos Recursos Humanos, as infraestruturas e a Legislação, 
principalmente na área da Lei da Organização Judiciária, 
que, de acordo com o Presidente do TR, precisa de melho-
rias. Assim, o sistema judiciário continua a pedir apoio ao 
Parlamento Nacional, para que possa servir melhor o setor 
da justiça.
O Presidente do Tribunal de Recurso aproveitou ainda esta 
oportunidade para convidar o Presidente do Parlamento 
Nacional a participar no seminário da Câmara de Contas 
da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Oficial Portu-



guesa), que vai realizar-se no mês de setembro, em Díli, 
Timor-Leste. Este evento incluirá, também, uma visita gui-
ada ao Parlamento Nacional.

O Presidente do Parlamento Nacional prometeu que vai 
continuar a apoiar o sistema judiciário, de forma a que o 
setor da justiça possa melhorar.

Funcionários do Parlamento Nacional elegem 
representante para o Conselho de Administração da V 
Legislatura

O Parlamento Nacional, através do Secretariado-Geral, no 
dia 2 de julho de 2018, organizou o processo eleitoral para 
a eleição do representante dos funcionários no Conselho 
de Administração do Parlamento Nacional para a V Legis-
latura.

De entre os 147 funcionários, foram apresentados quatro 
(4) Listas, a saber: Lista A: Jorge Paiva de Araújo (efetivo) 
e Agus dos Santos (suplente), Lista B: Lízia C.M.F de Araú-
jo (efetivo) e Vitorino Borges de Deus (suplente), Lista C: 
Júlio Pires (efetivo) e Maria José Menezes (suplente), e 
Lista D: Agus dos Santos (efetivo) e Justina Aníbal Pinto 
(suplente). Cada uma destas quatro listas apresentou o 
seu programa de ação, em campanha, aos funcionários, 

antes da realização da eleição.

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, na aber-
tura do processo eleitoral referiu que estas quatro lis-
tas representam os funcionários, são  candidaturas de 
qualidade, e que uma delas vai receber a confiança 
máxima dos funcionários e passar a representá-los no 
Conselho de Administração, para defender os direitos 
dos funcionários.

Apesar disso, a eleição, que se realizou na parte da 
manhã, foi considerada inválida, devido a um erro téc-
nico. Assim, foi necessário repetir o ato eleitoral à tarde 
(15:00).

Como resultado desta eleição, a lista A, com 59 votos, 
foi a vencedora. A lista B obteve 44 votos, a lista  C, 6 
votos, e a lista D, 24 votos.

Confirmado este resultado, o Secretário-Geral do Par-
lamento Nacional anunciou oficialmente que a lista A, 
representada por Jorge Paiva de Jesus (efetivo) e por 
Agus dos Santos (suplente), assume o  mandato  de 
representante dos funcionários, como  membro do 
Conselho de Administração na V Legislatura, período 
2018-2023. 



Parlamento Nacional elege 3 Deputados para o Conselho 
Superior de Defesa e Segurança

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária ordinária, no 
dia 3 de julho de 2018, elegeu 3 Deputados como mem-
bros do Conselho Superior de Defesa e Segurança.  Os  
deputados eleitos foram o Deputado David Dias Ximenes 
«Mandati», da bancada FRETILIN, o Deputado Adérito 
Hugo da Costa, da bancada CNRT, e o Deputado Abel Pires 
da Silva, da bancada PLP, com 57 votos a favor, 0 contra e 3 
abstenções.

Depois desta eleição, o Plenário passou à votação do Pro-
jeto de Deliberação n.o 4/V/1ª – Criação  dos  Grupos 
Parlamentares de Amizade para a V Legislatura, que foi 
aprovado com 59 votos a favor, 0 contra, e 0 abstenções. 
As nações com as quais se cria este laço de amizade são: 
Austrália, República Popular da China, República da Coreia, 
Estados Unidos da América, Indonésia, Japão, Portugal, 
República Vanuatu, Nova Zelândia, Reino Unido, África do 
Sul, Irlanda, Brasil, Cuba e Singapura.

Estas votações foram realizadas no Período da Ordem do 
Dia, enquanto que no Período de Antes da Ordem do Dia, 
se procedeu ao anúncio da distribuição dos Deputados 
pelas Comissões Especializadas Permanentes. Esta dis-
tribuição seguiu a definição, já estabelecida, do número de 
deputados por Comissão, que ficou assim definida: 



como Comissão A, que trata de assuntos Constitucionais 
e Justiça, com 11 membros, Comissão B, que trata assun-
tos de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, com 9 
membros, Comissão C, que trata de assuntos de Finanças 
Públicas, com 11 membros, Comissão D, que trata de 
assuntos de Economia e Desenvolvimento, com 9 mem-
bros, Comissão E, que trata de assuntos de Infraestru-
turas, com 8 membros, Comissão F, que trata de assuntos 
de Saúde, Emprego, Segurança Social e Igualdade, com 9 
membros, e a Comissão G, que trata de assuntos de Edu-
cação, Juventude, Cultura e Cidadania, com 11 membros.

Esta sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanhado pelos membros da Mesa.

Comissário da CAC reúne com o Presidente do Parlamen-
to Nacional 

O Comissário da Comissão Anticorrupção (CAC), Adérito 
António Pinto Tilman, reuniu-se com o Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, e 
com o seu assessor Júlio Tomás Pinto, no dia 4 de junho 
de 2018, no gabinete do Presidente do Parlamento Na-
cional.

Nesta reunião, o Comissário da CAC felicitou o Presidente 
do Parlamento Nacional pela sua eleição entre os 
Deputados da V Legislatura, e aproveitou também para 
se despedir do Presidente do Parlamento Nacional, uma 
vez que o seu mandato como Comissário da CAC termi-
na no dia 15 de julho de 2018. Esta ocasião serviu ainda 
para o Comissãorio apresentar o relatório das atividades 
desenvolvidas pela CAC durante o seu mandato.

O Presidente do Parlamento Nacional manifestou o seu 
agrado pelo serviço da CAC durante este período, e  ga-
rantiu que o Parlamento Nacional continuará a ter em 

consideração a questão da  Lei Anticorrupção. Ainda que 
a mesma tenha caducado, com o final da legislatura an-
terior, o Presidente do Parlamento manifestou a sua es-
perança de que a cooperação com a CAC possa ajudar a 
resolver este impasse e a fazer aprovar a lei na V Legis-
latura. O Presidente do Parlamento prometeu ainda que 
vai informar os líderes das bancadas, de forma a que seja 
possível agendar a apresentação deste relatório ainda 
antes do mandato do Comissário da CAC terminar.

Comissões Especializadas Permanentes estabeleceram a 
suas estruturas

As Comissão Especializadas  Permanentes d a  V Legis-
latura,  através  de eleições  em  cada  Comissão,  es-
tabeleceram, no  dia  4  de julho  de 2018 a respetivas 
estruturas.

A estrutura e a composição da Mesa de cada uma das 
Comissões Especializadas Permanentes ficou assim:

Comissão A, que trata de assuntos Constitucionais e 
Justiça: Deputada Carmelita Caetano Moniz, da bancada 



CNRT (Presidente), Deputado Francisco de Vasconcelos, da 
bancada PLP (Vice-Presidente), Deputado Óscar de Araú-
jo, da bancada CNRT (Secretária), Deputado Patrocino F. 
dos Reis, da bancada CNRT (membro), Deputado Joaquim 
dos Santos, da bancada FRETILIN (membro), Deputado 
Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, da bancada FRETILIN 
(membro), Deputado José Pacheco Soares, da bancada 
FRETILIN (membro), Deputado Dário Madeira, da banca-
da FRETILIN (membro), Deputado António Maria Nobre 
Amaral Tilman, da bancada KHUNTO (membro), Deputa-
do Adriano do Nascimento, da bancada PD (membro) e 
Deputado Gilman A. E. dos Santos, da bancada UDT/FM 
(membro).

Comissão B, que trata de assuntos de Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança: Deputado Adérito Hugo da Cos-
ta, da bancada CNRT (Presidente), Deputado Cornélio da 
Conceição Gama «L7», da bancada PLP (Vice-Presidente), 
Deputado Leandro Lobato, da bancada CNRT (Secretário), 
Deputado David Dias Ximenes «Mandati», da bancada 
FRETILIN (membro), Deputado Abílio Quintão Pinto, da 
bancada FRETILIN (membro), Deputada Lídia Norberta dos 
Santos, da bancada FRETILIN (membro), Deputada Maria 
Rosa de Câmara, da bancada CNRT  (membro),  Deputado 
Luís Roberto da Silva, da bancada KHUNTO (membro), e 
Deputada Elvina Sousa Carvalho, da bancada PD (mem-
bro).

Comissão C, que trata de assuntos de Finanças Públicas: 
Deputada Maria Fernanda Lay, da bancada CNRT 
(Presidente), Deputada Rosalina Ximenes, da bancada PLP 
(Vice-Presidente), Deputado António M. N. A. Tilman, da 
bancada KHUNTO (Secretário), Deputada Maria Angélica 
R. da C. dos Reis, da bancada FRETILIN (membro), Depu-
tado Silvino Adolfo Morais, da bancada FRETILIN (mem-
bro), Deputada Nélia Soares Menezes, da bancada FRETI-
LIN (membro), Deputada Noémia Sequeira, da bancada 
FRETILIN (membro), Deputada Maria Teresinha Viegas, 

da bancada CNRT (membro), Deputado Duarte Nunes, da 
bancada CNRT (membro), Deputada Maria Angelina Lopes 
Sarmento, da bancada PLP (membro), Deputado António 
da Conceição, da bancada PD (membro), Deputada Isabel 
Maria Barreto F. Ximenes, da bancada UDT/FM (membro), 
e Deputado António de Sá Benevides, da bancada PUDD 
(membro).

Comissão D, que trata de assuntos de Economia e De-
senvolvimento: Deputada Virgínia Ana Belo, da bancada 
CNRT (Presidente), Deputado Ricardo Baptista, da ban-
cada CNRT (Vice-Presidente), Deputada Olinda Guterres, 
da bancada KHUNTO (Secretária), Deputado Alexandrino 
Cardoso da Cruz, da bancada FRETILIN (membro), Deputa-
do António dos Santos «55», da bancada FRETILIN (mem-
bro), Deputado Antoninho Bianco, da bancada FRETILIN 
(membro), Deputado José Virgílio R. Ferreira, da bancada 
CNRT (membro), Deputada Regina Freitas, da bancada PLP 
(membro), e Deputado Mariano Assanami Sabino, da ban-
cada PD (membro).

Comissão E, que trata de assuntos de Infraestru-
turas: Deputado Abel Pires da Silva, da bancada PLP 
(Presidente), Deputado Marcos Xavier, da bancada 
CNRT (Vice-Presidente), Deputada Maria Anabela Sávio, 
da bancada FRETILIN (Secretária), Deputado Mari-
ano F. Mota, da bancada FRETILIN (membro), Depu-
tado Fabião Oliveira, da bancada FRETILIN (membro),  
Deputado Domingos Carvalho Araújo, da bancada CNRT 
(membro), Deputada Irene Gonzaga Sarmento, da ban-
cada KHUNTO (membro), Deputado Adriano do Nas-
cimento, da bancada PD (membro), e Deputado Gil-
man A. E. dos Santos, da bancada UDT/FM (membro). 

Comissão F, que trata de assuntos de Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade de Género: Deputada Maria 
Gorumali Barreto, da bancada CNRT (Presidente), Depu-
tado Noé da Silva Ximenes «Buka Tuir», da bancada PLP 



(Vice-Presidente), Deputada Luísa Taeki, da bancada 
CNRT (Secretária), Deputada Cidália Mesquita Ximenes, 
da bancada FRETILIN (membro), Deputado Félix da Cos-
ta, da bancada FRETILIN (membro), Deputada Helena 
Martins Belo, da bancada FRETILIN (membro), Deputada 
Veneranda Lemos, da bancada CNRT (membro), Deputa-
da Lígia Filomena Coelho da Silva, da bancada KHUNTO 
(membro), e Deputado Ernesto Fernandes «DUDU», da 
bancada PD (membro).

Comissão G, que trata de assuntos de Educação, Juven-
tude, Cultura e Cidadania: Deputada Albina M. Freitas, 
da bancada CNRT (Presidente), Deputado Sabino Soares 
«Guntur», da bancada PLP (Vice-Presidente), Deputado 
Gabriel Soares, da bancada CNRT (Secretário),  Deputada 
Gabriela Alves, da bancada FRETILIN (membro),  Depu-
tada Josefa Álvares Pereira Soares, da bancada FRETI-
LIN (membro), Deputado Francisco Miranda Branco, da 
bancada FRETILIN (membro), Deputado Domingos Lopes 
Lemos, da bancada CNRT (membro), Deputada Lígia 
Filomena Coelho da Silva, da bancada KHUNTO (mem-
bro), Deputado António da Conceição, da bancada PD 
(membro), Deputada Isabel Maria Barreto F. Ximenes, da 
bancada UDT/FM (membro), e Deputado António de Sá 
Benevides, da bancada PUDD (membro).

Comissão A, Comissão de Assunto Constitucionais 
e Justiça

Comissão B, Comissão de Negócios Estrangeiros, 
Defesa e Segurança

Comissão C, Comissão de Finanças Públicas

Comissão D, Comissão de Economia e Desenvolvi-
mento



Comissão E, Comissão de Infra-Estrutura

Comissão F, Comissão de Educação, Saúde, Segu-
rança Social e Igualdade de Género

Comissão G, Comissão de Educação, Juventude, Cul-
tura e Cidadania

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com Dire-
tor Executivo do Centro Nacional Chega

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pela Secretária 
da Mesa, Maria Terezinha Viegas, e pelos assessores 
Bruno Lencastre e o Júlio Tomás Pinto, reuniu com 
o Diretor Executivo do Centro Nacional Chega, Hugo 
Maria Fernandes, e com a sua equipa, no dia 4 de 
julho de 2018, no gabinete do Presidente do Parla-
mento Nacional.

Nesta reunião, o Presidente Executivo do Centro Na-
cional Chega - CNC informou o Presidente do Parla-
mento Nacional sobre os progressos do serviço deste 
Centro, durante o último ano.

O Chega - CNC é um Instituto Público, cuja missão 
é preservar o património histórico de Timor-Leste, e 
funciona sob a tutela do Primeiro-Ministro. Além dis-
so, a sua missão passa por receber recomendações, 
de entidades relevantes, e fazê-las chegar ao Gover-
no, para procurar soluções. Neste momento, o CNC 
tem 204 recomendações para fazer, cuja resposta se 
procura, por isso, com o apoio do  Parlamento Na-
cional, pretende-se pedir aos ministérios relevantes 
que incluam estas questões nos seus planos es-
tratégicos.
O Presidente do Parlamento Nacional apreciou os 



progressos no trabalho do Chega, e, ainda que seja 
apenas a atividade de um ano, nota-se que há mu-
danças significativas e muito positivas, principal-
mente no programa de recolha da memória histórica, 
na realizar de socialização na área educação, sobre 
a importância da história de Timor-Leste, na reuni-
ficação das família que foram separadas, durante o 
tempo da resistência e  no apoio aos sobreviventes 
que estão em situações mais vulneráveis. O Parla-
mento Nacional compromete-se a apoiar o Chega 
para que possa melhorar o seu serviço para o futuro.

Parlamento Nacional elege cinco Deputados para o 
Conselho de Estado

O Parlamento Nacional, em Sessão Plenária ordinária 
no dia 9 de julho de 2018, fez uma votação secreta 
para eleger cinco membros para o Conselho de Es-
tado, de uma lista única apresentada pelas bancadas 
parlamentares da FRETILIN, CNRT, PLP e PD. Os mem-
bros eleitos foram a Deputada Aurora Ximenes e os 
Deputados Eduardo de Deus Barreto «Dusae», José 
dos Santos «Naimori Bukar», José Cornélio Guterres 
e Arcanjo de Jesus Correia, com 63 votos a favor, 0 
contra e 0 abstenções.

Depois desta eleição, o plenário passou à votação 
para a eleição dos membros para o Grupo Nacional 
da Assembleia Parlamentar - Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (AP-CPLP), com votos 61 a fa-
vor, 0 contra e 1 abstenção. Os Deputados que vão 
fazer parte da AP-CPLP são o Deputado Francisco 
Miranda Branco, a Deputada Josefa Alvares Pereira 
Soares, o Deputado António da Conceição, a Deputa-
da Maria Terezinha da Silva Viegas, a Deputada Ma-
ria Fernanda Lay, o Deputado Francisco Vasconcelos 
(efetivos); a Deputada Cidália Mesquita Ximenes, a 
Deputada Gabriela Alves, o Deputado José Pacheco 
Soares, o Deputado Gilman A. Exposto dos Santos, 
a Deputada Virgínia Ana Belo e a  Deputada Lígia 
Filomena da Silva (suplentes).

Houve ainda a eleição da Delegação Parlamentar 
para a União Interparlamentar (UIP), com 63 votos 
a favor, 0 contra e 1 abstenção. Os membros eleitos 
foram o Deputado David Dias Ximenes «Mandati», a 
Deputada Maria Angelica R. C.  dos  Reis, o  Deputado 
Aniceto  Longuinhos  Guterres  Lopes, o  Deputado  
Adérito  Hugo da  Costa, a   Deputada  Veneranda  
Lemos  Martins, o Deputado Abel Pires da Silva (efe-
tivos); a Deputada Lídia Norberta dos Santos Martins, 
o Deputado Silvino Adolfo Morais, o Deputado Duarte 
Nunes, a Deputada Isabel Maria Freitas Ximenes, a 
Deputada Elvina Sousa Carvalho e o Deputado Antó-
nio Maria Nobre Amaral Tilman (suplentes).



No mesmo dia, os Deputados também realizaram 
a votação do assentimento à deslocação do Presi-
dente da República a Portugal, com 29 votos a fa-
vor, 35 contra e 0 abstenções. Assim, o Parlamento 
Nacional não autorizou o Presidente da República a 
deslocar-se ao estrangeiro.

Estas votações foram realizadas no período da or-
dem do dia, enquanto que no período de antes da 
ordem do dia a Bancada Parlamentar do PLP fez 
uma declaração politica sobre a polémica da lis-
ta dos membros do Governo e sobre a viagem do 
Presidente da República.

Esta sessão Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Cos-
ta Amaral, acompanhado pelos membros da Mesa.

Parlamento Nacional prestou última homenagem 
ao Ex-Deputado Armindo da Conceição Silva

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária, no dia  10 de julho de 2018, prestou uma 
última  homenagem ao saudoso  Deputado  da  I  
Legislatura, Armindo da Conceição Silva «Tufão 
Leste», que faleceu no Hospital Guido Valadares 
(HNGV), em Díli, no dia 9 de julho de 2018.

Esta última homenagem manifestou-se através de 
uma sessão plenária ordinária, em que foi aprova-
do um voto de pesar, com 60 votos a favor, 0 contra 
e 0 abstenções.  



O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, em nome do Parlamento Na-
cional, expressou as mais sentidas condolências à 
família do saudoso deputado, que perdeu uma boa 
pessoa e um líder da resistência.

Nesta homenagem, as bancadas parlamentares 
também expressaram as sentidas condolências à 
família do saudoso deputado e não esqueceram a 
sua contribuição durante o período da resistência e, 
depois da independência, a sua contribuição para o 
desenvolvimento desta nação.

O saudoso deputado Armindo da Conceição Silva foi 
membro da Assembleia Constituinte na I Legislatu-
ra, pela na bancada da FRETILIN, no período 2002 – 
2005.

Depois da sessão de homenagem, no Parlamento 
Nacional, as cerimónias fúnebres continuaram na 
residência do deputado falecido, no Município de 
Lautém.

Parlamento Nacional apreciou o Relatório de Ativi-
dades da CAC

O Parlamento Nacional, em sessão Plenária ordinária, 
no dia 10 de julho de 2018, apreciou o Relatório de 
Atividades da Comissão Anticorrupção (CAC), relati-
vo ao ano de 2017.

Neste relatório, que foi apresentado pelo Comissário 
da CAC, Adérito António Pinto Tilman e pelo seu o 
adjunto, referem-se os sucessos e os desafios que a 
CAC enfrentou durante este período, e incluem-se al-
gumas recomendações para futuro.

O Comissário da CAC informou que, durante o seu 
mandato, que chega ao fim neste mês de julho, li-
derou a investigação de muitos casos de corrupção, 
cometidos por entidades relevantes do setor público 
e no setor privado. Desse esforço da CAC, resultou 
que muitas pessoas envolvidas em casos de cor-
rupção foram condenadas a penas efetivas de prisão.
Durante a apresentação deste relatório, os Deputa-
dos tiveram a oportunidade de fazer muitas pergun-
tas, relacionadas com a prática de atos de corrupção 
por entidades públicas e privadas, bem como sobre 
os processos de investigação da CAC e sobre os re-
cursos de que a CAC dispõe para fazer face a este 
problema.

Esta sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 
Amaral, acompanhado pelos membros da Mesa. 



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Presidente do Conselho de Imprensa e com a Em-
baixadora da Nova Zelândia

O  Presidente  do  Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus  da  Casta Amaral, acompanhado  pelos  as-
sessores, Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pinto, reu-
niu com o Presidente do Conselho de Imprensa (CI), 
Virgílio Guterres, e com a sua equipa, no dia 11 de 
julho de 2018.

Nesta reunião, o Presidente do CI começou por, em 
nome da instituição  que representa,  felicitar  o  
Presidente do Parlamento Nacional eleito nesta V 
Legislatura. 

Além disso, o Presidente do CI informou o Presiden-
te do Parlamento Nacional sobre as atividades do CI 
durante os últimos dois anos e sobre os desafios que 
o CI enfrenta, principalmente no quadro legal, por 
ainda não existir uma lei própria para a rádio e tele-
visão (Undang-undang penyiaran). Por isso, solicitou 
ao Parlamento Nacional que discuta a questão com o 
Governo, para que seja elaborada esta lei, de modo a 
regularizar o estatuto dos media públicos e a ajudar 
o trabalho do Conselho de Imprensa no futuro.

Nesta oportunidade, o Presidente do CI convidou 
ainda o Presidente do Parlamento Nacional para par-
ticipar na conferência que o CI vai realizar nos dias 
19 e 20 de julho deste ano, com o tema «Díli Diálogo 
Fórum 2018».

O Presidente do Parlamento Nacional tomou em 
consideração as  preocupações  do CI e  sugeriu  ao  
seu Presidente  que  articule este  assunto  com  a   
Secretaria de Estado da Comunicação Social, para 
que esta lei da rádio e televisão possa ser  apresenta-
da ao parlamento e seja aprovada. O  Parlamen-
to Nacional continuará a dar confiança ao CI e aos 
meios de comunicação social para que melhorem o 
serviço e transmitam a informação com qualidade, 
ao público.

No mesmo dia, o Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Casta Amaral, também reuniu 
com a Embaixadora da Nova Zelândia, Vicki Poole, e 
com a sua equipa, no gabinete do presidente.
Nesta reunião, a Embaixadora da Nova Zelândia con-
gratulou o Presidente do Parlamento Nacional pelo 
novo cargo nesta legislatura. 

A Embaixadora da Nova Zelândia manifestou a sua 
satisfação pela democracia e estabilidade em Ti-
mor-Leste, e especialmente pelo aumento do número 
de mulheres no Parlamento Nacional, nesta Legislat-
ura. Referiu ainda esperar que Timor-Leste continue 
a ser um bom exemplo para as outras nações.
Além disto, a reunião serviu ainda para discutir a con-



tinuação da cooperação bilateral entre Timor-Leste 
e a Nova Zelândia, ao nível parlamentar, através do 
Grupo de Amizade Parlamentar, na área de Anticor-
rupção e na área da Igualdade de Género. 

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio da Nova Zelândia, principalmente o apoio da 
força neozelandesa  na manutenção da paz, e a sua 
continuação, até agora, no apoio às forças armadas 
de Timor-Leste, as bolsas de estudo e outras áreas de 
cooperação.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Embaixador da União Europeia e com o Presidente 
da Comissão da Função Pública

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos asses-
sores, Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pinto, reuniu 
com o Embaixador da União Europeia, Alexandre 
Leitão, no dia 11 de julho de 2018, no gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o Embaixador da União Europeia 
cumprimentou  o  Presidente  do  Parlamento Na-
cional pela sua eleição para este cargo, na V Legis-
latura, e referiu-se  à continuação da cooperação 
bilateral entre a União Europeia e o Parlamento Na-
cional, especialmente na área da capacitação em lín-
gua portuguesa para os cargos políticos, para  que  
seja produzida boa legislação, e aos funcionários do 
Parlamento Nacional, para facilitar o seu trabalho no 
futuro.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio da União Europeia até agora, e pediu que ele 
possa continuar no futuro, especialmente na área de 
capacitação em língua portuguesa e em outros pro-
gramas.

No mesmo dia, o  Presidente  do  Parlamento Na-
cional também reuniu com o Presidente da Comissão 
da Função Pública (CFP), Faustino Cardoso Gomes, e 
com a sua equipa, para apresentação do relatório de 
atividades de 2017.

O Presidente da CFP informou que este relatório de 
atividades inclui as atividades da CFP durante o ano 
de 2017, tal como o progresso do trabalho da CFP, 
o planeamento e algumas recomendações para fu-
turo. Este relatório é o terceiro que é apresentado 
ao Parlamento Nacional, de acordo com o artigo 21º 
da Lei n.o 7/2009, que define que todos os anos, até 
15 de julho, a CPF deve apresentar um relatório de 
atividades ao Parlamento Nacional.



O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
serviço da CFP, e prometeu que vai apresentar o as-
sunto na reunião dos líderes das bancadas, para que 
o Relatório seja agendado e apresentado na próxi-
ma reunião plenária. O Presidente do Parlamento 
Nacional informou ainda que, no futuro, se esta-
belecerá um novo mecanismo de apresentação de 
relatórios, para que os relatórios sejam apreciados 
em sede de comissão especializada antes de serem 
apresentados ao Plenário e, dessa forma, facilitar o 
trabalho de identificação dos desafios e progressos 
dos serviços, pelos Deputados.

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Representante Residente da  UNDP e com  repre-
sentantes dos Deputados da III Legislatura

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos asses-
sores, Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pinto, reuniu 
com o Representante Residente da UNDP (United 
Nation Development Programme), Roy Trivedy, e 
com a sua comitiva, no dia 12 de julho de 2018, no 
gabinete do Presidente Parlamento Nacional.

O objetivo desta reunião, além de  congratular o 
Presidente do Parlamento Nacional pela sua eleição, 
foi analisar a continuação da cooperação entre a 
UNDP e o Parlamento Nacional, com programas que 
possam ajudar o Parlamento Nacional a melhorar o 
seu funcionamento. 

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio da UNDP até agora, apoio esse que já começou 
no tempo da UNTAET (United Nations Transitional 
Administration in East Timor), e sugeriu que esta co-
operação possa continuar no futuro, para fortalecer 
o Parlamento Nacional.

No mesmo dia, o Presidente do Parlamento Nacional 
também reuniu com representantes dos Deputados 
da III Legislatura, para analisar a polémica dos carros 
de marca  “Prado”, que  alguns  ex-Deputados  con-



tinuam a utilizar. 

Depois de uma longa discussão, o Presidente do 
Parlamento Nacional prometeu que vai apresentar 
as preocupações dos ex-Deputados ao Conselho de 
Administração, de forma a tentar encontrar uma boa 
solução para este caso.

Embaixadora dos Estados Unidos da América reuniu 
com o Presidente do Parlamento Nacional

A Embaixadora dos Estados Unidos da América em 
Timor-Leste, Kathleen M. Fitzpatrick, e a sua equipa, 
reuniu com o Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanhado 
pelos assessores Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pin-
to, no dia 12 de julho de 2018, no gabinete do Presi-
dente do Parlamento Nacional.

O objetivo desta reunião foi congratular o Presiden-
te do Parlamento Nacional pelo novo cargo que as-
sumiu nesta legislatura. A reunião serviu também 
para discutir a importância da cooperação bilateral 
entre os Estados Unidos da América e o Parlamen-
to Nacional, para fortalecer o valor da democracia, 
o profissionalismo dos órgãos políticos, a presença 
das mulheres em cargos políticos, Parlamentar dos 
Jovens, e outros programas, de acordo com  o Plano 
Estratégico do Parlamento Nacional.
De acordo com a senhora embaixadora, os Estados 

Unidos da América veem com satisfação a democra-
cia e a estabilidade em Timor-Leste, apesar da tensão 
política. 

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu a 
prontidão dos Estados Unidos da América no apoio 
que continuam a dar ao desenvolvimento de Ti-
mor-Leste. Para o  Presidente  do Parlamento Na-
cional, Timor-Leste, enquanto nação nova, continua 
a precisar de apoio de nações mais desenvolvidas.

Por outro lado, o Parlamento Nacional espera poder 
manter os programas de cooperação que estão em 
implementação, para fortalecer a democracia em Ti-
mor-Leste, e especialmente o Parlamento Nacional.



Diretor do IRI reuniu com o Presidente do Parlamen-
to Nacional

O Diretor do IRI (International Republican Institute) 
em Timor-Leste, Parker Novak, com a sua equipa, re-
uniu com o Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos 
assessores, Bruno Lencastre e Júlio Tomás Pinto, no 
dia 13 de julho de 2018, no gabinete do Presidente 
do Parlamento Nacional.

Nesta  reunião,  foi  analisada a  continuação  da  co-
operação bilateral entre o IRI e o  Parlamento  Na-
cional, nas áreas da capacitação profissional, do 
trabalho de apoio às bancadas parlamentares e da 
legislação, de forma a melhorar o trabalho dos legis-
ladores no futuro.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio do IRI ao Parlamento Nacional  até  agora, e 
sugeriu que esta cooperação continue, no futuro, 
para desenvolver o Parlamento Nacional, de acordo 
com o seu Plano Estratégico, e para estimular um 
bom relacionamento e uma boa representação do 
povo. 

Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl

Próximo  Boletim:
Asssuntos debatidos nas sessões plenárias; 

Informações das Reuniões  das Comissões  Espe cial-
izadas Permanentes;

Reuniões de sua excelência o Presidente do Parla-
mento Nacional, conforme a agenda;
 
Outras informações .


